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EXPEDIENTE

Companheiros,
finalmente um antigo sonho dos comerciários de terem
um espaço para o veraneio, tornou-se uma conquista.

O Sindec Canoas acaba de adquirir uma colônia de
férias na praia de Araçá, em Capão da Canoa, para que
toda a categoria comerciária da base do Sindicato, e suas
famílias, possa desfrutar os meses de verão com confor-
to e segurança, num amplo espaço que conta, inclusive,
com piscina.

Neste informativo trazemos a novidade, bem como,
apresentamos as imagens da nova sede na praia que
estará a sua disposição, já no próximo verão.

Estamos fazendo algumas reformas para melhorar,
ainda mais, o local.

Você sabe que levamos muito a sério todos os investi-
mentos feitos com o seu dinheiro e que é
este mesmo compromisso, firmado com
cada comerciário, que nos faz buscar sem-
pre a renovação e melhorias.

O Sindec Canoas é um Sindicato
combativo e que trabalha diuturnamente
pelo bem-estar de todos os comerciários.
Aproveite!

Antonio Fellini,
presidente do Sindicato dos Comerciários  de Canoas

A manhã do dia
23/5, começou com
um belo café prepara-
do pela equipe da Es-
cola Pequeno Comer-
ciário, no salão de fes-
ta do Sindec Canoas
no Café para as famí-
lias.

Esse evento é uma

Sindec Canoas realiza mais uma edição do “Café para as Famílias”
tradição que vem crescen-
do ao longo dos anos.
Cerca de 250 pessoas par-
ticiparam, entre pais e
alunos da Escola Infantil
Pequeno Comerciário,
desde às 7h30min, e se
deliciaram com um belo
buffet contendo bolos,
tortas frias, pizzas, fri-
os, café e sucos, mon-
tado pela própria equi-
pe da escola.

Para o presidente do
Sindec Canoas, Antônio
Fellini, "esse evento é
uma maneira de inte-
gração de toda a cate-
goria, principalmente,
com as família dos comerciários. Categoria essa, que tem uma das
jornadas de trabalho mais pesadas do Brasil e que quase não tem
tempo para a família". Para Iara Tossi, coordenadora da Escola, junto
com o diretor, Cesar Nunes, é uma satisfação ver os comerciários,
especialmente, as mães chegando com seus filhos para esse grande
encontro.

A Escola Pequeno Comerciário agradece a todos que colaboraram
para a realização deste evento.
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COMERCIÁRIOS TÊM COLÔNIA DE FÉRIAS NA PRAIA

Após vários anos, o sonho
dos comerciários de terem uma
colônia de férias na praia virou
realidade!

Ao longo do tempo, o Sindi-
cato se preparou para adquirir
a sede através da economia e
bom uso da arrecadação feita
através das constribuições sin-
dicais dos trabalhadores

Agora, neste investimento
localizado na praia de Araçá, em
Capão da Canoa, está colocan-
do a disposição de toda a cate-
goria, uma colônia de férias
que todos os trabalhadores e
suas famílias poderão usufruir.

O espaço conta com 42
apartamentos, totalmente
equipados com cozinha, televi-
são, lareira, num ambiente
aconchegante, bem cuidado e
higiênico.

A colônia conta, ainda, com
piscina, um moderno restau-
rante, portaria, segurança,
tranquilidade, estacionamento,
área verde, sala de jogos, es-
paço externo com brinquedos
infantis, salão de eventos para
cursos e palestras com materi-
al de apoio à apresentação.

Além disso, a facilidade de
ônibus e deslocamento será ou-
tro diferencial para que mais
comerciários usufruam da
sede.

Apesar das conquistas patri-
moniais, o Sindec Canoas con-
tinua firme na luta por melho-
res condições de trabalho e sa-
lário, visando ampliar os direi-
tos dos comerciários junto aos
patrões.

Portanto, venha para o Sin-
dicato e garanta muitos bene-
fícios para você e sua família!

Esperamos por todos!
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O Sindec/Cano-
as esteve presente
em dois eventos im-
portantes, no dia
17 de maio. O pri-
meiro foi em Bento
Gonçalves: 2º Semi-
nário de Formação,
promovido pela
Fetracos/RS - Fede-
ração do Comer-
ciários do RS.

O evento con-
tou com a presença de várias lideranças, como o deputado
federal, Nelson Marchezan Jr. (PSDB-RS), que falou sobre con-
juntura política, o assessor da Força Sindical/RS, Guilherme
Vargas Neto, que falou sobre emprego e ganho real, e também
do produtor cultural, Fernando Rosa, que falou sobre o Vale-
Cultura, modalidade criada pelo Ministério da Cultura. Repre-

Sindec/Canoas presente na luta sindical

Homologações na Sede
em Canoas

Rua Alberto Torres 224 - Centro - 92310-020 -
Canoas - RS F: (51) 3472-5223 / 3476-4363
Segunda a quinta-feira -
Manhã: 8h30min às 11h
Tarde: 13h30min às 17h

Sexta-feira - Manhã: 8h30min às 11h
Tarde: 13h30min às 15h

Homologações na Sub-sede de Cachoeirinha
Av. Gen. Flores da Cunha, 1320/101 Centro - Cachoeirinha - RS

Fone: 3470-3657
Segunda a quinta-feira: 8h30min às 11h / Tarde: 13h30min às 17h

Sextas-feiras: 8h30min às 11h / Tarde: 13h30 às 15h
Homologações na Sub-sede de Gravataí

Dorival C.L. de Oliveira, 343/212 - Centro - Gravataí - RS
Fone: 30425517

Segunda a quinta-feira: 8h30min às 11h / Tarde: 13h30min às
17h. Sextas-feiras: 8h30min às 11h / Tarde: 13h30min às 15h

sentando o Sindec/Canoas estiveram presentes o diretor finan-
ceiro, Antenor Federizzi, acompanhado de outros dirigentes
sindicais.

O outro evento aconteceu na Assembleia Legislativa do RS,
em Porto Alegre, onde a Delegacia Regional do Trabalho orga-
nizou um painel sobre Certificação Digital e as novas regras do
Registro de Sindicatos. Representando o Sindec Canoas, o dire-
tor das sedes Ca-
choeirinha e Grava-
taí, Luiz Leandro.

Para o presiden-
te, Antônio Fellini o
sindicato deve parti-
cipar de todos os
eventos que melho-
rem a atuação sindi-
cal, "portanto, esta-
remos sempre pre-
sentes", ressalta.

Confira o novo blog do Sindec Canoas:
http://sindec-canoas.blogspot.com.br

O Sindec/Canoas visando qualificar os co-
merciários  para que os mesmo possam ampliar seus
rendimentos apoiou, no dia 5 de junho, a palestra
motivacional para aumentar as vendas no Dia dos Na-
morados, ministrada por Lucia Helena Pedro-
so, empresária gaúcha co-fundadora da Cia. do Sono,
líder no segmento de colchões, atualmente à frente
do Núcleo de Valorização do Ser Humano da empre-
sa.

Os comerciários de Gravataí, que se inscreveram,
tiveram a oportunidade de aprimorar suas técnicas
de vendas. O presidente do Sindilojas/Gravataí, Jose
Nivaldo da Rosa, recepcionou a todos e falou sobre a
importância da qualificação na área de vendas.

Para o presidente do Sindec Canoas, Antonio
Fellini, “essa parceria é muito satisfatória para todos,
principalmente, pela iniciativa da patronal de Gravataí,
onde todos os trabalhadores poderão se beneficiar”.

Sindicato faz parceria com Sindilojas/Gravataí na área de Cursos de Formação

Presidente do Sindilojas/Gravataí,
José Nivaldo da Rosa, e a palestrante


