Belas garotas disputaram o título de Miss Comerciária 2004 em Sorocaba

Foto: SECSorocaba

Revogada a PEC 160
no Senado Federal

O dia 27 de novembro

Gilberto Freire, Ruy Queiroz de Amorim e
Jeferson Campos no Senado, no dia da votação
em que a PEC 160 foi revogada

Fotos: Photo Matrix

este ano surpreendeu o público pela produção e pela beleza das comerciárias participantes.
Páginas 06 e 07

A ameaça que pairava sobre a estrutura sindical brasileira e conseqüentemente sobre nossos trabalhadores agora
parece dar uma trégua. Isso mesmo, uma votação no Senado Federal revogou a PEC 160.
Mais informações na página 04

As primeiras colocadas do concurso, Camila,
Giovana,Fernanda e Pamela

Foto: SECSorocaba

Academia Vida dos Comerciários
com novo horário de funcionamento

A academia dos comerciários está fazendo muito sucesso
entre os associados, por isso um novo horário de funcionamento
foi regularizado.
Página 11

Categoria comerciária teve
reajuste salarial de 8%
Comerciários o reajuste salarial da categoria

tubro/2004 a 30 de Setembro/2005 atingiu 8%. Confi-

acertado na Convenção Coletiva com vigência 1º de ou-

ra seus pisos salariais.

Vem aí novos cursos
profissionalizantes
em 2005
Página 03

Sindicato visita
categoria na lojas
Página 04

Festival de
basquetebol premia
aluno da escola do
sindicato
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Novidades na
Academia de karate
do sindicato
Página 10

Foto: Sandra Navarro

foi marcado pelo concurso
Miss Comerciária 2004 que

Durante o Festival de basquetebol, numa disputa entre 200
crianças, Alexandre Meiken Monteiro (foto), foi o grande vencedor.
Mais detalhes
na página 11

Foto: SEC Sorocaba

Otimismo, Esperança e Força no
ano novo

Ruy Queiroz de Amorim,
Presidente

Hoje é dia de
acreditar positivamente
em você mesmo, e ter
certeza de que 2005

será um ano excelente
em crescimento de empregos, na estabilidade
econômica do país, no
aumento do conhecimento e tecnologia, na
harmonia entre: as famílias, entre as autoridades,
entre parlamentares e entre os patrões e empregados, e que será um
ano de paz entre as nações, e que você será
bem sucedido nos seus
empreendimentos, no

Associado solicite seu cartão magnético
Informamos aos associados da entidade que retirem
seu CARTÃO MAGNÉTICO
na sede social do sindicato o
mais breve possível .
O associado que ainda
não solicitou o cartão que substitui a antiga carteirinha deve
comparecer na sede social e
tirar sua foto digital grátis no

local.
Deixamos claro ao associado que sem o novo cartão, você não poderá ter acesso ao clube e nem aos benefícios oferecidos pelo sindicato.
Portanto é de extrema importância sua solicitação. Para
mais informações: 3233-8822 –
sede social

emprego e junto a sua
família, para tanto temos
razões para isto. Somos
brasileiros, um país maravilhoso abençoado
por Deus, com um novo
governo de corrente Ideológica progressista, o
qual acreditamos que vai
manter a estrutura sindical brasileira como
está e, fortalecer mais as
instituições, os Sindicatos, Federações e Confederações, as quais são

exemplos e modelo para
o mundo.
Pertinho de você
está a Diretoria do nosso sindicato em luta permanente em busca de
benefícios e atenta para
a manutenção dos seus
direitos, sempre contando com apoio da estrutura da nossa Federação, do Ministério do
Trabalho/ DRT-Sorocaba e com a união de todos.

Os cursos gratuitos
estão de volta
O sindicato informa a categoria comerciária que já está
programando novos cursos de qualificação e requalificação
profissional para o primeiro semestre deste ano na sede social
em Sorocaba e, também nas cidades da base pertencente à
entidade.
Fiquem atentos, em breve novas informações.

Reajuste salarial da categoria atingiu 8%
Após intensas negociações entre a FECESP –
Federação dos Empregados
no Comércio do Estado de
São Paulo, FECOMÉRCIO
– Federação do Comércio
do Estado de São
Paulo(Lojistas), Sindicato
dos Empregados no Comércio de Sorocaba e Sindicato
do Comércio Varejista (Patronal) foi firmado no mês de
novembro o reajuste da categoria comerciária atingindo o
índice de 8% (Oito por cen-

to), o maior das categorias de
trabalhadores neste ano.
Na nova Convenção
Coletiva com vigência 1º de
outubro/2004 a 30 de Setembro/2005 foram mantidas todas as cláusulas sociais existentes na convenção anterior,
inclusive a que dá direito ao
trabalhador comerciário receber no mês de outubro, em
virtude do dia do comerciário uma gratificação totalizando dois dias de salário a
mais.

O quebra de caixa e a
multa pelo descumprimento da
nova convenção corresponde
a R$ 25,00 (Vinte e cinco Reais).
Vale ressaltar que o
reajuste deve se dar sobre os
salários já reajustados em 1o.
de outubro de 2003. Portanto
comerciários confiram seus
pisos salariais ao lado. Caso
não esteja recebendo de acordo com sua função, denuncie
imediatamente ao seu sindicato.

A problemática Casas Bahia
A Casas Bahia extrapola a jornada de trabalho explorando seus empregados e
desrespeitando o horário do
comércio, estendendo para o
expediente noturno. Além disso, abre suas lojas nos feriados desrespeitando também a
Lei vigente e, com isso “cortando” o lazer, o convívio familiar e a vivência religiosa dos
funcionários. E o pior é que
prejudica as lojas concorrentes, as quais respeitam o horário normal e as leis.
Este é um problema
que enfrentamos diariamente
em Sorocaba, mas tomamos
conhecimento que este empregador comete os mesmos
abusos em outras regiões.
Não queremos prejudicar a empresa com denuncias semanais ao Ministério do
Trabalho entre outras atitudes,
o que queremos do empregador, é que cumpra as determinações da Lei Trabalhista e da
Convenção Coletiva da categoria preservando os direitos
básicos dos nossos trabalha-

dores, como: trabalho de 8
horas diárias; que as folgas
sejam dadas; que o funcionário receba seu vale refeição e
que principalmente tenha seu
direito ao descanso semanal
que todo o ser humano necessita.
O problema com a
Casas Bahia já se arrasta há

algum tempo, mas estamos
trabalhando para que o funcionário seja respeitado no seu
ambiente de trabalho.
Parece que este empregador não entendeu ainda,
que funcionário descontente e
cansado trabalha sem animo e
rende muito menos. Conseqüentemente quem paga a conta é a própria loja.

Trabalhadores e estrutura sindical saem vitoriosos:
Senado, por unanimidade, revoga a portaria 160
buição deve ficar como é hoje,
disse Paim.
A aprovação
do Projeto de Decreto Legislativo que revoga a Portaria 160/
2004 contou com o apoio de
todas as lideranças partidárias
do Senado Federal, inclusive a
do governo. Na sessão que
aprovou o Projeto manifestaram-se contra a Portaria, os
senadores José Agripino, líder
do PFL, Renato Azeredo, vicelíder do PSDB e o relator da
matéria, senador José Jorge.

Participação ativa da
FECESP
Representantes do Fórum Sindical dos Trabalhadores
(FST) e dezenas de diretores
da FECESP – Federação dos
Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo, inclusive
o nosso presidente Ruy Queiroz de Amorim compareceram
maciçamente à sessão do Senado que suspendeu os efeitos
da Portaria 160.
Fonte: Jornal de Brasília
Edição: Nov./Dez.-2004

Diretoria do sindicato visita comerciários
de Sorocaba mensalmente
A diretoria do sindicato visitou mais uma vez os
empregados do comércio e
sócios do sindicato em seus
locais de trabalho ondeforam
muitos bem recebidos e elogiados pelo trabalho realizado em prol da categoria.
Uma das lojas visitadas foi a CS Parafusos e
Ferramentas, que é exemplo de bom relacionamento
entre o proprietário e os empregados, sempre mantendo

Foto:SECSorocaba

O plenário do Senado
Federal aprovou por unanimidade, no dia 1º de dezembro, o
Projeto de Decreto Legislativo
(PDS 1125/04) que revoga a
portaria do Ministério do Trabalho e Emprego sobre contribuição sindical.
A portaria determinava
que contribuições definidas por
assembléias de categorias profissionais somente poderiam ser
cobradas dos trabalhadores sindicalizados, o que já estava
acarretando sérios prejuízos
para as entidades sindicais nos
serviços prestados aos trabalhadores.
O senador Paulo Paim
(PT-SP), autor do projeto, argumentou, com a concordância
do relator José Jorge (PFLPE), que a medida do ministério é inconstitucional porque
apenas o Congresso pode legislar sobre matéria dessa natureza.
Paim disse que deve
ser aplicado às contribuições o
mesmo princípio segundo o qual
os benefícios conseguidos por
determinado sindicato são extensivos a toda categoria, associados ou não.
O senador do Rio
Grande do Sul acrescentou que
o debate sobre as contribuições
deve ser feito durante a discussão da proposta de reforma sindical, que sequer foi enviada
pelo governo ao Congresso.
Enquanto não houver a reforma sindical acho que a contri-

Na foto estão o presidente Ruy Queiroz de Amorim (à
direita) e os sócios do sindicato Jaime e Mozart da CS
Ferramentas, em Sorocaba

um clima de respeito entre as
partes e, principalmente res-

Na ocasião fomos recebidos pelos sócios do sindica-

peito pelo trabalhador co-

to e membros da equipe de futsal veterano , “perna de

merciário.

ouro” do clube, os Srs. Jaime Corrêa e Mozart José Ribeiro.

Foto:Joel Vieira

Na foto o prefeito Vitor Lippi aparece
ao lado da esposa e primeira dama Denise Lippi

O prefeito eleito em Sorocaba, Vitor Lippi tomou posse no último dia 1o. de
janeiro suprindo a expectativa da cidade que
o elegeu.
A diretoria do nosso sindicato parabeniza o atual prefeito e coloca-se à disposição para juntos lutarem por uma melhor
qualidade
de vida
para a população
sorocabana.

De volta a Câmara Municipal de Sorocaba, após mandatos anteriores, o vereador Waldomiro Raimundo de Freitas
(foto), político experiente e determinado, sempre com o intuito de ajudar a população, foi eleito o presidente da Casa.
Desejamos a ele muito
sucesso nesta caminhada.

Foto:José Roberto

Prefeito eleito em Sorocaba assumiu Câmara Municipal com novo
presidente
o cargo no primeiro dia do ano

Fotos:Joel Vieira/Photo Matrix

Concurso Miss Comerciária 2004 surpreendeu pela super produção

Candidatas comerciárias muito elegantes se apresentaram aos convidados e aos jurados

Beleza, simpatia e muitos convidados marcaram o “Concurso Miss
Comerciária 2004” que aconteceu no dia 27 de novembro, no conjunto
aquático Alfredo Spinardi, no Clube dos Comerciários em Sorocaba.
Nem a chuva que insistiu em cair sobre a passarela ofuscou o brilho
do evento que contou com uma super produção.Decoração na piscina,
tendas para jurados, passarela flutuante e belas garotas comerciárias.

A Miss Comerciária 2004, Camila Pereira
Campos(à esquerda) ao lado da Miss 2003, Débora Zuliani

As lindas candidatas
que durante todo o período
que antecedia o evento foram muito bem ensaiadas e
supervisionadas pelo produtor de eventos Carlinhos
Gonçalves não decepcionaram a platéia e muitos menos os ilustres jurados presentes.
A cada desfile o
charme e a desenvoltura de
cada comerciária na passarela trazia aos jurados a certeza de que não seria fácil

uma decisão. Mas como em
todo o concurso deve haver
uma vencedora, a felizarda
foi Camila Pereira Campos, (Loja Petit Poá) a Miss
Comerciária 2004. A primeira princesa foi Pamela
Rodrigues (Livraria Pedagógica); o título de segunda
princesa foi para Giovana
Demarchi Corrêa (Loja
Hot Point) e o título de miss
simpatia ficou com Fernanda Sega Mariano (Simple
Store).

Analú Jorge

Giovana
Demarchi

Camila
Pereira

Danielle
Ferreira

Fernanda
Sega

Pamela
Rodrigues

Sheila
Mattos

Eloiza
Cunha

Aline Peres

Nélgima
da Silva

Eliane
Alves

Simone

Patricia
Miranda
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Substituição da Miss

Carlinhos Gonçalves, produtor do evento e
voluntárias do projeto Estrelas de George (George
Oéterer) exibem a faixa confeccionada por eles.
Camila Pereira Campos foi substituida por
Pamela Rodriges, a segunda colocada no concurso
Infelizmente por problemas profissionais, a ganhadora do concurso Camila Pereira
Campos não pôde representar
nossa cidade no Miss Comerciária Paulista 2004, que
aconteceu no dia 17 de dezembro na Colônia de Férias dos

Comerciários em Praia Grande. Mas a segunda colocada,
Pamela Rodrigues a substituiu
e nos representou muito bem
com toda sua beleza e graça alcançando o 8o. lugar entre muitas candidatas do Estado de
São Paulo.

Pamela durante o
Miss Comerciária Paulista na
Colônia de Férias, em Praia
Grande

A platéia não dispersou nem com a chuva que caiu
sobre o clube durante o desfile

A equipe de apoio
trabalhou a noite toda

A dança do ventre realizada pelo Estúdio de Danças Cyra
Gagliardi encantou pelo ritmo e pela sensualidade das
dançarinas.

Édson Ramos, diretor do SEC de São
Paulo prestigiou o evento em Sorocaba

A noite foi marcada
também pelo show do
sensacional cantor
Patrick Dimon

Para que a realização
de um evento seja um sucesso, muita gente se envolve na
sua produção. No concurso
Miss Comerciária a situação
não seria diferente se, não tivéssemos a sorte contar com
um eletricista, marceneiro, pintor, ajudante de decoração e
muito mais em uma só pessoa.
Isso mesmo, o funcionário do
clube dos comerciários, Celso Batista dos Santos, foi um
super profissional na montagem do cenário que recebeu
as candidatas do concurso.
Sem ele tudo seria muito mais
complicado.
Parabéns ao colega
pela dedicação e um agradecimento especial de toda a diretoria do sindicato e da produção do evento.
Aceitamos doações
de livros diversos
para nossa biblioteca
“Roberto Basiloni
Leite”
Para contato ligue:
(15) 3233-8822
ou (15) 3221-1066

Prestes a lançar seu
primeiro CD e com sua música de trabalho tocando nas
principais rádios, a talentosa
cantora country Sara Sanffer
está realizando shows em SoFoto:Joel Vieira

Foto:SECSorocaba

Celso Batista dos Santos

A feliz ganhadora do
concurso Miss Comerciária
Paulista foi Bruna Lemes da
Silva, da cidade de São José
dos Campos. O evento
aconteceu no dia 17 de
dezembro, na Colônia de
Férias dos Comerciários em
Praia Grande, litoral santista.
Parabéns a S. J. dos
Campos pelo merecido título.

Cantora country de Sorocaba

Foto:Divulgação

Miss Comerciária
Paulista 2004

Multi-profissional

Bruna, a Miss Comerciária
Paulista 2004

rocaba e em toda região.
Interpretando músicas
sertanejas de seu próprio repertório e também dos principais artistas nacionais, a cantora proporciona a quem assiste seus shows muita animação.
Recentemente acompanhada de sua banda Arrasta Country, Sara se apresentou no clube dos comerciários
e foi um verdadeiro sucesso,
agradou em cheio os apaixonados pelo mundo country.
Para contato, basta ligar: (15) 3233-8165 c/ Francisco ou 3233-8822
E - m a i l :
Sarasanffer_show@hotmail.com

O ano de 2004 para a
ACADEMIA DE KARATE do
sindicato foi marcado por muitos eventos, tanto dentro como
fora do Estado de São Paulo.
Participamos de campeonatos
que foram realizados em Camboriú (SC); Campo Grande
(MS); Congonhas (MG); Santo André e Caraguatatuba (SP),
onde nossos atletas competiram
e tiveram a oportunidade de
conhecer alguns lugares do
Brasil.
Para a academia do
sindicato foi um ano muito proveitoso, pois os atletas se empenharam muito na adequação
às novas mudanças das técnicas do Karate Kyokushinkaikan. Além disso tivemos também a oportunidade de divulgar
a nossa academia nas várias
demonstrações durante o ano
de 2004 em Sorocaba, como no
SESC Sorocaba e no Colégio
Uirapuru e no próprio sindicato, onde muitos comerciários
não tinham ainda conhecimento que a entidade possuía uma
academia de karate de tanto
sucesso.

Sindicalização
está maior
Cresceu em 6,4% o
número de trabalhadores sindicalizado no Brasil e o nível
de sindicalização passou de
16,8% para 17,7%. O melhor
desempenho desde 1992.
Dos 14,01 milhoes de trabalhadores sindicalizados em
2003, quase 4 milhões pertenciam ao setor agrícola. Entre
os grupos formados por mais
sindicalizados estão: indústria,
educação, saúde, serviços sociais e administração pública.
Fonte: Revista Repórtes FECESP

Encerramos o ano com
chave de ouro, pois fizemos
entre os karatecas a nossa “Primeira Mini Olimpíada de Força e Resistência”, na qual contamos com a presença de todos os alunos, com o apoio e,
incentivo da torcida formada
por familiares que compareceram maciçamente.
Os primeiros colocados foram premiados com medalhas e os demais receberam
diploma com a sua melhor colocação entre as modalidades
disputadas. Entre elas: Corrida, Flexão de braço, Abdominal, Salto à distância, Tobi
Yoko Geri (voadora).
Por categoria, os atle-

tas campeões foram: Categoria Mirim – Anthony (1); Categoria Infantil – Nicholas
(2); Raphael (2); Jonathan (1)
e Douglas (1). Na Categoria
Juvenil – Christoffer (3); Danilo (1) e Thabata (1). Categoria Adulta – Geilson (3); Paulo (1) e Simone (1).
Queremos parabenizar
os karatecas: Nicholas, Raphael
e Thabata que no dia 22 de dezembro receberam a sua faixa
Laranja.
Segundo a professora
Rosa Clemente, para 2005 os
treinos serão intensificados visando o Campeonato Paulista
que será realizado em Sorocaba.

Alunos da categoria mirim junto à professora Rose
Clemente exibem suas medalhas e certificados

Inédito
No mês de fevereiro
pretendemos começar com a
Academia de Karate para a
terceira idade. Façam suas inscrições, pois para treinar não há
limite de idade, basta ter força
de vontade. Além disso, hoje em
dia todos nós precisamos ter
uma defesa pessoal.

Promoção para
comerciários em janeiro
Faça sua inscrição, a
matrícula é grátis. Experimente
venha treinar com a gente, pois
a família Kyokushinkaikan está
crescendo de forma unida, com
humildade e sabedoria.
Horário das aulas: 2a.
a 4a. feira das 19h30 às 21h e
aos Sábados das 10h às 11h30.

Foto:Divulgação

Karate Kyokushinkaikan: retrospectiva 2004 e novidades em 2005

Aluno da escola de basquetebol do
sindicato foi destaque em festival

Foto:Divulgação
Foto:Sandra Navarro

A “Escola de Basquetebol Vânia e Vanira/Sindicato dos Comerciários” representou Sorocaba recentemente no III Festival de Escolinhas
de Basquetebol em Baruieri (SP), onde 370 crianças
de 10 a 13 anos, das cidades de Alumínio, Itapevi,
Osasco, Baruieri e Sorocaba participaram de palestras e atividades relacionadas ao basquete.
Segundo Vanira Hernandes, que além de
acompanhar os alunos foi uma das palestrantes no
Festival de Basquetebol, a escola representou Sorocaba muito bem, afinal na disputa entre 200 crianças na faixa etária de 10 a 12 anos de idade, categoria lance livre, Alexandre Meiken Monteiro ganhou
o troféu de campeão por não ter errado nenhum lance.
“Isso foi importante para a escola e para Sorocaba”, completou ela.

Biblioteca dos comerciários recebe doação

Vanira e Alexandre com seu troféu

A ACADEMIA DO
SINDICATO, que já é
sucesso proporcionando
qualidade de vida para a
categoria continua a todo
vapor no clube em Sorocaba.
E a partir deste mês conta com
uma novidade sensacional.
Isso mesmo, a academia que
funcionava apenas no horário
da tarde e noite, agora terá
início no período da manhã,
das 7h15 até às 10h15 e
reabrindo às 15h30 até às
22h30 de terça à sexta-feira.
Já aos sábados e domingos a
abertura acontece também às
7h15 e tem suas atividades
encerradas às 20 horas.
O departamento
esportivo do sindicato informa
que o novo horário é para
atender muitos pedidos de
comerciários que preferem
fazer seus exercícios antes de
iniciar seu horário de trabalho.
A “ACADEMIA VIDA DOS
COMERCIÁRIOS” está com
matrículas abertas. Para
mais informações, ligue
para (15) 3233-8822
ou (15) 3221-1066

Na foto alunos da academia dividem-se
entre a esteira e bicicleta ergomêtrica

Foto:SECSorocaba

Academia agora funciona também de manhã

Nesta edição gostaríamos de fazer um agradecimento
especial à professora e coordenadora Adélia Brasília
Henriques e também a diretora da “E.E. Professor José
Reginato”, que numa bela iniciativa realizaram a doação de
100 unidades de livros didáticos à nossa “Biblioteca Roberto
Basiloni Leite, sediada no clube dos comerciários em
Sorocaba”.
A biblioteca foi criada com o objetivo de estimular a
leitura e consequentemente a cultura da categoria comerciária.
Obrigado mais uma vez pelo gesto, pois apenas com
iniciativas como estas conseguimos alcançar nossos objetivos.

Com muito bate-papo eles passaram horas agradáveis

Fotos:SECSorocaba

“Amigos da Sauna” reuniram-se numa
alegre confraternização no clube

No momento da troca dos
presentes

Com o objetivo de descontrair e despedir-se de mais
um ano, os sócios veteranos do sindicato, grupo que freqüenta
a sauna do clube semanalmente realizaram um “Amigo Secreto” que gerou brincadeiras e muita descontração.
Com a presença de alguns diretores da entidade, os
amigos passaram horas agradáveis no clube numa noite de dezembro muito quente.

São 10.000 exemplares distribuidos em todo o
comércio de Sorocaba e região.

PARA ANUNCIAR LIGUE: (15) 3233-8822

