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Sindec Canoas comemora
34 anos com festa para
a categoria
PALAVRA DO PRESIDENTE
Companheiros,
a cada dia que passa, o Sindec Canoas trabalha mais
para estar sempre perto do comerciario da base que atende.
Temos diretores atuantes, que vão ao encontro dos trabalhadores colhendo seus anseios e buscando voltar suas
ações de acordo com o que os comerciarios esperam.
Assim, o Sindicato chega aos 34 anos sempre forte e com
o vigor de uma entidade representativa que não deixa as
coisas só no papel, mas parte para a ação.
Prova disso são as seguidas negociações coletivas que,
ano após ano, aprovam aumentos reais e diversas cláusulas
sociais para os trabalhadores.
Também a aquisição da Colônia de Férias na praia, só
possível por causa da boa gestão dos recursos econômicos
provindos da própria categoria, é outro exemplo de como o
Sindicato está voltado, realmente, para o trabalhador.
Isso tudo, sem contar com a Escola Infantil Pequeno
Comerciário, que já educou gerações de comerciarios e é
uma referência em educação infantil no município de Canoas.
Estar à frente de uma entidade que há mais de três décadas congrega os comerciarios e ao mesmo tempo está presente, também, nas atividades do movimento sindical como
um todo, é motivo de orgulho e satisfação para mim.
Agradeço a vocês, comerciarios, pela confiança depositada no nosso trabalho e pela participação e incentivo ao Sindicato. Podem ter
certeza que, no que depender de mim, o
Sindec Canoas ficará a cada dia mais fortalecido.
Antonio Fellini,
presidente do Sindec Canoas
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ESCOLA INFANTIL PEQUENO COMERCIÁRIO
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Escola Pequeno Comerciário recebeu, no dia 26 de março,
a visita da equipe da produtora Fontes, com uma peça tea
tral que trouxe uma combinação de estórias infantis, dando
oportunidade aos alunos de participarem da apresentação. A criançada não parou um minuto sequer, ajudando o ator a montar a
encenação, escolhendo objetos e figurinos que ele trazia numa
mala e completando as falas dos personagens. O espetáculo é uma
bela e criativa forma de desenvolver e ampliar o universo infantil,
pois não apresenta a peça pronta, mas todos ajudam a construí-la.
Apresentações teatrais e atividades culturais oferecidas às crianças são uma constante no currículo escolar e é por conta, também
desse fato, que hoje a Escola Infantil Pequeno Comerciário é vista
como referência no município de Canoas.

Homenagem as mães

A

conteceu, no dia 14 de maio, a homenagem da Escola Pequeno Comerciário
as mães, pela passagem do dia delas,
no domingo 12.
Todas as turmas prepararam apresentações
e estavam muito animadas em receber os familiares na escola, até os pequenos do berçário fizeram sua homenagem, deixando registrada na história do Sindicato sua passagem pela escola. Aliás, são
gerações de filhos de comerciários tendo sua educação infantil a cargo
da Escola Pequeno Comerciário.
Foram momentos emocionantes, de ternura e carinho que envolveram os dirigentes do Sindec Canoas, educadoras, mães, pais e crianças!

Crianças estavam
ansiosas para
apresentarem-se
para as mães,
que adoraram a
homenagem
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Sindec Canoas comemora 34 anos
oferecendo almoço aos comerciarios

ada mais satisfatório para um Sindicato do que chegar aos 34
anos em pleno vigor e força e comemorando a data junto à
categoria que representa.
Assim, no dia 16 de abril, um salão decorado, variedade de saladas e galeto muito gostoso aguardavam os comerciarios para um
almoço e os parabéns ao Sindec Canoas.
Foi um momento de festa, alegria, confraternização e premiação,
já que aconteceu um sorteio de vários presentes, entre
todos os participantes.
Para coroar o momento, nada melhor do que comer
bolo e cantar os “Parabéns a Você”! Felicitações, estas,
extensivas a cada comerciário, que faz do Sindec Canoas uma entidade sindical forte e atuante há mais de três
décadas e rumo ao futuro vitorioso!

Colegas sindicalistas comerciarios e da Força Sindical também participaram da festa

Também houve o
sorteio de brindes
onde participaram todos os
comerciarios
presentes ao
evento

Comerciarios recebem prêmios
Aconteceu, na manhã de 17 de abril, uma dia após a festa, a entrega dos prêmios aos comerciários que
compareceram ao almoço em comemoração pela passagem dos 34 anos do Sindec Canoas e foram sorteados.
O diretor Antenor Federizzi foi o responsável pela entrega nos locais de trabalho de cada agraciado.

Comerciarios da Renê Calçados

Comerciarios das Lojas Quero Quero

Comerciarios das Lojas Manlec

Comerciarios da Renê Calçados

O sorteio dos prêmios foi realizado durante o almoço que comemorou os 34
anos do Sindec Canoas entre cupons
preenchidos por todos os comerciarios.
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Festa o dia todo para
os trabalhadores

Sindec Canoas participou das atividades referentes às co
memorações pelo dia do trabalhador no parque Eduardo
Gomes, em Canoas, no dia 1º de maio.
Durante todo o dia, o parque recebeu os trabalhadores para
eventos musicais e teatrais, exposições, espaços com informações
sobre saúde e com os estandes das entidades do município que
ofereciam produtos e serviços.
No espaço do Sindec/Canoas, em conjunto com a Força Sindical-RS, os comerciários foram recebidos pela diretoria. Autoridades
como o governador Tarso Genro e o prefeito de Canoas, Jairo Jorge,
estiveram em visita ao estande do sindicato e cumprimentaram a
diretoria e os presentes.

O Sindec Canoas
esteve presente na 8ª
Marcha das Centrais
Sindicais que reuniu
mais de 10 mil sindicalistas das diferentes
regiões do país, em
São Paulo, no dia 9 de
abril, reivindicando
melhores condições
para toda a classe trabalhadora, como as 40 horas semanais
sem diminuição de emprego, a extinção do Fator Previdenciário, valorização das aposentadorias, “não “ ao PL 4330 da
terceirização, combate à demissão imotivada, transporte público de qualidade, entre outros pleitos.
Os diretores, Antenor Federizzi e Antônio Carlos, representaram a entidade em uma caminhada de cerca de 4 km,
que saiu da Praça da Sé, até o MASP, na Avenida Paulista.

Sindec Canoas na Tribuna do Povo
em Cachoeirinha

O governador Tarso Genro e o prefeito de Canoas,
Jairo Jorge, estiveram no
espaço do Sindec Canoas
e da Força Sindical e, também, prestigiaram atividades culturais oferecidas no
local. Na foto, o encontro
das duas autoridades políticas com o presidente Antonio Fellini

Para o presidente Antônio Fellini, “esse evento do Dia do Trabalhador, com toda a participação e mobilização das entidades promotoras, é uma grande homenagem aos trabalhadores que constroem a riqueza do país e não são valorizados como merecem. E
por isso o Sindec Canoas sempre faz questão de participar”. O diretor Antenor Federizzi, que participou de todas as reuniões preparatórias para evento, representando o Sindec/Canoas, afirma que “a
comemoração do Dia do Trabalhador, em Canoas, já é uma das
mais consagrados e importantes no calendário da cidade”.

Homologações na Sede em Canoas
Rua Alberto Torres 224 - Centro - 92310-020 - Canoas - RS
Fone: (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

No dia 15 de abril, o secretário-geral do Sindec Canoas, Luis
Leandro, ocupou a Tribuna do Povo, na Câmara Municipal de
Cachoeirinha, para pedir aos vereadores o apoio ao Projeto de Lei
3748, que trata sobre a obrigatoriedade dos hipermercados e supermercado de manterem empacotadores junto aos caixas.
O projeto, segundo Leandro, deixará os operadores de caixas
livres da obrigação de terem que cobrar os clientes e empacotarem os produtos simultaneamente, além de abrir novos postos de
trabalho nos estabelecimentos comerciais.
O secretário falou, também, da assistência que o sindicato presta, não só para os comerciários de Cachoeirinha, mas também a
outras categorias que procuram a entidade pedindo ajuda.
Ao final agradeceu os vereadores pelo espaço aberto
aos comerciários do município.

O secretário Luis Leandro falou
aos vereadores e aos presentes
à sessão da Câmara de
Vereadores de Cachoeirinha

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
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