O Sindicato dos Empregados no Comércio – Sincomerciários de Sorocaba, no dia 1º de julho completou 50 anos de fundação e lançou o selo comemorativo ao jubileu,
em festa que aconteceu na sexta-feira (2), no salão de eventos da entidade. Estiveram presentes Luiz Carlos Motta, presidente da Federação dos Empregados no
Comércio do Estado de São Paulo (Fecomerciários), Ruy Queiroz Amorim, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, Aparecido Bruzarosco,
presidente licenciado da Cooperativa Habitacional dos Comerciários de São Paulo, Alcebíades Alvarenga, representante do Sindicato do Comércio Varejista, Amarildo dos
Santos, da diretoria regional dos Correios São Paulo/Interior e cerca de 200 convidados, entre funcionários, diretores e a imprensa local.
Págs. 4 e 5

A cidade de Votorantim ganhou sua
subsede do Sindicato dos Empregados
do Sincomerciários
Sorocaba no dia 19
de julho. Localizada
no centro, a unidade vai beneficiar
escritórios, empresas e trabalhadores
comerciários.
Pág. 3
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A Fecomerciários
Fecomerciários, no
dia 16 de julho inaugurou
sua nova sede, agora reformada, em São Paulo com a
presença de várias lideranças sindicais do país. O prédio, de design moderno,
tem várias funcionalidades
que privilegiam meio ambiente e a acessibilidade.
Pág. 8
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PALAVRA DO PRESIDENTE

A festa da democracia está
próxima. Em 3 de outubro,
cada brasileiro acima de 18
anos, alguns com 16 e 17 anos,
deverá exercer o seu papel de
cidadão, depositando confiança nos candidatos que julgar
mais preparados para criar

projetos
j
e programas que b
beneficiem a sociedade.
Embora haja quem considere
um fardo a obrigatoriedade do
voto, sua importância é incalculável. É essencial participar das
eleições e contribuir para o futuro do país. Parece simples reclamar, mas o período eleitoral é o
momento de agir de forma realmente eficaz.
Para tal, o eleitor deve valorizar
seu voto, pois é único. Ainda que
se fale muito nisso, se faz necessário ressaltar o cuidado para escolher os candidatos. Votar em qualquer um, alegando “protesto”, é
desperdiçar a oportunidade de colaborar para a melhora dos serviços públicos, através de políticos
que defendam interesses comuns
aos anseios da população.

Aproveitando
A
i d esta ocasião,
iãã
urge elegermos deputados, senadores, governadores e presidente que representem de
fato a maioria das pessoas. Se
o voto é dedicado ao candidato
que vive situação semelhante
à do eleitor, aumenta a probabilidade de defesa das mesmas
ideias. O trabalhador precisa
confiar em quem vive realidade
como a sua. Precisa votar também em trabalhador, para que
as necessidades desta classe
tenham destaque nas discussões políticas e, de forma democrática, sejam expostos os
problemas e encontradas soluções para quem constrói o país.
Busque, conheça e confie em
quem pensa em e como você.
Bom voto.

No dia 24 de agosto, o presidente Ruy Queiroz de Amorim,
do Sindicato dos Empregados no
Comércio (SEC) de Sorocaba deu
início aos trabalhos de Representante da Força Sindical como
Conselheiro do Fundo Curador
do FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço) no Ministério
do Trabalho em Brasília. A reunião
contou com a presença do Ministro do Trabalho, Carlos Lupi, que é
o presidente do Conselho Curador
do FGTS.

O que é Conselho Curador
do FGTS - CCFGTS?
A instância máxima de gestão e administração do Fundo de Garantia é o
Conselho Curador.
O Conselho é um colegiado tripartite composto por representantes
dos trabalhadores, dos empregadores e do Governo Federal, atendendo
ao disposto no art. 10 da Constituição
Federal, de 05/10/88, que determina
essa composição quando os interesses
de trabalhadores e empregadores se
fizerem presentes em colegiados dos
órgãos Públicos.
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O Conselho Curador do FGTS é formado por oito representantes do Governo Federal, quatro representantes
dos trabalhadores e quatro representantes dos empregadores, tendo a seguinte composição:
Composição do Conselho Curador
•Pelo Governo:
•Pelos Trabalhadores:
•Pelos Empregadores:
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Votorantim ganha subsede do
Sindicato dos Empregados no Comércio
No dia 19 de julho, Votorantim ganhou a mais nova subsede do Sincomerciários Sorocaba. Localizada no Centro da
cidade, rua Monte Alegre, 191.
O evento contou com a
presença do presidente do Sincomerciários, Ruy Queiroz de
Amorim, do Secretário Municipal de Gestão Política e Econômica, Abílio Toledo Neto, do Gerente Regional do Ministério do
Trabalho em Sorocaba, Vitório
José Cattai, da Chefe do Posto
do Ministério do Trabalho em
Votorantim, Elizabet Santana
de Souza e do Presidente da Associação Comercial de Votorantim, Davi Oliveira. A solenidade
teve ainda o apoio da Federação
dos Empregados no Comércio
do Estado de São Paulo (Feco-

merciários) e Força Sindical.
O local já está em funcionamento e conta com todos os
serviços prestados pelo Sincomerciários, como homologações, assistência e orientação
jurídica, administrativa. Durante a inauguração, Ruy Queiroz
Amorim ressaltou que já estão
abertas inscrições para cursos
de qualificação profissional
nas áreas de Excelência no
Atendimento e Técnica e Prática de Vendas. “Esta subsede veio beneficiar escritórios,
empresas e trabalhadores comerciários, principalmente na
execução de homologações.
Uma antiga solicitação do município, já que antes, era necessário se locomover até outra
cidade para fazer o que agora

será possível em Votorantim
mesmo”, declarou.
Outro benefício da subsede
é a locadora de filmes, gratuita para sócios, o que também
acontece nas outras subsedes
e na sede da instituição. Ruy
Queiroz de Amorim ressalta
que em breve o Sincomerciários deve oferecer atendimento médico com clínico geral,
geriatra e ginecologista para
toda sua base territorial.
A subsede Votorantim é a
segunda inaugurada em 2010
pelo sindicato, que já realizou
a instalação de outra na cidade
de Ibiúna, em maio. As outras
cidades com filiais são Piedade
e São Roque.
Mais informações:
(15) 3017 1769

Sindicalistas realizam panfletagem
para voto em trabalhadores
Líderes do movimento
sindical estiveram em Sorocaba, em parceria com
funcionários, diretores e o
presidente do Sincomerciários, Ruy Queiroz Amorim,
para uma panfletagem com
o intuito de conscientizar a
população da necessidade
de voto consciente dos trabalhadores. O presidente
da Força Sindical São Paulo
e da Federação dos Químicos (Fequimar), Danilo Pereira da Silva, o presidente
estadual do Sindicato dos
Aposentados, Carlos Andreu
Ortiz e o secretário-geral do
Sindicato dos Aposentado e
da Força Sindical São Paulo,
Hélio Herrera Garcia, o Peninha também participaram do
acontecimento.
Danilo disse que é necessário ter na política, a
mesma representatividade
da sociedade. “Se temos
mais trabalhadores do que
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empresários, por que
na Câmara tem mais
empregadores? Precisamos colocar mais
trabalhadores
para
lutarem pelos direitos
dos trabalhadores”,
afirmou. Segundo ele,
os que já conseguiram
se eleger, conquistaram vários benefícios
para a categoria, mas é preciso mais. “Precisamos da
redução de 44 para 40 horas
semanais e acabar com o fator previdenciário. E só políticos trabalhadores vão lutar
por isso”, ressaltou.
Carlos Andreu lembrou
também a necessidade de investimento na qualificação
profissional: “Para não acontecer um apagão do crescimento, é preciso ter pessoas
preparadas para ocupar novos postos de trabalho, para
garantir condições para os
avanços do país. Então é pre-

Danilo Pereira da Silva, Carlos
Andreu Ortiz, Ruy Queiroz
Amorim e Peninha
ciso investir na formação dos
profissionais”.
Já Peninha, lembrou o
crescimento da população
de mais idade no país. “Temos muitos pediatras e poucos geriatras, por exemplo.
No entanto, a população
idosa é a que mais cresce.
O país está preparado para
isso? Temos que nos preocupar com essa situação, que é
uma nova realidade que teremos”, concluiu.

Elizabet Santana de Souza, Abílio Toledo Neto, Ruy Queiroz de
Amorim, Davi Oliveira e Vitório José Cattai

Os funcionários
do Sincomerciários
de Sorocaba participaram no fim de
julho do 2º Encontro
de Funcionários dos
Sindicatos Filiados
à Federação, que
aconteceu simultaneamente ao 3º
Congresso dos Advogados de Entidades Sindicais no
Centro de Lazer dos Comerciários
em Praia Grande.
Durante o evento, eles conheceram um projeto audacioso da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de
São Paulo, em parceria com o
Sindicato das Secretárias de São
Paulo e a Fundação Espaço Eco:
o “EcoComerciários – um olhar
para a gestão sustentável”.
Uma das atividades foi uma
peça chamada “Sensibilização
para a Ecoeficiência” apresentada pela Cia. Atua de Teatro,
com os atores Rafael Senna,
Roberta Maia Silva, Anna Caro-

Os funcionários de Sorocaba
com Luiz Carlos Motta,
presidente da Fecomerciários
lina Santos e Ana Carolina Muller. O espetáculo interagiu com
a plateia e despertou a consciência ecológica vivenciando
situações do cotidiano profissional, através de exposições
inteligentes e bem humoradas.
Os funcionários trajaram camisetas verdes, alusivas ao tema.
Além da apresentação artística,
os participantes também assistiram a palestras explicativas sobre o tema e como incorporar no
dia-a-dia atitudes que colaborem
com o meio ambiente.
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Vamos fazer reflexões e definições das instituições sociais, nesse e
nos próximos exemplares do jornal O Comerciário. Sendo conceito:
b)

Elementos do Estado
O Estado é essencialmente um agente
de controle social. Difere de outras instituições - como a família e a igreja, que também
exercem controle – na medida em que tem
poder para regular as relações entre todos os
membros da sociedade.

a)

Reflexão e definição

Quando se observa qualquer
grupo social dentro de determinada sociedade – seja ele a família,
a Igreja, a escola ou um banco -,
verifica-se a existência de regras e
procedimentos padronizados, cuja
importância estratégica é manter
a organização do grupo e satisfazer as necessidades dos indivíduos
que dele participam.
O conjunto de regras e procedimentos padronizados socialmente, reconhecidos, aceitos e
sancionados pela sociedade e tem
grande valor social são denominados instituições sociais.
Assim, instituição é o que está
instituído, constituído, sedimentado na sociedade. São os modos
de pensar, de sentir e de agir que a
pessoa encontra preestabelecidos
e, cuja mudança, se faz lentamente, muitas vezes com dificuldades.
Portanto, as instituições sociais
servem também de instrumento
de regulação e controle das atividades humanas.
No estudo das instituições
sociais, dois aspectos devem ser
levados em conta: a diferenciação
entre grupos e instituição; a interdependência entre as instituições.

Comerciário_Outubro.indd 4

O Estado constitui-se de três elementos:
•
O território – é a base física do Estado,
sobre a qual ele exerce sua jurisdição;
•
A população – composta pelos habitantes do território;
•
O governo – grupo de pessoas colocadas à frente dos órgãos fundamentais do
Estado e que em seu nome exercem o poder
público.
c)

d)
Os três poderes do Estado e as formas
de governo
Os Estados modernos possuem três poderes:
•
Executivo – encarregado de executar
as leis;
•
Legislativo – encarregado de elaborar
as leis;
•
Judiciário – encarregado de distribuir a
justiça e interpretar a Constituição.
O Estado pode ter as seguintes formas de
governo:
•
Monarquia - o governo é exercido por
uma só pessoa (o rei), que herda o poder e o
mantém até a morte ou renuncia;

Estado, nação e governo.

Estado é diferente de nação. A nação é
um conjunto de pessoas ligadas entre si
por vínculos permanentes de idioma, religião, valores; é anterior ao Estado, podendo existir sem ele. Por outro lado, um Estado pode compreender varias nações, como
é o caso do Reino Unido (formando por
Escócia, Irlanda do Norte, País de Gales e
Inglaterra). E há nações sem Estado, como
acontecia com os judeus antes da criação
do Estado de Israel, e ainda acontece com
os povos ciganos.
O Estado é, portanto, a nação com um governo. Mas Estado é diferente de governo:
Estado é uma instituição social
permanente. Governo é um elemento transitório do Estado. Assim, pode-se dizer que “o governo muda e o Estado continua”.
Como o Estado é uma entidade abstrata, que não tem
“querer” nem “agir” próprio, o
governo (grupo de pessoas) age
em seu nome. Por exemplo: a
Presidência da Republica é um
órgão fundamental do Estado
brasileiro. O presidente da Republica é que exerce esse cargo;
ele age em nome do Estado.

•
República – o poder é exercido por
representantes eleitos periodicamente pela
população;
•
Ditadura – uma só pessoa, o ditador, impõe a sua vontade e dispõe de poder ilimitado.
Na ultima década do século XX, uma onda
de democracia participava tomou o planeta, onde o velho mandonismo autocrático
virou curiosidade escolar, juntamente com
o racismo – proibido por lei – e a submissão
feminina – com a mulher tendo conquistado
o direito de votar, trabalhar e dirigir automóveis, por exemplo. Com isso, o Estado moderno precisou se adaptar aos novos tempos.
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Encontro de autoridades
sindicais em Sorocaba
O Sincomerciários Sorocaba realizou no dia 15 de
agosto, aniversário da cidade, uma Confraternização
com Autoridades Sindicais
no Clube Social dos Comerciários. Diretores e funcionários de sindicatos da região e
comerciários participaram da
empolgante festa que teve
churrasco, DJ, entre outras
recreações.
O presidente do Sincomerciários de Sorocaba, Ruy
Queiroz Amorim, discursou
parabenizando a cidade pelo
aniversário e agradecendo a
presença de todos os convidados. Ele ressaltou a importância do período eleitoral,
onde os trabalhadores precisam eleger representantes
comprometidos com a classe.
Também estiveram presentes
os presidentes dos Sindicatos
dos Comerciários de Itu/Salto,
Luciano Alves Ribeiro, de Ita-

A direção do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba, sempre preocupada com a qualidade de vida de seus
sócios, amplia a agenda de saúde para 2011 com novas
parcerias. A intenção é aumentar o número de especialistas de saúde para melhor cuidar de seus associados. As
consultas serão realizadas no próprio sindicato e o agendamento poderá ser feito de segunda a sexta-feira, das
8h às 17h30min através do telefone 2102.7900.

Consultas médicas grátis
para sócios titulares
Medicina:
Dr. Paulo Roberto de Abreu Sampaio – Clínico Geral
O evento contou com a presença de
Aparecido Bruzarosoco (ao centro)
peva/Itararé, Marcelo Nunes,
de Itapetininga/Tatuí Marcelo
Meira e o ex-presidente do
Sincomerciários de Ourinhos,
Aparecido de Jesus Bruzarosco, candidato a deputado estadual pelo PDT.
Durante seu discurso, Bruzarosco falou de sua trajetória

Capa do livro “Causos do Sivuca”
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e de sua luta pelo direito dos
comerciários. Ele, que já foi
Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Serviços Urbanos
em Ourinhos, ainda lembrou
o importante trabalho do deputado federal Paulo Pereira
da Silva, o Paulinho da Força,
também do PDT.

O ilustre e ultracarismático escritor Sivuca - Domingos Sávio Brandão – tem
em sua alma legítimo amor
e paixão por sua terra natal,
a qual vive junto aos seus,
nossos conterrâneos, com
seus rituais festivos regionais. Com muito brilho e
encanto, Sivuca é um entusiasta petrolinense e figura
impoluta que está sempre
motivando aquela gente
maravilhosa daquela cidade
cinematográfica do sertão
pernambucano que é Petrolina. Tudo isso pode ser visto nos seus diversos Contos
porque me contaram no seu
livro “Contos do Sivuca”, o
qual destaco e indico.
Do seu amigo, Prof. Ruy
Queiroz Amorim

Odontologia:
Dra. Camila Junqueira de Oliveira Lima
– Cirurgiã-dentista
Dra. Lisle Fiorense Schreiber Gianelli – Cirurgiã-dentista

Acupuntura:
José Koei Nagata – Acupunturista

Consultas médicas com desconto
para sócios titulares
Abaixo apresentamos a relação de profissionais com
os quais firmamos convênio, suas respectivas especialidades e contatos. Para estes profissionais, o agendamento deve ser feito diretamente em seu contato, conforme necessidade, com apresentação da carteirinha.

Ginecologista e Obstetra:
Dra. Cristina Barroso Macedo Leme
Consultório - Clinica Única - Rua Juscelino Kubitschek,
789, Jd. Vergueiro. Tel.: 3234.9556. Também atenderá
na sede do Sindicato dos Empregados no Comércio
e no consultório (próprio)
Horário: Quartas-feiras das 15h às 17h.

Fisioterapeuta:
Dra. Mariana Carvalho
Consultório - Rua Dr. Pereira da Rocha, 117- Além-ponte.
Tel.: 3224.3112 Horário: Segundas, Terças e
Quintas-feiras, das 08h às 21h

Fisioterapeuta:
Dra. Kizzy Ferreira Moura
Clube dos Comerciários - Rua Trinidad, 302, Jd. América
Horário: Terça à Sexta 14h às 22h
Atendimento nos finais de semana - Tel.: 3221.1066
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Todos os participantes
do 19º Congresso Sindical
Comerciário
No dia 28 de agosto, em
Praia Grande no litoral paulista, aconteceu o 19º Congresso
Sindical Comerciário, com a
presença de 800 congressistas, entre eles o presidente do
Sindicato dos Empregados no
Comércio de Sorocaba, Ruy
Queiroz de Amorim. Luiz Carlos
Motta, coordenador-geral do
19º Congresso Sindical Comerciário do Estado de São Paulo,
Maria Augusta Caitano (Lia) e
o sub-coordenador José Carlos
Pelegrini (Nei) submeteram algumas deliberações que foram
aprovadas pelos congressitas:
1ª) Campanha Salarial: garantir a unidade em torno das

reivindicações econômicas e
sociais estimulando a participação de jovens e mulheres e
publicando materiais conjuntos a serem distribuídos em
toda base.
2ª) Formação Política: criar
um grupo de estudos visando
a qualificação dos dirigentes.
3ª) Participação da Juventude: motivar o engajamento
e o comprometimento dos
jovens no movimento sindical
comerciário com a realização
de seminários da juventude.
4ª) Valorização da Mulher:
iniciar a adequação do estatuto da Federação na intenção
p ap
p ç femide ampliar
participação

nina na Diretoria.
5ª) Comunicação: investir
na estrutura de comunicação
da Federação com o objetivo
de estreitar ainda mais o diálogo com os Sindicatos Filiados.
6ª) Cidadania: ampliar os
trabalhos da Fecomerciários
para a haver inclusão dos excluídos no mercado de trabalho. Defender o meio ambiente com intensa participação
dos Filiados no recém-lançado
projeto Eco Comerciário.
7ª) Concentrar esforços no
Senado Federal para a agilização do Projeto 115 que trata da
Regulamentação da Profissão
do Comerciário.

No último dia 16 de julho foi inaugurada em São Paulo a nova sede da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo (Fecomerciários), na
Rua dos Pinheiros, 20, em São Paulo.O
local foi batizado com o nome “Edifício
Fecomerciários”. A festa de inauguração
contou com a presença de várias autoridades sindicais e civis, como o presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta,
o deputado federal Paulo Pereira da Silva
(Paulinho da Força), o ex-governador Geraldo Alckmin, o presidente em exercício
Paulo Pereira da Silva, José Augusto da da Força Sindical Miguel Torres, o presiSilva Filho, Miguel Torres e Luiz Carlos dente da União Geral dos Trabalhadores
Motta durante a inauguração (UGT) Ricardo Patah, o secretário-geral
da Confederação Nacional dos Trabalha-
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O presidente Ruy Queiroz

dores no Comércio (CNTC), José Augusto da Silva Filho, o prefeito de Ourinhos
Toshio Misato, entre outros. Houve ainda a benção do local feita pelo Padre Sílvio, um jantar comemorativo e um show
com o cantor Jorge Aragão.
Luiz Carlos Motta agradeceu à Diretoria da Federação e aos presidentes
dos 65 Sindicatos Filiados que apoiaram o empreendimento. Segundo o
presidente da Federação, a nova sede
está à altura da importância dos 71
anos de credibilidade construída pela
instituição: “O efeito deste trabalho
conjunto supera os dez andares que
integram departamentos estratégicos.
Revela que a unidade é, de fato, o nos-

Amorim, diretores e fun
cionários
do Sincomerciários Soroc
aba

so maior patrimônio”.
Foram 15 meses de minuciosa reforma que resultou numa obra econômica
e funcional. Uma das novidades é que
o local agora conta com oito quartos,
cozinha e amplo refeitório para a estadia de dirigentes vindos do interior
para eventos e reuniões na capital.
A cobertura tem vista para o Parque
do Ibirapuera, e o sistema de ar condicionado dispensa o uso de gases poluentes, fatores que conferem à nova
sede qualidades de ecologicamente
correta. Além disso, o Edifício Fecomerciários cumpre todas as regras de acessibilidade, para facilitar a locomoção de
pessoas portadores de deficiência.
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