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Sindilojas e Sindicato 
dos Comerciários 
devem definir sobre 
domingos e feriados, 
bem como horário 
natalino e dissídio

Josiane Spindola (de pé) e Laiana Souza foram efetivadas após contratação temporária
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O debate sobre a con-
venção coletiva dos 
comerciários, com 

destaque ao dissídio, assim 
como o calendário do fim de 
ano e a intenção dos lojistas de 
abrir o comércio aos domingos 
e feriados ainda não chegou ao 
fim. Após assembleia realizada 
na última sexta-feira, dia 25, no 
Sindilojas, os lojistas se mostra-
ram interessados em abrir as 
portas aos domingos e feria-
dos. A proposta sugerindo esta 
possibilidade, semelhante ao 
que foi acordado com a Havan, 
foi discutida e aprovada na 
presença de cerca de 40 lojistas.

Agora, ela será levada para 
discussão junto ao Sindi-
cato dos Comerciários de 
Santa Cruz do Sul. Segundo 
o presidente do Sindilojas, 
Mauro Spode,  foi assinada a 
contraproposta (resultado da 
assembleia) nesta segunda-
feira, dia 28, para enviar ao 
Sindicato. “É de praxe do Sin-
dilojas não dar os pormenores 
da negociação até o acerto do 
acordo”, diz Spode. Após o 
recebimento da proposta do 
Sindicato dos Comerciários, 
ocorrida no final de setem-
bro, os lojistas analisaram o 
acordo. Em relação ao horário 
natalino, Spode adianta que 
não foge muito do que foi 
proposto nos anos anteriores.

Já referente aos domingos 
e feriados, se aprovada, a 
ideia é que seja facultativo, 
contemplando quem quer ter 
um horário flexibilizado, mas 
deixando claro que nenhuma 
loja é obrigada a seguir o 
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Entidades discutem horários COLETA SUSPEnSA
O Departamento muni-
cipal de Meio Ambiente 
(DEmA) de Vera Cruz in-
forma que nesta semana 
não haverá recolhimento 
de lixo da coleta seletiva. 
O serviço está suspenso 
devido a estrago em um 
caminhão. A coleta deve 
voltar ao normal a partir 
da próxima segunda-fei-
ra, dia 4 de novembro.

SOCIEDADES 
A Sociedade Bolão União 
de Dona Josefa, com 
sede no nacional, promo-
ve um encontro de Socie-
dades neste domingo, dia 
3 de novembro. A recep-
ção das Sociedades será 
a partir das 13h30min e 
após uma reunião dan-
çante. na animação, a 
banda Acordes de Ouro.

AViSOS

acordo. “Seguidamente é pre-
ciso relembrar que queremos 
oportunizar a pequenas e mi-
cro empresas, flexibilizando. 
Como o Natal é ainda a data 
mais forte do comércio,  nosso 
esforço é ainda maior”, frisa 
Spode.

Uma primeira reunião para 
debater a contraproposta deve 
ocorrer ainda esta semana, 
segundo Spode.  Já segundo 
o presidente do Sindicato dos 
Comerciários, Afonso Sch-
wengber, nenhuma reunião 
foi agendada e o Sindicato não 
foi procurado até o momento. 

Schwengber adianta que 
não tem como acordar, tendo 
em vista que os lojistas que-
rem inserir na convenção o 
funcionamento aos domingos 
e feriados. “Esperamos que 
venham para negociação”, diz. 
As propostas ficam em aberto 
até que as entidades sentem e 
dialoguem. “Ou negocia tudo 
ou não negocia nada”, comple-
menta Schwengber, ao reforçar 
que mesmo seguindo os mol-
des do ano passado, o horário 
natalino fica em aberto até que 
o restante seja negociado. 

Enquanto o mês de outu-
bro se despede, novembro se 
aproxima e costuma injetar 
ânimo, principalmente para 
aqueles que estão desempre-
gados. É quando muitas lojas 
de Santa Cruz do Sul e região 
contratam, mesmo que de 
forma temporária, devido à 
movimentação de fim de ano e 
aos horários diferenciados. No 
ano passado, em novembro, as 
colegas Laiana Souza, de 23 
anos e Josiane Spindola, de 27, 
viram uma oportunidade nas 
contratações de Natal, o que 
mais tarde se transformou em 
vaga efetiva. 

Laiana estava desemprega-
da há quase dois anos e deu o 
seu melhor durante o período 
que havia sido contratada 
de forma temporária. Para 
sua alegria, foi contratada. O 
mesmo ocorreu com a colega 
Josiane, que estava, na época, 
no seguro desemprego. “No 
começo de janeiro, quando iria 
terminar o contrato, meu chefe 
chamou e deu a boa notícia de 
que eu ficaria”, recorda alegre. 
Para este ano, na loja de bazar 
e utilidades onde elas traba-
lham novas contratações tem-
porárias deverão ocorrer em 
meados do mês de novembro.

Ainda não há estimativa de 
quantas contratações temporá-
rias devem ocorrer neste ano, 
porém, no início da semana 

que vem, a Câmara de Diri-
gentes Lojistas de Santa Cruz 
do Sul (CDL), deve aplicar 
uma pesquisa junto aos asso-
ciados, referente a projeções 
de crescimento, faturamento 
e contratações. O resultado 
deve ser apresentado no fim 
da mesma semana, conforme 
adianta o presidente da enti-
dade, Márcio Farias Martins. 

Embora não se tenha a pro-
jeção, a equipe de reportagem 
consultou 10 estabelecimentos. 
Desses, sete já confirmaram 
que vão contratar entre no-
vembro e dezembro de forma 
temporária. Os demais ou 
devem contratar freelancers ou 
vão avaliar conforme movi-
mentação. 

VERA CRuZ
Em Vera Cruz são pou-

cos os estabelecimentos co-
merciais que já pensam em 
contratar, mesmo que de 
forma temporária. Dos sete 
estabelecimentos comerciais 
consultados, quatro confirma-
ram que não devem aumentar 
o quadro de funcionários 
para atender no fim de ano, 
quando ocorrem os horários 
estendidos. Nos demais, pelo 
menos uma pessoa deve ser 
contratada para auxiliar no 
mês de dezembro, princi-
palmente. Em um dos locais 
inclusive o objetivo é de que 
a contratação se efetive. 

Lojistas já projetam as 
contratações temporárias Cartão especial 

pode ter prazo 
mais longo

REnOVAçãO

Pessoas com deficiência, 
dificuldade de locomo-
ção e idosos deverão en-
frentar menos transtornos 
para renovar o cartão de 
estacionamento, que dá 
direito à ocupação de va-
gas regulamentadas para 
estacionamento de uso 
público. Isso porque um 
projeto de lei do Executivo 
Municipal que tramita na 
Câmara de Vereadores de 
Santa Cruz do Sul propõe 
alterar de cinco para dois 
anos o prazo para reno-
vação da credencial e, no 
caso do idoso, tornar o 
documento vitalício. As 
medidas visam atualizar os 
procedimentos, corrigindo 
e adequando as exigências 
da lei aos dias atuais.

Caso a proposta seja 
aprovada pelos verea-
dores, a validade do do-
cumento será de cinco 
anos e a sua renovação 
deverá ser encaminhada 
no prazo máximo de 60 
dias anteriores ao término 
da vigência. Já o cartão 
do idoso é um direito de 
toda a pessoa com idade 
superior a 60 anos. Nesse 
caso o documento será vi-
talício, portanto não pre-
cisará mais ser renovado.


