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O COMERCIÁRIO USUFRUI
NO SINDICATO

PALAVRA DO PRESIDENTE
CaroComerciário,oseuSindicatroestáfazendo29anosnestemêsdemarço.Vocêjá
parou para pensar no quanto sua entidade é forte? Pois, existir por quase três décadas
numa país como o Brasil, onde ataques ao movimento sindical são constantes, sempre
atentaàcategoriaquerepresenta,semprepresentejuntoaoscomerciáriosnoseuambientedetrabalhooufornecendoapoioparaquedesenvolvamsuasfunçõesnaempresacom
tranquilidade(videdepoimentosqueenfocamaEscoladoPequenoComerciárionápágina
3desteinformativo),nãoépraqualquerum,não!
Nestaediçãomostramos,também,asobrasdonovoprédioquevaiampliarasdependênciasdoSindicato,ondeseusdoisandares,maisotérreoabrigarãoaEscoladoPequeno
Comerciário, com a abertura de 60 novas vagas para as crianças, mais especialidades
médicasesalãodefestaspara250pessoas.
Querodeixarregistradoaquiumabraçoespecialàmulher
comerciária, neste mês da mulher. Pessoas fortes, que cumprem suas tarefas na família e desempenham seu trabalho
dispensandoaosclientesomesmocarinhoeatençãoquedão
aosfilhos. Parabénspelaforçanodia-a-dia!
E vocês caros colegas, aproveitem os serviços prestados
pelo seu Sindicato. É a união da categoria que faz com que
esta entidade se renove a cada dia e esteja preparada para
enfrentartodososdesafiosquepoderãoaparecernestacamiAntonioFellini,presidentedo
nhadarumoaos40,50,60anos.
SindicatodosComerciários

ESCOLA PEQUENO COMERCIÁRIO
Contribuindoparaaeducaçãoefacilitandooacesso
dos trabalhadores no comércio o Sindicato dos
Comerciários,oferecedesde1991aCrecheOPequenoComerciário.AbertodeSegundaaSextadas
07h30às19h30eaossábadosaté18h30,comcapacidadeparacercade100criançasde4mesesa6
anos.
ACrechePequenoComerciárioaindatemalgumas
vagas, matricule seu filho aqui. Ele vai receber o
melhoratendimentoevocêvaitrabalharcomtranqüilidade.

·ASSISTÊNCIA JURÍDICA
NoSindicatodosEmpregadosnoComérciodeCanoasocomerciárioencontraorientaçãoquantoaseus
direitosedevereslegaisparacausastrabalhistas.
Dr. BRUNO KAHLE FILHO
Dr. MOACIR BITENCOURT
Dra. CRISTIANE VIEGAS RECH
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
3ª E 5ª DAS 15:30 ÀS 17:00HORAS
NA SEDE DO SINDICATO EM CANOAS.
Cachoeirinha: Av. Flores da cunha, 1320/103
Centro
Fone: 3470-5804 ou 3470-1438
Gravataí: R. Dorival Cândido de Oliveira,
343/108 - Fone: 3488-1844 ou 3488-4989

O SINDICATO TEM CONVÊNIOS
O Sindicato dos Empregados no Comércio de
Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e Nova Santa Rita, mantém convênio com diversos médicos. O atendimento é realizado no consultório do profissional para maior comodidade do
comércio. Para utilizar o serviço médico e os
demais convênios que o Sindicato oferece,
basta que o comerciário seja associado do sindicato e efetue o pagamento de uma pequena taxa para consultas médicas, os exames
laboratoriais oferecem desconto de até 70%.
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MAIS UMA CONQUISTA PARA
VOCÊ, COMERCIÁRIO!
Desde junho/08 o Sindicato firmou convênio
com a ACADEF,
nas seguintes especialidades:
Psicologia Individual
Psicologia Familiar
Fonoaudiólogo
Fisioterapeuta
Rua Fernando Abbot, 100
N. Sra. das Graças - Canoas
Fone: 3466-9621 / 3466-9732

ODONTOLOGIA
Dr. CARLOS EDUARDO W. INCK MAHL
Fone: 3472-0226 / 84085404
Rua Domingos Martins,111 Sala 603
Edifício Santa Mônica – Canoas/RS
OFTALMOLOGIA
Dr. NELSON TELICHEVESKIE
Fone: 3476-5022
Rua Ipiranga, 95 Sala 402 Centro Canoas/RS
PEDIATRA
Dr. CLÁUDIO MARCONATTO
Fone: 3476-5395
Rua Sete Povos, 200/202 Centro Canoas/RS

OUTROS SERVIÇOS
TRAUMA CENTER
Fone: 3466-1030 - Av. Guilherme Schell,
7004 Canoas/RS - Próximo ao Shopping
Canoas
Cardiologista, Clínico Geral, Med. do Trabalho, Clínico/Cirurgião, Urologista, Fisioterapeuta , Fonoaudiologa, Gastro e Ecografia,
Gastro e Endoscopia,Gineco/Obstetra, Neurologista,Nutricionista,Ortopedista/Traumatologia, Pediatra, Pneumologia, Psicóloga,
Radiologista.
LABORATÓRIO OSVALDO CRUZ
Fone: 3472-1194
Gal. São Luiz, s/104 Centro - Canoas - RS

NOVO CONVÊNIO
MICROLINS CANOAS
Cursos de Capacitação Profissional
Rua Tiradentes, 310/sala 02
Idiomas, Supletivo, Informática, Turismo,
Atendimento e Vendas, Rotinas Administrativas, Cursos VIP. Pagamentos com cheque
pré-datada, cartão de crédito ou boleto
bancário. Descontos especiais. Informe-se!

A LISTA COMPLETA VOCÊ
ENCONTRANOSINDICATO!
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No mês em que o Sindicato dos Comerciários
completa 29 anos, comerciários falam de
seu envolvimento com a entidade!
Antônio Orácio Dias
FuncionáriodasLojasColombo da esquina, casado com
Patrícia e tem uma filha a
Emanuelly. Antes trabalhou
durante 5 anos das Lojas
Gaston.
AcompanhaotrabalhodoSindicato e também teve de utilizar o serviço do Sindicato dos
Comerciários devido a troca de plano por parte da empresa onde
trabalhava, que iria passar de R$ 15 para R$ 150, mensal. Ao procurar
o Sindicato foi sempre bem atendido e, na ocasião, orientado a manter-se no plano onde estava. Assim, com o respaldo do Sindicato, não
houve a necessidade de troca, mesmo com a imposição da empresa.
AchaoSindicatomuitopresenteeapóiaaampliaçãodaentidade,pois
será muito bom para a categoria.
Tatiana Charão Fetter
Trabalha como vendedora
da Kalumas - Loja de confecção. Tem uma filha, Maria Eduarda, hoje com 6
anos, que por 2 anos utilizouaescola.Naopiniãoda
comerciária“aescolaémaravilhosa, atendimento, reTatiana entre as colegas Josiane e Deivis
cepção das crianças, a alimentação”. Atualmente, a menina está na extra-classe de escola particular, mas a associada diz que não tem comparação em termos de
estrutura e horário, com a Pequeno Comerciário, “eu gostaria que a
EscolaPequenoComerciáriotivesseumextra-classe”.Alémdesse,Tatiana
jáutilizououtrosserviçosdoSindicatoeachouoatendimentoótimo!

Sandra Helena
Simões Jacom
Comerciária há 18 anos, começou nas Brasileiras, J.H. Santos e
Disapel. Atualmente, trabalha no
Ponto Frio, do calçadão.
A filha Camila, hoje com 15 anos,
utilizou a Escola do Pequeno
Comerciário dos 2 aos 5 anos.
Sandra destaca o zelo com que a
filha foi cuidada por todas as funcionárias durante o tempo em que
frequentou a escola, inclusive, aos sábados. O que é muito importante, porque libera a comerciária para exercer sua função sem preocupações de com quem deixar seu filho.
Desde o início de sua carreira ela acompanha o trabalho da direção
do Sindicato, principalmente o do presidente Fellini, que está sempre
indo às lojas e apoiando a categoria.
Maria Rejane Müller Fink
Comerciária, chefe de crediário
da Loja Renê Calçados.
Teve seu filho Patrick na escola
Pequeno Comerciário por três
anos e recomenda a todos os
comerciários, pois acha a escola fantástica, principalmente
comadedicaçãodosfuncionárioseaestruturaqueoferecepara
mães e alunos. Já teve experiência em creches particulares e não há
o mesmo tratamento que a dos comerciários oferece, além do preço
ser muito mais elevado.
Só sente falta de um turno extra-classe para os filhos de comerciários
que estão em outras escolas e ficam com um turno livre e que o
Sindicato poderia pensar em implantá-lo.
Venha para o Sindicato dos Comerciários você também!

Dissídios Coletivos
GRAVATAÍ
O dissidio da cidade de Gravatai, com data base em março, está em negociação entre o Sindicato dos Comerciários e o Sindicato Patronal.

CANOAS, CACHOEIRINHA, ALVORADA E NOVA SANTA RITA A PARTIR DE NOVEMBRO DE 2008
COMÉRCIO VAREJISTA:
Piso fixo: R$572,00
Piso comissionado: R$638,00
Office boy R$465,00
Indice de reajuste: 9,12%
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:
Piso fixo: R$51500
Piso comissionado: R$638,00
Office boy - R$465,00
Indice de reajuste: 9,12%

PEÇAS E VEÍCULOS:
Piso fixo: R$610,00
Comissionado: R$682,00
Office boy e Função de limpeza - R$465,00
Indice de reajuste: 10,28%
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS:
Piso fixo: R$624,00
Piso comissionado: R$698,00
Limpeza e Lavagem de veiculos:R$465,00
Office boy - R$465,00
Indice de reajuste: 9,12%

FARMÁCIA E ATACADISTAS:
Piso fixo: R$572,00
Piso comissionado: R$638,00
Office boy - R$465,00
Indice de reajuste: 9,12%
SERVIÇOS FUNERÁRIOS:
Piso fixo: R$579,00
Office boy - R$465,00
Indice de reajuste: 9,12%
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Ampliação do Sindicato a todo vapor
Em breve os comerciários canoenses contarão com mais espaço para o desenvolvimento
de atividades junto ao seu Sindicato.
Neste mês em que a entidade completa 29
anos é com orgulho que apresenta sua obra
de ampliação que tem no andar térreo a ampliação da Escola Pequeno Comerciário, possibilitando mais 60 vagas, no primeiro andar
um salão de festas, aberto aos comerciários e
comunidade, e que abriga tranquilamente 250
pessoas, e no segundo andar uma clínica
médica, visando a colocação de especialidades para o atendimento de todos os sindicalizados e seus dependentes.
Confira nas fotos
mais este espaço que é seu!

Seguro Desemprego em sete parcelas
O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) aprovou, a
pedido do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, o pagamento do seguro-desemprego por um
período de cinco a sete meses para setores que estão enfrentando sérios problemas de desemprego. Atualmente, o benefício é pago de três a cinco meses e o valor máximo é de R$ 870,01.
Onúmerodecotasdoseguro-desempregopodeaumentarechegaradezparcelaspara
os brasileiros que perderem o emprego. A medida poderá ser adotada pelo governo, a fim de
beneficiar os empregados de setores formais da economia que venham a ser prejudicados pela
crise. A proposta é uma das reivindicações das centrais sindicais enviadas ao ministro do
Trabalho, Carlos Lupi. CUT, Força Sindical, UGT, CGTB, CTB e NCST.
As duas parcelas extras só começarão a ser pagas em abril e poderão
beneficiar, inicialmente, demitidos na siderurgia (aço), extração de minério
e exportação de frutas, de couro e de calçados em algumas regiões do país. Esses
setores estão entre os mais atingidos pelo desemprego crescente, e o Ministério do Trabalho
ainda não detectou sinais de recuperação nas contratações.

TRABALHADORES E TRABALHADORAS
NÃO PAGARÃO PELA CRISE
Não às demissões! Pela redução dos juros, pelos
investimentos públicos e em defesa dos direitos trabalhistas e sociais!
A crise da especulação e dos monopóli- rem que a classe trabalhadora pague a fatura
os estourou no centro do sistema capitalis- em forma de demissões, redução de salários
ta, os Estados Unidos, e atinge as economi- e de direitos, injeção de recursos do BNDES
as menos desenvolvidas. Lá fora - e tam- nas empresas que estão demitindo e criminabém no Brasil, estão sendo torrados trilhões lização dos movimentos sociais.
de dólares para cobrir o rombo das
A precarização, o arrocho salarial e o demultinacionais, num poço sem fim, mas o semprego enfraquecem o mercado interno,
desempregocontinuasealastrando,poden- deixando o pais vulnerável e à mercê da crise,
do atingir mais 50 milhões de pessoas. No prejudicando fundamentalmente os mais poBrasil, levaram à demissão de mais de 800 bres, nas favelas e periferias. É preciso cortar
mil trabalhadores nos últimos cinco meses. drasticamente os juros, reduzir a jornada sem
O povo não é o culpado pela crise. Ela é reduzir os salários, acelerar a reforma agráresultante de um sistema que entra em cri- ria, ampliar as políticas públicas em habitase periodicamente e transformou o planeta ção, saneamento, educação e saúde, e mediem um imenso cassino financeiro. Com re- das concretas dos governos para impedir as
gras ditadas pelo “Deus Mercado”. Diante demissões, garantir o emprego e a renda dos
do fracasso desta lógica excludente, que- trabalhadores.

Presidente Fellini mostra o andamento das obras, que já toma forma

Homologações na Sede
em Canoas
Rua Alberto Torres 224
Centro - 92310-020 - Canoas - RS
Fone: (51) 3472-5223 / 3476-4363
Segundaaquinta-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 sexta-feira
Manhã: 9 às 11h
Tarde: 14 às 17h
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