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DO SINDICOMERCIÁRIOS

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Debate e aprovação das cláusulas da Convenção Coletiva 2018
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Fortalecimento do Sindicato 
para lutar pelos trabalhadores

OPINIÃO: SILVIO FRASSON - Presidente Sindicomerciários Caxias

Comerciários e comerciárias. Nesses pró-
ximos meses teremos enormes desafios pela 
frente. Será o primeiro ano que vamos negociar 
nossos direitos já sob a vigência da maléfica re-
forma trabalhista. 

 
É bom lembrar que nossos direitos foram 

conquistados sempre com muita união e luta, 
ao longo de mais de 80 anos. Nossa força, atra-
vés do Sindicomerciários, também veio cres-
cendo ano após anos. Mas, foi para acabar com 
tudo isso - nossos direitos e nossa entidade de 
classe - que esta reforma do governo ilegítimo 
de Temer veio. 

 
Nós vamos permitir que acabem com nossos 

direitos? Vamos nos deixar enfraquecer e ficar 
sem a proteção do Sindicato?

 
É para reagir a esses retrocessos e ameaças 

às nossas conquistas que o Sindicomerciários 
Caxias está dando início a uma campanha de 

sindicalização e conscientização da categoria: 
sobre a IMPORTÂNCIA DE FORTALECER O 
SINDICATO. Porque o trabalhador não pode fi-
car sozinho, diante do patrão. A sua proteção é 
o Sindicato! Nosso objetivo é garantir os servi-
ços que o Sindicato presta às famílias comerci-

árias, além disso, reforçar ainda mais a entidade 
para lutar pela nossa CONVENÇÃO COLETIVA, 
que é a NOSSA GARANTIA DE DIREITOS (veja 
na página 3)! Mas, isso só é possível com a tua 
participação! Seja sócio, sócia e fortaleça quem 
garante teus direitos!

INFORMAÇÕES TRABALHISTAS

DEPARTAMENTO JURÍDICO

CLÍNICA GERAL

PEDIATRIA

PSICOLOGIA

PSIQUIATRIA

GINECOLOGIA

ODONTOLOGIA

CONVÊNIOS com médicos especialistas, 
clínicas, consultórios de odontologia e 
ortodontia, laboratórios, óticas, escolas 
infantis, ensino de jovens e adultos e 
ensino superior.

Sartori não dá sequer a inflação para mínimo regional
Seguindo a agenda de retrocessos implantada no país, o Governo do RS aprovou um projeto de reajuste do piso regional abaixo da 
inflação, com aumento sugerido de apenas 1,81%. No ano passado, o índice havia ficado em 6,48%. A primeira faixa salarial do piso 
passará de R$ 1.175,15 para R$ 1.196,47. 

RETROCESSO



A LUTA DO SINDICATO AO LADO 
DOS COMERCIÁRIOS É O QUE DÁ 
SEGURANÇA E GARANTE DIREITOS

CONVENÇÃO COLETIVA

No próximo dia 26 de abril iniciam os de-
bates para a campanha salarial 2018 da cate-
goria comerciária, com a Assembléia Geral no 
auditório do Sindicomerciários, às 19 horas.  
Um dos nossos objetivos é a DEFESA da nossa 
CONVENÇÃO COLETIVA, lutando por ampliar 
nossos direitos e para valorização salarial. 

POR QUE A CONVENÇÃO COLETIVA
É IMPORTANTE?

 
Ela é importante porque são mais de 50 di-

reitos que os comerciários e comerciárias ga-
rantiram junto do Sindicomerciários ao longo 
do tempo. E, porque são direitos que a nova Lei 

(da REFORMA TRABALHISTA) não garante. Por 
isso que é tão importante a participação de to-
dos e todas e a manutenção de um Sindicomer-
ciários FORTE.

 
VAMOS JUNTOS DEFENDER A NOSSA
CONVENÇÃO!
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Sindicomerciários promove ciclo 
de palestras no Mês da Mulher

8 DE MARÇO

Durante o mês de março, o Sindicomerciários 
promoveu palestras abordando os efeitos das 
reformas Trabalhista, da Previdência e saúde da 
mulher.
 
Na manhã do dia 10 de março, o auditório do 
SESC, apoiador do evento, foi palco para o deba-
te “Impacto das reformas Trabalhista e da Pre-
vidência na vida das mulheres”. Como painelis-
tas foram convidadas Abigail Pereira, primeira 
secretária das Mulheres da CTB, ex-secretária 
do Turismo do RS; e a advogada e professora 
de direito previdenciário Patrícia Noll, especia-

lizada em demandas tributárias e previdenciá-
rias, doutoranda em Educação. 

No dia 22, em parceria com a Faculdade Fáti-
ma, foi a vez do auditório do Sindicomerciá-
rios receber as palestras “Entendendo a Refor-
ma Trabalhista”, com Abigail Pereira e, “Como 
emagrecer sem fazer dieta”, com a nutricionista 
Clarisse Zanette. Clarisse Zanette é nutricio-
nista ortomolecular e coach de emagrecimento. 
Mestre em Ciências Médicas pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pós-gra-
duada em nutrição ortomolecular.

Futebol Sete

Equipe 
Conesul vence 
o Campeonato 
de Verão
A Sede Campestre sediou no dia 11 de 
março o Campeonato de Verão de Fu-
tebol Sete do Sindicomerciários, reu-
nindo seis equipes. Durante todo o dia 
sócios, familiares e convidados se con-
fraternizaram, aproveitando as instala-
ções da sede.

No final do torneio, a equipe Conesul 
conquistou o primeiro lugar; a Vivará 
Fitness o segundo; e a Super Marco, 
ficou em terceiro. Para o diretor de 
Esporte e Lazer, Nilvo Riboldi Filho, 
“a realização do campeonato é impor-
tante para a integração dos associados, 
comerciários e familiares.”

A Sede Campestre fica aberta durante o 
ano, mesmo após o fechamento das pis-
cinas, disponibilizando toda a estrutu-
ra de churrasqueiras, parque infantil e 
quadras de esporte. Telefone para con-
tato: (54) 3292.7870 ou 9.9958.5624. 
Endereço: Estrada Velha para Flores da 
Cunha, 750, Travessão Esmeralda.

Equipe Conesul foi a grande campeã do 
Campeonato de Verão

Convênio

Aulas de Yoga e reiki com até 70% de desconto
O Sindicomerciários está oferecendo um convênio com até 70% de desconto com a per-
sonal yoga Lisandra Carbelon para realização de aulas de yoga clássico com óleos essen-
ciais e relaxamento com reiki, para seus associados e dependentes, na sede do Sindico-
merciários.
As aulas serão realizadas nas segundas-feiras, das 18 às 19 horas e, nas quintas-feiras, 
das 12 à 13h, no auditório do Sindicomerciários, na Rua Garibaldi, nº 370, Centro. As 
vagas são limitadas. Após o preenchimento destes horários, os associados contam com 
10% de desconto realizando diretamente com a profissional. As inscrições podem ser 
feitas na recepção do Sindicomerciários ou pelo telefone (54) 3221.6711.
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Abigail denunciou que as mulheres tem sido 
as mais prejudicadas com as reformas do go-
verno. “Onde estão os empregos prometidos? 
O que temos visto é a redução de direitos e 
até o absurdo que é uma mulher gestante ter 
de trabalhar em local perigoso ou insalubre. 
Temos que reagir e lutar pela revogação de 
toda essa reforma”. 

A professora e advogada Patrícia Noll, disse 
que o tal déficit da previdência é uma men-
tira, como já ficou provado pelos auditores da 
Receita Federal. A propaganda do governo e 
a mídia apresentam uma versão enganosa, 
ocultando o superávit. “A Previdência tem 
problemas. Naturalmente serão necessárias 
reformas, mas que sejam feitas reformas que 
garantam os direitos mínimos. Que se façam 
baseadas em verdades e não em mentiras.”

A especialista em nutrição Clarisse Zanette 
elencou os principais fatores que influenciam 
no emagrecimento e que dizem respeito a mu-
dança de comportamento, como o equilíbrio 
entre o corpo e a mente, entender a diferença 
entre a fome física e fome emocional, assim 
como o desespero e ansiedade quando fala-
mos ou nos propormos a fazer dieta.

Promoção: Rádio Viva
Realização: CTB e sindicatos Filiados

1º DE MAIO
13h às 20 horas

PAVILHÕES DA FESTA DA UVA
SHOWS E SORTEIO DE BRINDES


