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85 ANOS: SINDICOMERCIÁRIOS 
COMEMORA COM GRANDE FESTA

Este é um ano especial para os comerci-
ários de Caxias do Sul e região. O Sindicato 
dos Empregados no Comércio comemora 85 
anos de lutas e conquistas, obtidas através 
da união da entidade com a categoria. E, para 
celebrar o aniversário, a diretoria promoveu 
na noite do último sábado, dia 06, um jantar 
dançante no Salão Paroquial São Romédio.

A festa começou com a apresentação do 
Hino Nacional e em seguida foi passado um 
vídeo que relembrou o percurso do Sindica-
to. O protocolo contou com os discursos do 
deputado federal Assis Melo (PCdoB RS) e 
do presidente da Central de Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB) e da Fecosul, 
Guiomar Vidor. Ambos ressaltaram a impor-
tância dos serviços prestados pelo Sindicato 
à categoria.

Silvio Frasson, presidente da entidade, 
agradeceu a presença dos comerciários e de 
todas as autoridades presentes, lembrando 
da trajetória da entidade e das principais lu-
tas travadas nestes 85 anos de existência. 

“Chegamos a estes 85 anos com um lega-
dos de lutas, dos que vieram antes de nós. 
Carregamos, todos nós aqui presentes, esta 
grande responsabilidade: seguir em frente. 
Para que sigamos avançando, mesmo neste 
momento, no qual sofremos tantos ataques e 

nossos direitos estão tão ameaçados, só exis-
te uma questão a ressaltar: precisamos lutar 
juntos, cada vez mais unidos e mobilizados”, 
concluiu Frasson.

Em sua fala, Silvana Ferraz, vice-presidente 
da entidade, apontou a importância da figura 
feminina na luta da categoria. “Quero ressal-
tar a força e a importância das mulheres no 
setor comerciário. Foram 85 anos de luta, que 
se intensifica ainda mais nesse momento em 

que presenciamos o crescimento das amea-
ças à classe trabalhadora”, assinalou Ferraz. 

Após as falas e homenagens, os convidados 
presentes foram servidos com um saboroso 
jantar, seguido da entrega dos troféus e me-
dalhas aos vencedores da Copa Sindicomerci-
ários 2017. Por volta das 22h30min, a anima-
ção da noite ficou por conta do Grupo Musical 
Voga. A banda animou os participantes com 
músicas das décadas de 60, 70 e 80.

29.05 – 19h30 no Auditório do Sindicato

Assembleia Geral de Dissídio
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Comerciários marcaram 
presença na festa de 85 

anos
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Greve Geral e #OcupaBrasília: 
é o povo nas ruas contra as 
reformas de Temer

LUTAS

A Greve Geral do dia 28 de abril, que também fez Caxias do Sul parar – somada aos atos do dia 
Primeiro de Maio, Dia do Trabalhador – reafirmaram o que os movimentos sindical e social têm 
dito há muito tempo: somente a união popular é capaz de barrar as tentativas de retirar os direitos 
do povo.

A greve geral foi a maior dos últimos 35 anos e contou até com o apoio da igreja, através da 
CNBB. Ela teve impacto na base governista, dando novo fôlego à luta dos trabalhadores. Estima-se 
que cerca de 40 milhões de pessoas participaram das manifestações e paralisações em todo o país. 
Além disso, pesquisa recente do Datafolha mostra que 71% são contra a Reforma da Previdência e 
64% acham que a trabalhista beneficia mais os empresários do que os trabalhadores. 

O texto da reforma trabalhista – aprovado na Câmara dias antes da greve – também poderá 
passar por mudanças no Senado diante desta nova realidade. Na sessão que apreciou a matéria, 80 
deputados da base governista não votaram com o governo ou se ausentaram. E, até o momento, o 
governo não conseguiu garantir os 308 votos necessários para aprovar a PEC da Previdência.

A greve geral, portanto, foi essencial, mas 
a luta não para por aí. As centrais sindicais – 
entre elas a CTB – já estão planejando novas 
ações, inclusive o  movimento #OcupaBrasília, 
com uma série de atividades populares entre os 
dias 15 e 24 de maio. É hora da classe traba-
lhadora manter a união e a vigilância, partici-
pando dos atos e mostrando que continuará lu-
tando contra a perda de direitos impostas pelo 
governo ilegítimo, rejeitado por mais de 60% 
dos brasileiros e brasileiras. 

Neste ano, comemoramos os 85 
anos do Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Caxias do Sul e Re-
gião. Chegamos a estes 85 anos com 
um legado de lutas, dos que vieram 
antes de nós. 

Carregamos, todos nós aqui presen-
tes, esta grande responsabilidade: 
seguir em frente. Seguir lutando por 
uma sociedade mais justa, na qual 
os trabalhadores possam de fato 
usufruir da riqueza que produzem.  

São 85 anos de luta, que se intensi-
fica ainda mais nesse momento de 
grave crise que passa o Brasil. Desde 
o ano passado, os movimentos so-
ciais e o sindicato, denunciavam que 
havia um golpe no país.

Agora ficou claro, qual o objetivo 
deste golpe: o governo Temer ataca 
e limita a democracia, rasga a CLT, 
tirando direitos dos trabalhadores e, 
além disso, quer acabar com a apo-
sentadoria.  

Só a nossa união e luta, como foi 
nesta grande greve geral do dia 28 
de abril, que podem barrar estes 
graves retrocessos.

Precisamos lutar juntos, cada vez 
mais unidos e mobilizados. 

Essa é a disposição do Sindicomerci-
ários ao completar 85 anos. 

Longa vida ao Sindicomerciários e a 
luta dos trabalhadores!!!!

DIEESE destaca importância dos sindicatos para a 
garantia de direitos

SINDICALISMO

Em meio a tantos ataques sofridos pela clas-
se trabalhadora e suas entidades representa-
tivas, o DIEESE publicou nota técnica sobre a 
importância dos sindicatos. “Os sindicatos nas-
cem como uma reação às precárias condições 
de trabalho e remuneração a que estão subme-

tidos os trabalhadores”, aponta. E destaca que, 
como resultado da luta dos trabalhadores mo-
bilizados em seus sindicatos foi possível, entre 
outras vitórias em plano mundial, a redução da 
jornada de trabalho — de 16 horas, em média, 
no século 18, para as atuais 8 horas. 

Segundo o DIEESE, os sindicatos devem ser 
fortalecidos, dispondo de recursos financeiros 
“para se contraporem ao poder das corporações 
empresariais” e para “assegurar o cumprimento  
dos  direitos  e denunciar os abusos”. Para ler a ín-
tegra da nota técnica, acesse www.dieese.org.br.

Centrais sindicais buscam apoio 
contra as reformas no Senado

NÃO ÀS REFORMAS

Nos dias 2 e 3 de maio, a CTB e as demais 
centrais sindicais levaram aos senadores um 
pedido: para que não aprovem a reforma traba-
lhista aprovada na Câmara, pois ela representa 
a destruição das leis trabalhistas e a tentativa 
de sufocar a luta dos trabalhadores, enfraque-
cendo os sindicatos.

Para o Senador Roberto Requião, um dos que 
recebeu os sindicalistas, é a força das ruas que 
pode barrar os retrocessos. “Nós estamos pre-
cisando das mobilizações de vocês”, enfatizou. 
No Senado, a reforma trabalhista é o PLC 38/17.

Fotos: Rodrigo Positivo

Fotos: Força Sindical



maio 2017

Sindicomerciários: 85 anos de 
história, união e lutas

JANTAR DANÇANTE

•  LINHA DO TEMPO  •

Há 85 anos, 21 trabalhadores começaram 
uma história de união. Fundado em 1932, o 
Sindicomerciários cresceu e se consolidou na 
defesa dos direitos da categoria. 

Ao longo dos anos, a mobilização ganhou 
força e hoje é a voz que representa mais de 20 
mil Comerciários de Caxias e região.

Com a participação da categoria, o Sin-
dicomerciários possui hoje um patrimônio 
sólido, uma sede social moderna, com aten-
dimentos de saúde, odontológico e jurídico 
para os associados e seus dependentes. 

O Sindicomerciários tem sede adminis-
trativa em Caxias do Sul, mas sua base terri-

torial se estende a Nova Pádua, São Marcos e 
Flores da Cunha, onde possui subsedes. 

O Sindicomerciários tem uma equipe de 
trabalho qualificada, sempre disposta a fazer 
o melhor pelo trabalhador. A Sede Campestre 
proporciona o lazer da categoria e está entre 
as melhores da região. Além disso, o Sindico-
merciários está prestes a realizar outro gran-
de sonho: a nova sede social, já em fase final 
de construção!

São muitas lutas, que marcaram essa 
trajetória de 85 anos, como a que mobili-
zou a categoria pelo descanso aos sábados, 
as manifestações contra a abertura do co-
mércio aos domingos, as ações pela valori-

zação da mulher trabalhadora, as conquis-
tas das campanhas salariais. Tudo isso nos 
orgulha!

Hoje, o Sindicomerciários está mobiliza-
do, ao lado de todos os trabalhadores, con-
tra as reformas da Previdência e trabalhista! 
Dizemos não aos retrocessos e ao golpe nos 
nossos direitos!

Comerciários e Comerciárias, vocês são 
parte fundamental destes 85 anos de histó-
ria e conquistas. Com união, o Sindicomer-
ciários Caxias segue lutando em defesa dos 
direitos da categoria.

Muito obrigado!

1932 - 21 
trabalhadores 
formaram a 

associação dos 
comerciantes de 

Caxias do Sul

1974 - 
Inauguração da 

sede social

Nos anos 80, 
os comerciários 

iniciam um 
movimento 

por melhores 
condições de 

trabalho. Uma 
mostra disso foi a 
greve da categoria 
pelo descanso aos 
sábados à tarde.

Hoje, o Sindicato 
representa 

mais de 20 mil 
comerciários

Com sede 
administrativa 

em Caxias do Sul, 
o Sindicato tem 

base territorial em 
Nova Pádua, São 
Marcos e Flores 
da Cunha, onde 
possui subsedes 

Na sede funcionam 
todas as suas 

secretarias e setores 
administrativos, além 

dos atendimentos 
médico (clínica 

geral, ginecologia, 
psicologia e pediatria) 

e odontológico, com 
profissionais de alto 
padrão em diversas 

especialidades 

O Sindicato 
conta também  

com a Sede 
Campestre, uma 
bela estrutura 

de lazer para os 
associados e seus 

dependentes

Ao longos dos anos, 
o Sindicato sempre 
participou de várias 

frentes de lutas e segue 
mobilizado em defesa 
dos direitos de todos 
os trabalhadores e 

trabalhadoras.
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Sindicato comemora aniversário de 85 anos com jantar dançante
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Super Marco é Campeã da 
Copa Sindicomerciários 
2017

INTEGRAÇÃO

Confraternização, amizade e muita disputa 
de bola fizeram parte da tradicional Copa de 
Futsal do Sindicomerciários de 2017. A equipe 
do Super Marco, da cidade de São Marcos, re-
cebeu o troféu de Campeã, deixando com o vi-
ce-campeonato a equipe Multison - que ainda 
levou o troféu de mais disciplinada. A terceira 
colocada foi a equipe Real Makro. O troféu de 
goleador foi conquistado por Paulo Ricardo 
Ivaisser, da equipe Super Marco. O goleiro me-
nos vazado deste ano foi Taygon Padilha Cam-
pos, da equipe Real Makro.

Na modalidade futsal masculino, 16 equipes 

participaram da competição, que aconteceu no 
domingo, 30 de abril, na quadra de Esportes do 
bairro Floresta, em Caxias do Sul. “O objetivo 
do torneio é promover a integração entre os co-
merciários. É gratificante ver a categoria unida 
em diferentes atividades, inclusive no esporte.”, 
destacou o diretor de esportes do Sindicato, 
Nilvo Riboldi.  

Os vencedores receberam o troféu na festa 
em comemoração aos 85 anos do Sindicato. O 
evento foi realizado no último sábado, dia 06, 
no Salão Paroquial São Romédio e contou com 
a participação de 600 pessoas.

Os comerciários que trabalharam no 
BIG  de outubro de 1999 a junho de 
2000 devem entrar em contato com o 
Sindicomerciários para mais esclareci-
mentos sobre como proceder para rece-
ber os valores referentes aos domingos 
trabalhados. 

Os trabalhadores do Carrefour 
também devem entrar em contato com 
a entidade, referente ao feriado traba-
lhado do dia 22 de maio de 2008 (Cor-
pus Christi). Mais informações pelo 
fone: (54) 3221.6711.

NO DIA 29 DE MAIO, ÀS 
19H30, A DIREÇÃO DO 
SINDICOMERCIÁRIOS 
CAXIAS REALIZA, NO 
AUDITÓRIO DA ENTIDADE, 
ASSEMBLEIA GERAL 
PARA DEFINIR A PAUTA 
DE REIVINDICAÇÕES DA 
CAMPANHA SALARIAL 
2017. 

Entre as demandas da 
campanha deste ano, estão: 
a valorização dos salários, 
defesa do emprego, licença-
maternidade de 180 dias e 
creches, o fim do banco de 
horas, vale-alimentação, 
auxílio estudante, entre 
outros. 

Comerciário e comerciária, 
participem da Campanha 
salarial 2017 ao lado do seu 
Sindicato e fortaleça esta luta. 

Nosso trabalho vale mais!

Os troféus foram 
entregues na festa em 
comemoração aos 85 

anos do Sindicato
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www.sindicomerciarios.com Sindicomerciários Caxias do Sul

BAIXE O APP 
DO SINDICATO.
Um novo canal para aproximar
você do Sindicomerciários.

Baixe o app no Baixe o app na

ATENÇÃO,
TRABALHADORES

CHEGOU 
A HORA!


