BONDADE, CARISMA,
FORÇA E BRILHO
LEGADOS DEIXADOS PELO EXPRESIDENTE DA FECESP, DR.
PAULO FERNANDES LUCANIA

Líder grandioso, renovador e visionário, além de ser
constituído por carisma e bondade extraordinários, possuidor
de um entusiasmo que envolvia
todos a sua volta. Seus gestos
e ações serviram de lições que
vão permanecer entre nós.
O ex-presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo
(Fecesp), Dr. Paulo Fernandes
Lucânia abriu novos caminhos
para o fortalecimento, unificação e para o crescimento da
estrutura sindical brasileira; e
com ênfase e empenho para
a grandeza da categoria comerciária desde o início dos
anos 90, quando assumiu a presidência da Fecesp. Ele modernizou, expandiu e fortaleceu a
atuação em todo Estado de São
Paulo, congregando com 64
grandes sindicatos filiados, que
juntos representam hoje, mais
de 1.200.000 (Um milhão e duzentos mil) trabalhadores em
nosso Estado.
Transformou a Fecesp
numa das maiores e mais organizadas federação de trabalhadores da área privada do Brasil
e da América Latina.
Homem vitorioso, que
com seu lema “IDEALISMO, SERIEDADE E TRABALHO”, sempre
voltou suas ações para a defesa dos direitos dos trabalhadores, lutando permanente por
um melhor padrão de vida para

a família comerciaria, contribuindo e muito para alcançar metas importantes.
Sempre destacou a importância e necessidade dos
trabalhadores sindicalizaremse, deixando claro esta obrigação para a defesa e o fortalecimento de cada trabalhador junto com seu sindicato. Além disso, empenhou-se na conscientização dos trabalhadores e dirigentes sindicais para uma participação ativa na vida política
do país, e envolveu-se ainda
com denodo na implantação
permanente dos Cursos de Qualificação e Requalificação Profissional, formando monitores,
professores e fornecendo material didático para os Sindicatos
filiados à Fecesp realizarem os
cursos.
Lucania foi mais longe,
fundou a Cooperativa Habitacional dos Comerciários construindo mais de 11.000 (onze
mil) casas populares no Estado de São Paulo; REFORMOU
E AMPLIOU A COLÔNIA DE FÉRIAS DOS COMERCIÁRIOS DA
PRAIA GRANDE (SP), a qual é
uma das maiores e mais confortáveis do país, e entre tantas
lutas destacou-se no combate
ao trabalho infantil; no combate ao trabalho informal; na
exclusão social; na discriminação e preconceito.
Ele criou as Câmaras de
Conciliação Prévia, que vem
AGILIZANDO AS SOLUÇÕES NOS
PROCESSOS TRABALHISTAS NA
JUSTIÇA DO TRABALHO; foi também vice-presidente da Central
Força Sindical, um dos fundado-

res da TV Comunitária de Rio
Preto e presidente do PDT daquela cidade, acumulou dezenas de homenagens ao longo
de sua vida.
Nós, de Sorocaba, que tivemos o privilégio de receber
seu apoio e benefícios, tivemos
ainda o prazer de juntamente
com o Presidente da Câmara
Municipal de Sorocaba, na época, vereador Waldomiro Raimundo de Freitas, entregar a
Lucania, com muita honra, o
“Título de Cidadão Sorocabano”, o que o deixou muito satisfeito.
Não podemos deixar de
destacar também, o homem
que levava consigo um grande
apego e amor por sua família,
deixando transparecer nos seus
atos, sua sinceridade e carinho
por eles.
Infelizmente, esse defensor dos comerciários, faleceu no
último dia 21 de abril, em São
José do Rio Preto, em decorrência de complicações causadas
por um câncer no pâncreas. Ele
nos deixou saudades, mas também deixou todo elenco federativo encorajado, e com a liderança extraordinária do seu
substituto – o presidente escolhido por unanimidade, Dr.
Luiz Carlos Motta, até então
vice-presidente da entidade, escolhido entre seus companheiros de diretoria, vamos levar em
frente seu trabalho.
Motta é um líder atuante, determinado e também carismático, que com certeza,
manterá e aumentará o padrão
de administração da Fecesp.

1º DE MAIO
A diretoria do sindicato, com o apoio da Subdelegacia Regional do Trabalho de Sorocaba (SDT) e
Conselho Sindical Regional
(formado por membros das
centrais sindicais regionais), no dia 1º de Maio,
Dia do Trabalhador realizou uma fiscalização
abrangente no comércio
de Sorocaba, percorrendo
as principais ruas e avenidas da cidade, com o objetivo de fazer valer a Lei
605/49, que proibi a
abertura do comércio, protegendo o direito ao repouso que todo trabalhador

tem no feriado concedido
em sua homenagem.
S e gundo o
presidente
Ruy Queiroz
de
Amorim,
são cometidos constantes “atentados” ao descanso dos comerciários, que diariamente convivem com cargas horárias que ultrapassam 12
horas.
“O sindicato como representante dos comerciários tem o dever de defen-

der a categoria. Nossa intenção não é
prejudicar as
empresas,
pelo contrário
queremos ver
o crescimento
de cada uma,
pois geram
mais empregos. Mas precisamos preservar o comerciário de explorações, que hoje em dia estão se tornando comuns”,
afirmou Amorim.
Ele ressaltou ainda,
que não realiza qualquer
acordo com empresas e entidade patronal para abertura do comércio nos feriados.

SEXTA-FEIRA SANTA
SINDICATO AGIU COM RIGOR NA FISCALIZAÇÃO
Na Sexta-Feira Santa,
o Sindicato, com o apoio da
Subdelegacia Regional do Trabalho de Sorocaba(SDT)/Ministério do Trabalho
fiscalizou a abertura do comércio
em Sorocaba.
Segundo o presidente Ruy
Queiroz de Amorim, a entidade sempre age com rigor
nas fiscalizações realizadas no comércio local durante os feriados. Na Sexta-feira Santa não foi diferente, “pois um feriado religioso tão importante merece respeito e descanso,
além disso, as empresas
estão cansadas de saber,
que é expressamente proibido manter funcionários

trabalhando nas lojas nestas datas, declarou o presidente.
Amorim
disse ainda,
que a categoria comerciária é
uma das
mais sacrificadas do país com cargas
horárias, que muitas vezes
ultrapassam 60 horas semanais, comprovado em
pesquisa aplicada pela Federação dos Empregados
no Comércio do Estado de
São Paulo (FECESP). O que
tem gerado alto nível de estresse e doenças psicossomáticas nos trabalhadores
comerciários, atingindo ainda o convívio familiar e religioso da categoria. Por

isso, o sindicato defende o
descanso nos feriados, o
que de acordo com Amorim, não prejudica em nada
as vendas, pois o consumidor, principalmente na Sexta-feira Santa, está em ritmo de recolhimento e não
de compras.
Ele disse também,
que em encontro com Dr.
Vitório José Cattai, subdelegado do Trabalho de Sorocaba/Ministério do Trabalho, solicitou ação conjunta com a SDT para coibir a abertura das lojas, e
foi prontamente atendido
pelo subdelegado, que colocou o órgão à disposição
para autuar as empresas
que comprovadamente cometeram a infração.
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FISCALIZAÇÃO COM O APOIO DA DRT
E DO MOVIMENTO SINDICAL

Diretores, Conselho Sindical e Movimento Sindical
no centro de Sorocaba durante a fiscalização

ESPLANADA
SHOPPING
NÃO PERMITIU A ENTRADA
DE EQUIPE DE TELEVISÃO NAS
SUAS DEPENDÊNCIAS NO FERIADO
Com medo das
imagens que mostrariam
58% das lojas abertas,
com comerciários (funcionários) trabalhando no
feriado, e a fiscalização
da diretoria no sindicato
no local, a administração
do ESPLANADA SHOPPING, centro comercial
com denominação – PÚBLICO - proibiu a equipe
de reportagem da TV
TEM de realizar seu trabalho nas suas dependências.
Total desrespeito
com um veículo de comunicação de tamanha importância para nossa cidade, que apenas mostraria a real situação de
exploração instalada no
ESPLANADA.

“Um verdadeiro absurdo, mas agindo assim,
deixaram claro que estavam com vergonha dos
seus próprios atos”, disse o presidente Amorim,
que integrava a equipe
de fiscalização do sindicato. E completou: “Todas as lojas abertas no
dia 1º. de Maio no Esplanada e a única a abrir no
centro de Sorocaba, a
AMERICANAS, que insiste em desrespeitar as
Leis Trabalhistas foram
relacionadas num processo encaminhado à
Subdelegacia Regional
do Trabalho de Sorocaba
(SDT)/Ministério do Trabalho para fiscalização e
autuação.

DENÚNCIAS DE EXPLORAÇÃO TRABALHISTA
LIGUE: (15) 2102-7900 - SEDE SOCIAL
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CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO A
TODO VAPOR EM SOROCABA E REGIÃO
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O sindicato continua
com seus agentes nas ruas,
percorrendo as empresas
comerciais de Sorocaba e
cidades da base com o objetivo de sindicalizar a ca-

tegoria e oferecer inúmeros
benefícios. Seja atuante e
fortaleça seu sindicato! Ligue e agende uma visita do
representante da entidade
(15) 2102-7900.

ESCOLA PROFISSIONALIZANTE
GARANTE QUALIDADE E PREÇOS
ESPECIAIS PARA COMERCIÁRIOS

CONVÊNIO COM
ÓTICA ROBERTO
OFERECE
DESCONTO DE
ATÉ 30%
O sindicato firmou
convênio com a ÓTICA
ROBERTO, ótica tradicional
de Sorocaba, que vai oferecer descontos especiais
para comerciários associados ao sindicato de até 30%.
O diferencial da empresa é
realizar confecção de óculos
e consertos em 1 (uma) hora.
Além disso, para sua maior
comodidade, a ótica trabalha
com todos os convênios, e estacionamento conveniado
em frente à loja. R.da Penha,
839 - centro - Sorocaba.

AOS FUNCIONÁRIOS DO
SEGMENTO DE FARMÁCIA
O sindicato informa
aos empregados do segmento de farmácia, que a
pauta de reivindicações da
categoria foi aprovada em
assembléia geral, realizada
no dia 10 de maio. Além
disso, já foi iniciada as ne-

gociações para o novo piso
salarial.
Em conjunto com a
Fecesp estamos empenhados em buscar mais benefícios e reajuste salarial digno para todos .

ATENÇÃO COMERCIÁRIOS!!!
VAMOS CRESCER JUNTOS. DÊ SUA SUGESTÃO PARA O
CRESCIMENTO DO SINDICATO E DOS BENEFÍCIOS OFERECIDOS À VOCÊ. ENTREGUE SUAS SOLICITAÇÕES NA SEDE
SOCIAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO SCARPA,269 NO
CENTRO DE SOROCABA OU PARA OS DIRETORES DA ENTIDADE, DURANTE SUAS VISITAS.

“APRENDIZ” tem seu
próprio “ESTILO” em ensinar. Com essa ideologia, a
escola começa uma nova
fase de cursos técnicos na
área industrial, administrativo e de informática em
Sorocaba, visando o melhor
desenvolvimento profissional daqueles que procuram
uma nova colocação no mercado de trabalho, que hoje
está cada vez mais exigente.
Buscando novas parcerias, a escola firmou convênio com nosso sindicato
com a proposta de proporcionar aos associados, familiares e amigos grandes van-

tagens, entre elas descontos de 25% a 50% na matrícula e material didático
grátis.
As aulas são ministradas por professores com
vasta experiência, que
transmitem o que sabem
com muito dinâmismo.
Todas essas vantagens visam à melhoria daqueles que desejam um futuro melhor ao lado da família e amigos.
FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO! A escola está localizada na Rua Santa Clara,
317, no centro de Sorocaba.
Para mais informações: (15)
3233-3842.

Equipe Ocenair, árbitros da LIVOFUS e equipe
A.D.A. Moreira na abertura do campeonato
Apostando na crescente participação das equipes
de futsal deste ano, no dia 10
de Abril, no Clube dos Comerciários, aconteceu a abertura do 31º CAMPEONATO FUTSAL COMERCIÁRIO, que este
ano conta 58 equipes.
Na cerimônia de abertura, que contou com a brilhante apresentação do narrador esportivo da Rádio Jovem Pan e TV COM, Alexandre Moreto, e com os atletas
da A.D.A. MOREIRA FUTEBOL CLUBE x OCENAIR FUTEBOL CLUBE perfilados, foi
executado o Hino Nacional
Brasileiro, emocionando a torcida e os convidados presentes.
Após a abertura com a
também presença do diretor
esportivo do sindicato, Fernando Afonso e do presidente Ruy Queiroz de Amorim, a
equipe de árbitros da LIVOFUS – Liga Votorantinense de
Futsal deu início às 19h30 ao
primeiro jogo da noite entre
A.D.A. MOREIRA FUTEBOL
CLUBE x OCENAIR FUTEBOL
CLUBE. Em seguida às
20h30, aconteceu a segunda disputa com BABY PLUS/
A.D. VOTOCEL x LOJAS BERTOLA se enfrentando nas

quadras. Na primeira
fase serão oito jogos
por chave (A,B,C,D),
com dois jogos por
noite, acontecendo
duas vezes por se- Na partida, técnica e garra dos atletas
mana nas (quartas e eram visíveis na disputa de cada bola
quintas-feiras). A primeira fase do deste campeonato será
finalizada em julho, quando também acontece a primeira
disputa da segunda fase.
O campeonato vai até outubro, mês das festividades em homenagem ao Dia do Comerciário.
A abertura do campeonato e os dois primeiros jogos
foram transmitidos pela TV COM - Sorocaba
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31º CAMPEONATO FUTSAL COMERCIÁRIO CONTA
COM RECORDE DE EQUIPES PARTICIPANTES

