Ao lado temos a parcial do Congresso, e
acima um dos momentos da cerimônia
que emocionou os participantes.
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15º CONGRESSO SINDICAL COMERCIÁRIO DESPERTA AÇÕES
PARA MELHORAR O PADRÃO DE VIDA DA CATEGORIA
Centenas de sindicalistas do
Estado, reuniram-se na
Colônia de Férias dos
Comerciários, com o objetivo
de discutirem rumos importantes para a categoria
comerciária.
Na ocasião, Sorocaba
prestou uma homenagem
importante ao presidente da
Federação dos Empregados
no Comércio do Estado de
SP ( FECESP), Paulo
Lucania, através do presidente da Câmara Municipal
da cidade, Waldomiro
Raimundo de Freitas, concedendo a ele o título de
“Cidadão Sorocabano”.

NO DIA DO COMERCIÁRIO
SINDICATO PROMOVEU
HOMENAGEM À CATEGORIA
O Dia do Comerciário, 30 de outubro, foi marcado com muita comemoração
pelo sindicato. Pela manhã,
diretores e funcionários
percorreram a região central
do comércio sorocabano,

distribuindo brindes personalizados e cumprimentado os
comerciários no seu local de
trabalho. Já na rádio, uma
mensagem da diretoria da
entidade parabenizava a
categoria pelo seu dia.

Foto: Sandra Navarro

CARISMA, FORÇA E PAIXÃO

RUY QUEIROZ DE AMORIM
Presidente

Como é bom: ouvir,
sentir, falar e receber mensagens e ações positivas que
elevam a auto estima de uma
nação inteira, conforme observamos nas palavras do
nosso Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na noite de domingo, do
último dia 29, principalmente na atual conjuntura sócio
política, em que no mundo
globalizado predomina: a
competitividade, a individualidade entre as nações, grupos e pessoas, sendo exigi-

do de cada um de nós, cada
vez mais comprometimento,
até fora dos nossos limites e
condições, e a busca incessante de conhecimentos, informações e qualificações extraordinárias para podermos acompanhar as mudanças de ritmos
acelerados em busca do lucro absoluto. Ritmos estes,
que muitas vezes levam as pessoas à exaustão, ao medo, ao
pânico contraindo doenças
psicossomáticas, insegurança,
desarmonia entre as famílias e
o afastamento de Deus.
Por estes fatos, acreditamos que com o desejo, a
vontade, o carisma, a força
e a paixão, que é demonstrados pelo Presidente (trabalhador) da República, eleito no
domingo, dia 29 de outubro,
o senhor Luiz Inácio Lula da
Silva, abrirá os braços e seu
coração para fazer valer as leis
da boa vontade, entre os ho-

mens e as nações, e junto
com as forças do Congresso Nacional e o Poder Judiciário unidos, iniciarão de
imediato, aumentando a distribuição de renda, ampliarão
a reforma agrária, acelerarão
o Parque Industrial nacional,
retomando o crescimento de
ferrovias, rodovias, hidrovias, portos, aeroportos, etc,
e com isso, o que é o que
esperamos que fará surgir
novos empregos, riquezas,
paz, união entre todos, brasileiros e valorização da
vida de cada um de nós, que
é o verdadeiro propósito
de Deus.
Um parabéns especial para o presidente Lula,
para os trabalhadores (as)
brasileiros (as), um parabéns
para a nação e o povo brasileiro, e nós comerciários
temos orgulho de ter um presidente trabalhador.

APESAR DAS CONSTANTES NEGOCIAÇÕES, AINDA
NÃO SAIU A NOVA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA
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COMÉRCIO
FOI O SETOR
QUE MAIS
CONTRATOU
EM SOROCABA

Dados do Ministério do Trabalho divulgados recentemente mostram que o comércio de
Sorocaba teve um aumento na oferta de vagas formais de (1,48%), totalizando 418 contratações
no mês de setembro.
O presidente Ruy
Queiroz de Amorim acredita que a formalização da
mão-de-obra no comércio local foi estimulada
pela ação de fiscalização
da Delegacia Regional do
Trabalho, em virtude das
constantes denuncias realizadas pelo sindicato.

Comerciários há alguns meses, o seu sindicato
e a Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo (FECESP) iniciaram as negociações com o Sindicato do
Comércio Varejista de Sorocaba e sua Federação
(Patronal) buscando o fechamento da Convenção

Coletiva 2006/2007, e consequentemente o reajuste
salarial da categoria.
Infelizmente as extensas reuniões já realizadas não
surtiram resultado positivo, e
muito menos propostas satisfatórias por parte do patronato. Aliás, todas as nossas solicitações estão sendo dificultadas. Ao mesmo tempo, esta-

mos aguardando o índice inflacionário do mês de setembro, pois sem ele não podemos dar andamento nas negociações. A partir deste indicador faremos também, solicitações para reaver as perdas
reais dos anos anteriores. Porém, independentemente da
data que a Convenção Coletiva for assinada, as diferenças
salariais serão repassadas aos
comerciários em folha de pa-

gamento, retroagidas a 1º de
outubro de 2006.
Categoria comerciária, a diretoria do sindicato e
seu departamento jurídico
estão empenhados em fechar
as negociações nos próximos
dias, e não abrimos mão de
um reajuste digno e de cláusulas sociais que assegurem
ao trabalhador comerciário
benefícios importantes.

NÃO HÁ ACORDO PARA MUDANÇA DO
HORÁRIO COMERCIAL DE SOROCABA

A diretoria esclarece
que não fez acordo algum com
empresas comerciais da cidade e com o Sindicato Varejista
de Sorocaba, entidade esta
responsável por representar os
lojistas, para a alteração do
horário comercial da cidade.
O presidente Ruy
Queiroz de Amorim, disse que
ao reunir-se em mesa redonda
no Ministério do Trabalho com

algumas grandes empresas
instaladas em Sorocaba, solicitou benefícios importantes
para os trabalhadores, como;
cesta básica, plano de saúde e Participação nos Lucros e Resultados (PLR), mas
notou total desinteresse das
mesmas, não querendo retribuir aos trabalhadores comerciários com qualquer dos benefícios pleiteados, visando
apenas o lucro próprio.
Segundo Amorim, a
jornada de trabalho dos comerciários atualmente ultrapassa 60 horas semanais, e
está provocando todo tipo de
doenças nos trabalhadores,
além do afastamento do convívio familiar, religião e lazer.
“Portanto não pode-

mos permitir que a exploração
persista ou aumente, o comerciário tem seus direitos garantidos, assim como qualquer
categoria”, disse ele.
O Sindicato juntamente com a Federação dos Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo (FECESP), Confederação Nacional dos Empregados no Comércio do Brasil (CNEC) vem
trabalhado na proposta de redução da jornada de trabalho
da categoria para 6 horas,
sem diminuir salários, “...a intenção é gerar mais empregos
e promover mais qualidade de
vida para os comerciários”,
acrescentou o presidente.
Amorim disse ainda,
que o horário de funcionamen-

to do comércio, é de segunda
a sexta-feira das 8 às l8 horas
e nos sábados das 8 às l2 horas devendo permanecer, mesmo por que, o Sindicato consultou a categoria, e diante da
já “estrangulada” jornada de
trabalho semanal, não há interesse dos próprios trabalhadores em modificá-lo.
O presidente fez
questão de ressaltar, que ainda não houve acordo para o
horário especial de Natal,
e será marcada uma mesa
redonda com o Sindicato do
Comércio Varejista de Sorocaba no Ministério do Trabalho/Delegacia Regional do
Trabalho (DRT) visando discutir o horário a partir de
dezembro.

SINDICATO FISCALIZA A ABERTURA DO
COMÉRCIO NOS FERIADOS EM SOROCABA

Nos últimos feriados,
com o apoio do subdelegado
Regional do Trabalho de Sorocaba, Vitório José Cattai e
da chefe da Fiscalização da
Delegacia Regional do Trabalho, Mônica Marques Anunciatto da Silva, o sindicato intensificou a ação de fiscaliza-

ção no comércio de Sorocaba, com o objetivo de coibir
os abusos cometidos pelas
grandes redes e shoppings de
Sorocaba, que estendem a
carga horária do comerciário,
principalmente nos feriados,
excluindo o direito desses trabalhadores ao descanso.

Segundo o presidente
da entidade, Ruy Queiroz de
Amorim, equipes de diretores
do sindicato percorreram as
principais ruas, avenidas e shoppings da cidade, no intuito de
conferir os estabelecimentos
que estariam infringindo a Lei
trabalhista Nº 605/48 e Art.

70 da Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT), que proibi o funcionamento do comércio nos feriados.
“Já tornou-se comum
sacrificar o feriado dos comerciários. Não podemos admitir
o descumprimento das Leis,
nós zelamos pela qualidade de

vida dos comerciários”, declarou Amorim.
Felizmente grande
parte do comércio central está
respeitando as leis, mantendo
as lojas fechadas no feriado e
promovendo o descanso necessário à categoria.

Poupadores não
percam o prazo para receber a correção dos índices
de juros da poupança, no
período de junho de 1987,
janeiro de 1989, e abril de
1990, época da implantação dos planos Bresser,
Verão, Collor 1.
Quem não recorreu
ainda, tem até maio de
2007 para reclamar seus
direitos sobre o Plano Bres-

ser, com correção de 26,6%,
este que foi o primeiro Plano
implantando na época das altas inflações, com o objetivo
de estabilizar a moeda nacional. Já os demais têm índices
variados e os seus vencimentos promulgados ao completarem 20 anos.
“Todos os titulares e
também herdeiros de correntistas têm seu direito assegurado por Lei e devem recor-
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QUEM TINHA POUPANÇA EM 1987, 1989 E 1990, MESMO COM AS CONTAS JÁ ENCERRADAS,
TEM DIREITO ÀS DIFERENÇAS GERADAS PELOS PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I

Dr. João Paulo atende na
sede em Sorocaba

rer à justiça o mais rápido possível”, diz João Paulo Ruiz,
advogado que atende a popu-

lação na sede do sindicato em
Sorocaba.
Ele disse ainda, que
muitos dos seus clientes já receberam correções variando
entre 4 mil e 15 mil Reais, valores expressivos, que não
podem ficar perdidos nas
mãos dos bancos.
Ruiz ressalta que as
pessoas que não tiverem os
extratos bancários da época,
podem solicitar aos bancos,

que são obrigados a fornecer.
As pessoas interessadas em mais informações,
GRATUITAMENTE, podem procurar a sede do Sindicato, localizada na Rua
Francisco Scarpa, 269, no
centro de Sorocaba, toda
sexta-feira das 8h30min às
12 horas.
Para informações
adicionais: (15) 2102-7900.

A Essencial Saúde é
uma empresa que atua na assessoria e consultoria da área
de saúde, promovendo parcerias com empresas, entidades,
instituições públicas ou privadas.
Particularmente no
âmbito das atividades sindicais, tais parcerias têm se mostrado de grande valia, pesquisando-se as reais necessidades dos associados e oferecendo os serviços de acordo
com o diagnóstico.
Em São Roque através da parceria estabelecida
com o sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba oferecemos, inicialmen-
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CONVÊNIO COM ESSENCIAL LEVA SAÚDE PARA
COMERCIÁRIOS DE SÃO ROQUE E REGIÃO

Presidente, diretores e funcionários do sindicato com a
equipe da Essencial Saúde na subsede de São Roque

te atendimento médico – Clínica Geral, nas segundas-feiras, no período da tarde, e
atendimento odontológico, nas
terças-feiras, também no período da tarde.

Conforme o aumento
da procura, esses horários serão estendidos de acordo com
a necessidade e a comodidade dos pacientes.
Outros profissionais

da área de saúde serão incorporados ao atendimento, na
medida em que as necessidades forem detectadas.
Em Sorocaba dispomos de profissionais das seguintes áreas: dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos e médicos à disposição dos associados de toda região.
O principal diferencial
da empresa é trabalhar com as
necessidades de saúde de grupos específicos e buscar a promoção da qualidade de vida,
através da prática de hábitos

saudáveis.
Os contatos em Sorocaba poderão ser realizados
na própria sede da Essencial,
localizada na Rua Eurídes Fogaça, 128 ou pelo telefone
(15) 3233-7170.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA PARA
A CATEGORIA NA SUBSEDE

Está em pleno funcionamento a clínica odontológica na subsede de São
Roque, com procedimentos
e preços especiais para a categoria comerciária e seus

familiares, mediante agendamento.
Os profissionais responsáveis pelo atendimento
são da Essencial Saúde,
empresa sediada em Sorocaba, que está ampliando suas
atividades para São Roque.
O consultório instalado na subsede de São Roque,
é amplo e moderno, montado
especialmente para suprir as
necessidades da categoria na
região.
Para mais informações ligue (11) 4784-5032.

Nos dias 14 e 16 de
setembro, na Colônia de Férias dos Comerciários de São
Paulo, aconteceu o esperado
15º Congresso Sindical Comerciário do Estado, com a
participação de mais de 500
lideranças comerciárias, e com
a ampla participação de nosso sindicato, que esteve presente com uma comissão formada por vinte integrantes,
entre diretores e funcionários.
Os objetivos do congresso promovido pela Federação dos Empregados no
Comércio do Estado de São
Paulo (FECESP) que reuniu
representantes dos sessenta e

quatro sindicatos filiados à
Federação era discutir a participação política dos trabalhadores no cenário nacional,
além de abordar outros pontos de extrema importância
para os comerciários, como: a
formação de dirigentes sindicais; a ampla campanha de sindicalização que a FECESP
pretende realizar lado a lado
com os sindicatos filiados,
mostrando ao comerciário a
importância de ser um trabalhador sindicalizado; a também
ampliação da participação da
mulher na militância sindical; o
fortalecimento e luta pela humanização do trabalho.

O presidente Ruy, Waldomiro R. Freitas, presidente
da Câmara Municipal de Sorocaba, Paulo Pereira,
presidente da Força Sindical e deputado Federal
eleito recentemente, e o
vereador de Sorocaba,
Gervino Gonçalves
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15º CONGRESSO SINDICAL COMERCIÁRIO REUNIU
LIDERANÇAS SINDICAIS DO ESTADO DE SP E PAÍS

Comissão formada por diretores e funcionários do sindicato presente no Congresso
realizado no Salão de Eventos, da Colônia de Férias, em Praia Grande, litoral santista.

Tenório Cavalcante, presidente da Federação dos
Frentistas, e veterano
sindicalista cumprimentando o presidente Ruy
Vista parcial do
Congresso e da comissão
do nosso sindicato

O presidente compôs a
mesa de sindicalistas
durante o Congresso

O diretor Roberto Sabadim,
Dr. José Carlos Moron e
Sônia Regina Bueno

EMPRESÁRIO
está precisando de
funcionários, procure o

BALCÃO DE
CURRÍCULOS do
sindicato. Temos centenas de profissionais
cadastrados!!!!
LIGUE (15) 2102-7900

PAULO LUCANIA RECEBE O TÍTULO
DE CIDADÃO SOROCABANO
DURANTE O CONGRESSO
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Líder sindicalista carismático, querido e
influente em todo país, Paulo Lucania recebeu o titulo
de “Cidadão Sorocabano” diante de centenas de
sindicalistas que o aplaudiram com respeito e
sinceridade.

Waldomiro e Paulo Lucania durante a cerimônia

O 15º Congresso
Sindical Comerciário do
Estado, além de atingir os
objetivos almejados, contou
com um momento muito
especial, que emocionou
seus participantes.
A entrega do título
de “Cidadão Sorocabano”
ao presidente da Federação
dos Empregados no
Comércio do Estado de São
Paulo (FECESP) Paulo
Lucania, através de uma
iniciativa do presidente da
Câmara Municipal de
Sorocaba, Waldomiro
Raimundo de Freitas, excomerciário e ex-presidente
do nosso sindicato.
Na
ocasião
Waldomiro falou da

importância daquela data e
da consideração que
Sorocaba tem por Lucania,
um presidente atuante e
sério, comprometido com a
causa comerciária e com a
defesa da categoria.
Ele destacou ainda
a força de Paulo Lucania
para enfrentar momentos
difíceis, assim como agora,
em que luta contra um
problema de saúde.
De acordo com o
presidente Ruy Queiroz de
Amorim, a comenda é uma
retribuição da entidade e
dos comerciários de
Sorocaba pelo trabalho
incansável de Lucania na
conservação dos direitos
dos comerciários.

RESOLUÇÕES DO 15º CONGRESSO SINDICAL
COMERCIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os congressistas participantes do 15º Congresso Sindical Comerciário do Estado de São
Paulo, representando os sessenta e quatro sindicatos filiados à Federação dos Empregados no
Comércio do Estado de São Paulo, reunidos nos dia 15 e 16 de setembro de 2006, na Colônia de
Férias da Fecesp, no município de Praia Grande, após assistirem palestras e participarem de
amplos debates sobre Sindicalização da Categoria, Militância Sindical da Mulher, Politização
dos Comerciários, Regulamentação do Trabalho aos Domingos e Negociação Coletiva, deliberam:
1. aprovar e apoiar o desenvolvimento do Projeto Sindicalização dos Comerciários do
Estado de São Paulo, por entenderem que se trata de inciativa oportuna e muito bem
estruturada da FECESP no suporte ao mais básico e imprescindível fundamento da
ação sindical dos Filiados;
2. reconhecer a necessidade de maior estimulo e suporte à participação feminina na militância sindical comerciária, estabelecendo como objetivo das ações dos Sindicatos Filiados a constante ampliação e qualificação dos espaços politico-sindicais da mulher
comerciária;
3. estimular as direções sindicais comerciárias a ampliar as ações de conscientização
política da categoria, investindo na comunicação sindical, focando-a particularmente no
combate às mensagens tendenciosas e anti-sindicais veiculadas de maneira sutil ou
explicita pela mídia a serviço das elites interessadas no enfraquecimento e na destruição da legítima representação dos trabalhadores;
4. fortalecer a luta comerciária em todo o Brasil no que diz respeito ao trabalho dos
comerciários aos domingos, garantindo aos trabalhadores beneficios adicionais, tais
como fornecimento de vale-transporte e vale refeição de no mínimo 5% do salário e
pagamentos extras com remuneração de 100% por domingo trabalhado. Propugnar
pela definição de escalas pré-estabelecidas com jornadas definidas de, no máximo, 6
horas por domingo. Não aceitar, sob qualquer hipótese, a transformação do domingo
num dia comum. Buscar a garantia de folga compensatória após cada domingo trabalhado. Garantir a conjuges que trabalhem na mesma empresa, folga no mesmo dia em
compensação ao domingo trabalhado. Lutar pelo estabelecimento de pesadas multas
para as empresas que descumprirem as normas acordadas com os sindicatos para o
trabalho aos domingos. E, finalmente, estabelecer como limite máximo o total de dois
domingos trabalhados por mês por empregado;
5. saudar apoio manifestado pelo Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ao estabelecimento de legislação impedindo a extinção de empregos decorrentes da substituição do comerciário pela máquina, particularmente nas caixas de supermercados e grandes
redes, bem como à geração de novos empregos pela obrigatoriedade legal da contratação de empacotadores;
6. estabelecer entre os objetivos políticos da FECESP a conquista do reestabelecimento
da representaçâo classista nos colegiados que julgam dissídios coletivos, direito este já
assegurado no artigo 10º da Constituição Federal. Também deverão as lideranças sindicais comerciárias envidar esforços no sentido de restituir na sua integralidade o Poder Normativo da Justiça do Trabalho, suprimindo a expressão “de comum acordo” do
parágrafo 2º de artigo 114 da Constituição Federal.
Expostas as deliberações acima, a coordenação do 15º Congresso Sindical Comerciário do
Estado de São Paulo as submete à aprovação desta Plenária para, democraticamente, figurarem como decisões e indicações dos rumos politico-sindicais e trabalhistas a serem trilhados
pela representação sindical dos empregados do comércio em todo o Estado de São Paulo.

O diretor Jandyr Alves da
Silva, um dos grandes
responsáveis pela realização do curso em Piedade

Alunos recebem certificados fornecidos pela FECESP

rá-lo para o mercado de trabalho, cada vez mais exigente.
“Nossos cursos são
gratuitos, apostilados, com
duração de 40 horas/aula e,
na sua conclusão fornecemos
os certificados”, ressaltou o
presidente.
Amorim disse ainda,

que a qualificação profissional
dos comerciários, é uma grande preocupação da Federação dos Comerciários, por
isso ela investe no fornecimento de apostilas completas.
“É um investimento
necessário do sindicalismo comerciário na categoria”, completou ele.

tuitos, e tem o objetivo de levar aos comerciários novas
oportunidades no mercado de
trabalho, através de informações e técnicas precisas que
contribuem para o desempenho diário de cada função comerciária.
O aprendizado é com-

posto por 40 horas/aulas,
sempre com acompanhamento de professor especializado
e apostilas completas fornecidas pela Federação dos Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo (FECESP). Para a realização do
curso na cidade de Mairinque,

O prefeito de Piedade, José
Tadeu Rezende esteve
presente na cerimônia

Vitor Joaquim do Carmo
também participou do
encerramento do curso

MAIRINQUE TAMBÉM RECEBEU CURSO GRATUITO
REALIZADO PELO SINDICATO
O sindicato realizou
no mês de outubro, o curso
de “Técnicas Práticas em
Vendas e Cidadania” na
cidade de Mairinque, onde
aproximadamente 70 alunos
completaram a turma.
Os cursos realizados pelo sindicato são gra-
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O curso foi aplicado
pelo sindicato, em parceria
com a Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo (FECESP),
e com o apoio da Prefeitura
Municipal de Piedade.
A cerimônia aconteceu
no Anfiteatro da cidade, com
a presença do prefeito, José
Tadeu Rezende, do presidente do Sindicato dos Comerciários, Ruy Queiroz de Amorim,
dos diretores da entidade Roberto Sabadim e Jandyr Alves
da Silva, além do professor
responsável pela turma, Vitor
Joaquim do Carmo.
Segundo o presidente
do sindicato, Ruy Queiroz de
Amorim, presente à cerimônia,
os cursos realizados pelo sindicato são gratuitos e tem os
objetivos de melhorar o currículo do comerciário, e prepa-
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CONCLUÍDO CURSO DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL REALIZADO PELO SINDICATO EM PIEDADE

contamos com a importante parceria da Associação
Comercial e Empresarial
de Mairinque, através da
sua presidente Azila Lucchini Pereira, e do incentivo do escritor José Roberto Pinto Figueiredo, o
“Pelica”.

O presidente Ruy faz entrega do certificado ao aluno

Parcial dos alunos no
anfiteatro da Prefeitura
Municipal de Piedade
durante a execução do
Hino Nacional

O escritor e poeta
João Roberto Pinto
Figueiredo, o “Pelica” é
natural de Mairinque e
bastante renomado no
meio literário da região.
Incentivador da
cultura, Pelica possui dois
livros lançados, “Crônicas”
e “Interiores”, ambos de
produção editorial da Mk
Cidade – Editora e
Distribuidora Ltda-ME.
Para informações sobre os livros (11)
4708-2906 / 4718-4356 ou
acesse
o
site:
www.mkcidade.com.br.

EM BREVE NO SINDICATO, UNIUBE UNIVERSIDADE À DISTÂNCIA
A maioria das pessoas
sonha em fazer um curso universitário, ter uma formação
superior e exercer a profissão
escolhida com sucesso.
Pensando nisso, o nosso sindicato, em parceria com
a Federação dos Empregados
no Comércio do Estado de São
Paulo (FECESP) está trabalhando para a implantação de
cursos universitários a distância na própria sede do sindicato, por preços acessíveis, através da Uniube, uma universidade jovem e dinâmica, com
mais de meio século de tradição em ensino superior.
Originada em Minas
Gerais, por iniciativa de Mário
Palmério, a Uniube possui campus em Uberaba e Uberlândia,
onde oferece cursos de gradu-

ação em todas as áreas. Mantendo ainda cursos tecnológicos
e seqüenciais, com duração
média de dois anos.
Direito, Arquitetura e
Urbanismo, Ciências Aeronáuticas, Engenharia Civil, da
Computação, de Produção, Elétrica, Sistemas de Informação,
Biomedicina, Educação Física,
Enfermagem, Administração,
Medicina Veterinária, entre outras dezenas de cursos são ministrados pela Uniube.
Ao tomar conhecimento da representatividade profissional que a Uniube possui no
país, nos colocamos à disposição, para trazer para Sorocaba
esta universidade numa parceria Uniube /Sindicato/FECESP/Microlins/MEC.
A Uniube proporciona-
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rá aos alunos o aprendizado à
distância, ou seja, uma tendência inovadora, que permite ao
aluno o aprendizado, sem deslocar-se de sua residência, permitindo assim, uma nova chance de estudo para quem não
tem tempo, mas precisa tornarse um profissional capacitado.

Em breve estaremos
disponibilizando mais informações sobre o andamento da
implantação dos cursos no sindicato, onde o aluno terá que
freqüentar apenas para sanar
dúvidas, uma ou duas vezes por
semana.Informações: (15)
2102-7900 c/Tatiane ou Rose.

CURSO INÉDITO NO SINDICATO PROPORCIONARÁ DIRETRIZES
PARA INGRESSAR NO ATUAL MERCADO DE TRABALHO
O Sindicato dos
Comerciários fez uma
parceria inédita com a
Vector Educacional, que
ministrará o curso
“Marketing Pessoal e
Empregabilidade”.
O curso transmitirá
aos participantes técnicas
e noções importantes para
ajudá-los a obter uma

colocação no mercado de
trabalho, e ainda se manter
no emprego, nesses dias,
onde a competitividade
está em alta em todos os
segmentos profissionais.
Para isso, serão abordados
temas como a imagem
pessoal, a postura ideal, a
construção do currículo
ideal, como se portar em

entrevistas e dinâmicas,
como trabalhar em equipe
etc.
Com custo acessível (R$ 120,00 por
participante e desconto de
20% para sócios do
sindicato), o curso tem 20
horas/aula e é apostilado.
As aulas serão
ministradas à tarde, as

sextas ou sábados, das
13h00 às 18h00.
Informações na
Vector Educacional (15)
3237-4774 ou (15) 91064353.
Inscrições na sede
do sindicato, na Rua
Francisco Scarpa, 269.

FESTA PARA AS CRIANÇAS
NO DIA 12 DE OUTUBRO

REABERTO O CLUBE
PARA O VERÃO
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O dia 12 de Outubro,
Dia da Criança foi comemorado com muitas brincadeiras
no Salão de Eventos do Clube
dos Comerciários. E quem
proporcionou recreação para
as crianças, com total animação, foi Maria Lúcia Quesada
Romero, a “Malú”.
Alegria total!!!

(Acima) A turminha animada no salão
de festas. (Abaixo) Brincadeiras divertidas sempre promovidas e acompanhadas da amiga Malú.

Piscina semi-olímpica e infantil, toboágua e a sauna compõem o conjunto aquático do Clube Recreativo da categoria

No dia 07 de setembro, o sindicato aproveitou o feriado para reabrir o Clube Recreativo para a nova temporada de
verão.
A reabertura para os sócios aconteceu com várias atividades, entre elas um show de dança do ventre, apresentação
musical, recreação infantil, distribuição de pipocas e doces.
O restaurante do clube estava em pleno funcionando e
muitos comerciários aproveitaram o cardápio variado por preço especial para almoçar com seus familiares.

BIBLIOTECA DOS COMERCIÁRIOS FOI AMPLIADA E
ESTÁ ACEITANDO DOAÇÕES DE LIVROS E REVISTAS
AMPLIANDO NOSSOS CONVÊNIOS FIZEMOS PARCERIA
COM UNIMED PARA ATENDER A CATEGORIA
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A procura do comerciário pela biblioteca “Dr. Roberto Basiloni Leite” tem aumentado significativamente no
Clube dos Comerciários em
Sorocaba, onde está instalada.
Por isso, a diretoria do
sindicato a ampliou, visando
trazer mais cultura e conhecimento para o associado, e está
solicitando ainda, doações dos
apaixonados por livros e dos
intelectuais de Sorocaba e região.
“Nos momentos de lazer, muitas pessoas preferem
um livro para relaxar, já os estudantes precisam deles para
realizar pesquisas. Nossa biblioteca está à disposição dos associados gratuitamente, o que

Parcial da biblioteca dos comerciários

está gerando bons resultados para quem a utiliza”, declarou o
presidente Ruy Queiroz de Amorim.
Para doações, as pessoas podem ligar na sede social
do sindicato em Sorocaba, no telefone (15) 2102-7900 e solicitar a retirada, uma pessoa da entidade irá até o local de acordo com o agendamento.

Comerciário se você
e sua família não têm
convênio, surge agora uma
ótima oportunidade. O
sindicato fechou parceria com
a UNIMED, uma das
melhores empresas de
convênios do país, para
oferecer saúde e preços
especiais aos comerciários de
Sorocaba e região.
Os conveniados do
PLANO A terão direito a

consultas na rede credenciada
Unimed Sorocaba, sem limite,
internação em quarto coletivo,
atendimento de rotina em 12
cidades da região, atendimento
de urgência/emergência em
qualquer cidade do país que
possua Unimed ou rede
credenciada. Não haverá
cumprimento de carências. Só
haverá carências quando da
mudança do plano.
O convênio poderá
ser estendido aos agregados
dos titulares, entre eles, pai,
mãe, sogro e sogra. Haverá
distinção de preços para
sócios e não sócios comerciários, além da faixa etária. Para
mais informações: (15) 21027900.

Foi muito animado o
“Baile dos Anos 60” realizado
recentemente no Clube dos
Comerciários em Sorocaba.
Muita gente bonita, roupas a
caráter e músicas com os
ritmos alucinantes de uma das
décadas mais marcantes para
várias gerações.
A animação ficou a
cargo de quatro super bandas:
Rocky Stardust, The
Shallow´s, Parada Obrigatória e Filhos de Johnnie
Walker. Confiram as fotos!
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BAILE DOS ANOS 60 AGITOU O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS

