Em tempo de crise, comércio de Sorocaba tem crescimento
Amigos (as) comerciários e comerciárias, apesar do momento ser de atenção aos vários setores da economia em
virtude da crise econômica mundial estar afetando a vida dos brasileiros, em
Sorocaba, especialmente no nosso setor, temos muito a comemorar.
O comércio está acelerado, as vendas
aumentaram no último mês, prova disso
foi o crescimento de 6,7% nas vendas de
presentes para o Dia das Mães, em relação a 2008. Segundo divulgações da imprensa local, o índice superou até a expectativa dos comerciantes que achavam vender em torno de 5% a mais no período.
O fato de Sorocaba despontar no cenário estadual como uma cidade promissora, em constante crescimento industrial, comercial e populacional, tem desper-

O Sindicato com o apoio da Delegacia Regional do Trabalho e Emprego DRTE/(Ministério do Trabalho) realizou fiscalização no comércio de Sorocaba no dia 1º. de maio, Dia do Trabalhador, com o objetivo de coibir a abertura das lojas e fazer valer a Lei 10.101/
00, que regulamenta acordo com a entidade para funcionamento.
Segundo o presidente Ruy Queiroz
de Amorim, para o feriado de 1º. de
maio não foi firmado acordo para abertura do comércio em Sorocaba e região.
“Quem abriu infringiu a Lei”,
afirmou.“Os feriados são reservados
para descanso, principalmente o 1º. de
Maio, uma data que homenageia os trabalhadores, e que traz embutida história de grandes lutas pelos seus direitos”.
Para Amorim é inadmissível a posição de alguns empresários que sacrificam seus funcionários, fazendo com

tado o interesse de grandes empresas do
setor comerciário, entre elas, redes de
hipermercados e magazines. Lojas que
trazem para o município, além do aumento da renda municipal, a geração de emprego para a categoria. Como aconteceu
recentemente com a implantação da nova
loja do Extra Hipermercados no bairro
Campolim, que empregou mais de 200
comerciários, sem contar a geração de
empregos indiretos.
Além disso, em breve, novas oportunidades de emprego estarão disponíveis no mercado de trabalho comerciário, desta vez, com a vinda da rede de
lojas Marabrás e ainda novos hipermercados que já manifestaram interesse
pelo potencial de Sorocaba.
Enfim companheiros, tenho dados

concretos para afirmar, que além das vendas no comércio sorocabano estarem aceleradas neste período, em relação ao ano
anterior, as admissões, conseqüentemente também aumentaram. Isso demonstra
a reação do setor frente à crise financeira, a mesma que está servindo de pretexto para muitos empresários abusarem do
poder e amedrontarem o trabalhador com
ameaças de dispensa, e pior, até mesmo
com subtração de direitos que já são assegurados por lei.
Nosso sindicato, legítimo representante da categoria em Sorocaba e cidades da
base, está atento às questões que envolvem os trabalhadores do setor e pronto
para atender você sempre que precisar.
Procure seu sindicato, faça valer
seus direitos.

Acupuntura na sede
do sindicato dos
comerciários

Comércio da região
central respeitou o
feriado de 1º de Maio

que cumpram jornadas de trabalho excessivas, tirando deles o direito a convivência familiar, o lazer e até mesmo
a religiosidade. “Eu convivo com isso
o dia todo na entidade, são relatos surpreendentes dos comerciários ao departamento jurídico do sindicato. A questão é realmente grave”.
Uma comissão formada por diretores do sindicato, no dia 1º. de maio, nos
períodos da manhã e tarde percorreram
os corredores comerciais centrais, ave-

nidas e shoppings da cidade registrando as empresas que descumpriram as
leis trabalhistas vigentes e já encaminharam DRTE os nomes das empresas
infratoras. Porém, segundo o presidente, apenas algumas lojas do shopping
Esplanada funcionaram normalmente,
além, é claro, dos hipermercados. Mas
para Amorim o fato surpreendeu, pois
demonstra que o empresário está se
conscientizando da importância de preservar o trabalhador no feriado.

O Sindicato dos Comerciários está
disponibilizando atendimento com
acupunturista na sede da entidade em
Sorocaba (Rua Francisco Scarpa, 269
- centro) todas as QUARTAS-FEIRAS, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Podem beneficiar-se comerciários,
associados ou não por preços especiais. Para agendar os interessados podem ligar (15) 2102-7900.
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Luiz Carlos Motta e diretoria foram
empossados na Fecomerciários em março
O líder da
Fecomerciários

Uma data histórica para o
movimento sindical comerciário. Assim definimos a solenidade de posse da diretoria da
Federação dos Empregados no
Comércio do Estado de São
Paulo (Fecomerciários), dia 20
de março, na capital.
Aproximadamente 400
pessoas prestigiaram a solenidade, entre eles, o Secretário
Estadual do Desenvolvimento,
Geraldo Alckmin, representando o governador José Serra; o deputado estadual, Rodrigo Garcia e o prefeito paulistano Gilberto Kassab. O evento contou também com a participação do secretário de Relações do Trabalho, Luiz Antonio de Medeiros; do deputado
federal e presidente da Força
Sindical, Paulo Pereira da Silva, e ainda com os deputados
Arlindo Chinaglia e Arnaldo
Faria de Sá. A Ministra da Casa
Civil, Dilma Rousseff gravou
uma mensagem parabenizando
a nova Diretoria.

Os presidentes dos 65 sindicatos filiados à Fecomerciários também marcaram presença na posse da diretoria,
entre eles, o presidente Ruy
Queiroz de Amorim, que naquela noite foi empossado na
diretoria da federação no cargo de Segundo Secretário. Na
gestão anterior, ocupava a função de diretor Cultural.
Segundo Amorim, o cargo
de diretor Cultural permitiu a
ele desenvolver um trabalho
voltado à cultura, que refletiu, inclusive, na implantação
da Semana Cultural Comerciária em Sorocaba. Agora, na
nova gestão do presidente
Motta, como Segundo Secretário vai contribuir com a federação nas demandas que
envolvem a categoria como
um todo, sem contar que estará pronto para auxiliar o
presidente Motta de uma forma mais direta nas questões
burocráticas e de representação da Fecomerciários.

Na solenidade de posse,
Luiz Carlos Motta, presidente, fez um discurso baseado na
prática do sindicalismo de diálogo: "A Federação está comemorando 70 anos. Em sua
trajetória histórica sempre pregou a unidade e o entendimento junto aos Sindicatos Filiados. Nesta gestão que se inicia, vamos investir mais nesta
união. Não é a toa que a frase
que identifica esta posse afirma que a unidade entre os 65
Sindicatos constrói a grandeza da Federação. Portanto,
unidos seguiremos com base
na campanha de valorização
da categoria, o Grito Comerciário", disse. Na ocasião, ele
também declarou: "O Grito
Comerciário será o norte das
nossas ações porque busca a
manutenção dos empregos, o
cumprimento das Convenções
Coletivas, a fiscalização e a
eliminação dos abusos na
mão-de-obra, o combate à informalidade, o pagamento de
PLR, qualificação profissional, a regulamentação da profissão, a redução da jornada
sem redução salarial e a valorização das comerciárias".

O presidente Ruy ao lado do deputado Federal Arlindo Chinaglia
(centro) e demais sindicalistas

Motta foi eleito presidente
da Fecomerciários com 100%
dos votos em dezembro, com
chapa única e composta por comerciários e práticos de farmácia do interior do Estado e da
baixada santista. Desde 22 de
abril de 2007, o sindicalista vinha exercendo a presidência da
entidade em substituição ao falecido Paulo Lucania. Seu
mandato agora vai até março de
2014. Aos 49 anos chegou à
presidência da Fecomerciários,
a maior Federação de trabalhadores da América Latina. Ocupa também os cargos de Tesoureiro do SEC de Tupã, onde foi
presidente, Tesoureiro Nacional da Força Sindical e Diretor
de Relações Internacionais da

Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio
(CNTC), em Brasília.

Show com a cantora Fafá de
Belém durante a posse

Conselho Sindical Regional

Procurador do Ministério Público do Trabalho participou de debate com sindicalistas
to sindical que compõe o conselho teve o objetivo de sanar
dúvidas dos sindicalistas sobre
ações realizadas pelo Ministério Público em Sorocaba e Região, além de esclarecer o papel desempenhado pelo MP diante de questões que
envolvem diretamente as entidades sindicais.

Lideranças sindicais durante a palestra
no clube dos comerciários

Muito objetivo, o procurador respondeu as dúvidas dos
mais de 70 líderes sindicais presentes, e se colocou à disposição para um novo encontro.
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No dia 4 de março, no salão de eventos do clube dos
comerciários, o Conselho Sindical Regional Sorocaba, da
Delegacia Regional do Trabalho e Emprego (Ministério do
Trabalho) promoveu uma palestra debate com o procurador do Ministério Público do
Trabalho da 15ª. Região, Dr.
João Batista Martins César.
A iniciativa do movimen-

Ruy, Milton Carlos Sanches, coordenador do Conselho Sindical
Regional e o procurador, João Batista Martins César

O sindicato realizou de 22
a 25 de Abril, no Salão de
Eventos do Clube dos Comerciários, em Sorocaba, a 5ª. Semana Cultural Comerciária,
com a participação de renomados palestrantes do mundo literário, político e sindical.
Segundo o presidente da entidade, Ruy Queiroz de Amorim, idealizador do evento que
este ano atingiu sua quinta edição, a iniciativa tem entre seus
objetivos promover integração

cultural com a categoria comerciária e, consequentemente com
a sociedade, possibilitando o
acesso a palestras interativas,
atuais e de interesse comum.
A abertura oficial, no dia 22
de abril foi marcada pela presença de mais de 550 pessoas,
entre comerciários, familiares,
sindicalistas e intelectuais,
como: Geraldo Bonadio, Mário
Bastos, Douglas Lara, Álvaro
Viotti Viera, além de estudantes e professores. Já o cerimonial contou
com a apresentação da Banda da Polícia
Militar de Sorocaba, executando o hino
nacional brasileiro e os “parabéns para
você”, dedicaBanda da PM presente no evento do ao presi-

dente da Federação dos
Empregados no Comércio do Estado de São Paulo – Luiz Carlos Motta,
aniversariante do mês,
que esteve em Sorocaba especialmente para prestigiar e valorizar a iniciativa cultural, que
segundo ele, já faz parte do calendário anual da categoria.
Na mesma noite, após o cerimonial de abertura, o público assistiu à palestra do escritor, Ignácio Loyola Brandão,
aliás, bate-papo, como ele mesmo fez questão de definir seu
encontro com Sorocaba. Inteligente, criativo e com uma
leve pitada de humor, Loyola
que é autor de 31 livros e foi
ganhador do “Prêmio Jabuti”
em 2008 pelo melhor livro de
ficção do ano, com “O Menino
que Vendia Palavras”, conduziu o bate-papo com o público, na sua maioria jovem, rela-
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Dia 22 de abril – Abertura Oficial

Inácio
Loyola
Brandão

Mesa de abertura composta por autoridades e intelectuais
sorocabanos

tando suas experiências de vida
e de observador comum, sempre ressaltando a contribuição
importante recebida de seus
professores.
No encerramento da primeira noite do evento, Ruy Amorim homenageou o presidente
Motta pelo seu aniversário,
com uma placa de congratulações, e aproveitou a oportunidade para destacar seu trabalho

brilhante frente à Fecomerciários e a aprovação unânime nas
eleições realizadas recentemente na Federação.
Motta agradeceu as homenagens, parabenizou Sorocaba
pela iniciativa e falou do trabalho ativo que o presidente
Ruy desenvolve na cidade,
sempre em “luta” para preservar os direitos dos comerciários da base.

Dia 23 de abril

Dia 24 de abril

Dia 25 de abril

Duas apresentações diferenciadas ilustraram o segundo dia da 5ª. Semana Cultural
Comerciária. A
primeira foi a
palestra do carismático professor Paulo Dante, responsável pelos cursos profissionalizantes da Fecomerciários, que abordou o sucesso profissional das pessoas, além do trabalho desenvolvido pela federação em defesa da criança
e do adolescente, na tentativa de acabar com a exploração e o trabalho infantil.
Em seguida, às 20h30 aconteceu o show “O Tempo
e a Paciência”, com o músico João Bid, integrante do
grupo “Catavento”, que na sua surpreendente apresentação fez um balanço dos
seus 25 anos de carreira, além de expor ao
público alguns dos seus poemas. Com uma
apresentação diferenciada, o cantor e seus
músicos usaram e abusaram da criatividade, agradando o público de aproximadamente 450 pessoas, que fez questão de assistir o show até seu encerramento.

Na sexta-feira, o juiz sorocabano Roberto Basilone Leite, titular da 2ª. Vara
do Trabalho de Florianópolis (SC), professor da Escola de Magistrados do Trabalho de Santa Catarina e autor de vários
livros esteve em Sorocaba especialmente
para participar da iniciativa cultural do
sindicato.
Ao iniciar a palestra, Basilone fez questão de informar ao público, que além de
ser “filho” de Sorocaba foi funcionário do
sindicato dos comerciários. Já durante sua explanação, concentrou
a atenção dos presentes nas informações concretas do cenário jurídico trabalhista, responsável pela elucidação de demandas
que envolvem desrespeito com os trabalhadores, descumprimento da legislação trabalhista, principalmente no momento
em que a crise econômica é o principal referencial para as
empresas extrapolarem o limite da Lei.
Muito atencioso, o magistrado colocou-se à
disposição do público para responder questionamento após a palestra. Perguntas não faltaram,
mas Basilone provou, com suas respostas objetivas, ser um profundo conhecedor das leis. No
encerramento de sua participação no evento cultural comerciário, ele ainda disponibilizou seu
email pessoal para contato.

O encerramento do evento cultural comerciário aconteceu no sábado com o animado e contagiante Grupo Folias e Folguedos, apresentando o show “O Brasil
que Canta e Dança”, trazendo música ao
vivo das regiões norte e nordeste, além
de ilustração com belíssimos e coloridos
bonecos de Olinda.
O público que marcou presença na
quadra do ginásio poliesportivo do clube
dos comerciários pode apreciar uma das
mais belas atrações folclóricas apresentadas em Sorocaba atualmente.
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Comercial Esperança - Rua Padre Luiz

Utilar - Rua Sete de Setem
bro

Benedito
Miaki Cosméticos - Cel.
Pires

Ótica Diniz - Rua Cel. Benedito
Pires

Bistecão - Rua Francisco Scarpa

Brinquedos Akemi - Rua Dr.
Álvaro
Soares

Loja do Toto - Barão do Rio Bra
nco

American Shoes - Barão do Rio Branco

O poeta, jornalista e
escritor Otacílio Cesar
Monteiro, da cidade de
Limeira, esteve em Sorocaba no dia 24 de abril,
ministrando palestra sob o
tema “Palavra, Ferramenta de Trabalho”, na Escola Arthur Cyrillo Freire,
dentro da programação
extensiva da 5ª. Semana
Cultural Comerciária.
Desde o lançamento
de seu livro infantil
“Pau, Pau, Pedra, Pedra”, lançado em 2006 e atualmente na segunda edição, o escritor tem
realizado palestras em escolas e
entidades. Através de uma parceria
com o sindicato, as crianças puderam adquirir seu livro autografado.
“Procuro passar valores relacio-

Divulgação

Sindicato promoverá curso com
foco na reforma ortográfica

nados à valorização de nosso idioma e das artes em geral, além de falar do livro, cujo pano de fundo é a
intolerância. É importante as crianças compreenderem que o preconceito e a prepotência são atrasos de
vida”, disse o poeta.

O Sindicado já está com as inscrições abertas para os interessados em
participar do treinamento “Kaizen
Textual – Módulo 1 - Tópicos de Linguagem - falar e escrever corretamente”, com 12 horas de duração. Ao
todo, serão quatro quintas-feiras, das
19h às 22h.
O treinamento, Kaizen Textual,
que será desenvolvido pelo professor
de Língua Portuguesa, João Alvarenga, mestrando, pela Universidade de
Sorocaba (Uniso), em Comunicação
e Cultura, focará os aspectos pertinentes aos problemas de comunicação diária, tanto na escrita quanto na fala,
com ênfase aos ‘Tópicos de Linguagem’ que, de maneira dinâmica passará informações sobre os chamados
‘vícios de linguagem’ e também o
novo Acordo Ortográfico, já em vigor no país.
Rui Amorim, presidente do Sindi-

cato, enfatizou que o curso é oferecido aos sócios e não-sócios do Sindicato. “Com esse treinamento, intensificaremos nossas ações como forma
de melhor qualificar nossos associados, a fim de que possam prestar um
bom serviço e, assim, aumentar seu
faturamento”, observou Amorim, ao
lembrar que a questão da escrita e fala
correta é uma problemática que precisa ser observada para que a língua,
um dos nossos principais patrimônios seja preservada’.
Segundo o presidente, o curso é oferecido aos comerciários, secretárias,
estudantes do Ensino Médio e pessoas
que pretendem prestar concursos públicos. Será apostilado e, ao final, os participantes receberão um certificado.
Ligue e garanta sua inscrição com
antecedência: PABX (15) 2102-7900.
Vagas limitadas. Sócios: R$ 15,00; nãosócios: R$ 30,00.

Cláusulas da Convenção Coletiva
ATESTADOS MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS: Atendida a
ordem de prioridade estabelecida no artigo 75 do
Decreto 3.048/99, e entendimento da Súmula n.o 15
do TST, serão reconhecidos os atestados médicos e/
ou odontológicos firmados
por profissionais habilitados junto ao sindicato profissional ou por médicos
dos órgãos da saúde estadual ou municipal, desde
que estes mantenham convênio com o órgão oficial
competente da Previdência
Social ou da Saúde.
Parágrafo 1° - Os atestados médicos deverão
obedecer aos requisitos
previstos na Portaria
MPAS 3.291/84, devendo
conter, inclusive, o diagnóstico codificado, conforme o Código Internacional
de Doenças (CIO), neste
caso, com a concordância
do empregado.
Parágrafo 2° - Os atestados médicos deverão ser
apresentados à empresa

em até 05 (cinco) dias de
sua emissão.
ESTABILIDADES TEMPORÁRIAS:
Fica assegurada estabilidade
temporária ou garantia de emprego nas seguintes situações:
- Ao empregado em idade de prestar serviço militar
obrigatório, inclusive Tiro de
Guerra, a partir do alistamento compulsório, desde
que realizado no primeiro
semestre do ano em que o
empregado completar 18
anos, até 30 (trinta) dias após
o término do mesmo ou da
dispensa de incorporação, o
que primeiro ocorrer.
Parágrafo único - Estão
excluídos da hipótese prevista no "caput" desta cláusula,
os refratários, omissos, desertores e facultativos.
- À gestante, desde a confirmação da gravidez até 75 (setenta e cinco) dias após o término da licença maternidade.
Parágrafo único - Na hipótese de dispensa sem justa causa, a empregada deverá apresentar à empresa atestado médico comprobatório
da gravidez, sob pena de de-

cadência do direito previsto
nesta cláusula.
- À mãe adotante, por 75
(setenta e cinco) dias após o término da licença maternidade.
- Ao empregado afastado por motivo de doença,
fica concedida, nas licenças
acima de 15 (quinze) dias, a
partir da alta previdenciária,
garantia de emprego ou salário por período igual ao do
afastamento até o limite máximo de 30 (trinta) dias.
DIA DO COMERCIÁRIO: Pelo
Dia do Comerciário - 30 de
outubro - será concedida ao
empregado do comércio que
pertencer ao quadro de trabalho da empresa nesse dia,
uma bonificação correspondente a 1 (um) ou 2 (dois)
dias da sua respectiva remuneração mensal auferida no
mês de outubro/08, a ser
paga juntamente com o salário de Janeiro de 2009,
conforme proporção abaixo:
a) até 90 (noventa) dias de
contrato de trabalho na empresa, o empregado não faz
jus ao benefício;
b) de 91 (noventa e um)

dias até 180 (cento e oitenta) dias de contrato de trabalho na empresa, o empregado fará jus a 1 (um) dia;
c) acima de 181 (cento e oitenta e um) dias de contrato de
trabalho na empresa, o empregado fará jus a 2 (dois) dias.
Parágrafo 1°- Fica facultado às partes, de comum
acordo, converter a bonificação em descanso, obedecida
à proporcionalidade acima,
durante a vigência da presente Convenção
Parágrafo 2° - A bonificação prevista no "caput" deste
artigo fica garantida aos Empregados em gozo de férias e
às empregadas em gozo de licença maternidade.
COINCIDÊNCIA DAS FÉRIAS

COM ÉPOCA DO CASAMENTO:
Fica facultado ao empregado gozar férias no período coincidente com a
data de seu casamento,
condicionada a faculdade a não coincidência
com o mês de pico de
vendas da empresa, por
ela estabelecido, e comunicação com 60 (sessenta) dias de antecedência.
INDENIZAÇÃO POR DISPENSA: Na hipótese de dispensa sem justa causa, o empregado fará jus a uma indenização em pecúnia correspondente a 1 (um) dia
por ano completo de serviço na empresa, sem prejuízo do direito ao aviso
prévio a que fizer jus.

Sincomerciários Sorocaba participa de manifestação contra
as demissões causadas pela crise financeira em SP
No dia 31 de março, em São
Paulo, a Força Sindical em conjunto com as demais centrais
sindicais brasileiras realizaram
um protesto pacífico na Avenida Paulista contra as 730 demissões causadas pela crise
econômica no país. A manifestação contou com a participação de aproximadamente 30

mil pessoas, entre líderes sindicais, de movimentos estudantis e sociais.
O presidente Ruy Queiroz
Amorim coordenou a participação de funcionários e diretores do nosso sindicato.
Todos portavam faixas e cartazes de apoio à manifestação, provando que, apenas

com união e mobilização os
trabalhadores podem superar
as demandas trabalhistas criadas pela crise econômica.
De acordo com os organizadores, a passeata atingiu o
objetivo de chamar a atenção
para os cortes de empregos
que ocorreram no Brasil desde o agravamento da crise que

veio dos países ricos. Além de
São Paulo, mais 18 Estados
brasileiros e o Distrito Federal também sediaram manifestações unitárias.
Durante todo o trajeto da
passeata iniciada na Avenida
Paulista até a Bolsa de Valores, muitos líderes sindicais
aproveitaram o momento para

criticarem as empresas que
estão se aproveitando da crise para demitirem, sobretudo,
cobraram dos governantes
ações concretas para proteger
os trabalhadores dos “ataques” do famigerado capitalismo, que visa somente manter os lucros abusivos a que
está acostumado.

Excelência no Atendimento.
O curso teve um significativo número de inscritos, por isso foi dividido
em duas turmas. A primeira, formada
por 54 comerciários que ocupam funções diferenciadas no comércio local,

Alunos em sala de aula na sede do sindicato

iniciou o as atividades em março. A formatura aconteceu no final de abril, no
salão de eventos do Clube dos Comerciários. A mais nova turma iniciou no
dia 11 de maio com aulas realizadas
na sede do sindicato em Sorocaba.

Alunos e familiares na cerimônia de conclusão do curso
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O Sindicato realizou recentemente,
em Sorocaba, a primeira edição do ano
do curso gratuito de Técnicas Práticas
em Vendas e Cidadania, que através da
iniciativa do presidente Ruy Queiroz de
Amorim, agregou também a grade de

Alfredo Spinardi entrega certificado à aluna

1º campeonato paulista de muay thai 35º. Campeonato de
& kickboxing kyokushinkaikan
Futsal Comerciário
Karate & Kickboxing e Brazil
Muay Thai Association com o
apoio do nosso sindicato.
O evento reuniu várias
equipes estaduais disputando
diversas categorias de pesos,
além de oficializar a formação
do Rank da Federação Paulista na modalidade Muay Thai.
Ótimas lutas marcaram os
combates demonstrando que o
Muay Thai cresce a cada dia

de forma organizada. O evento teve o patrocínio da Rudel
Sports, Sorogalvo Galvanoplastia, Nutristore, Pro Fight
Equipamentos Marciais, Kimonos Kiai e Fit Muscle Nutrição Esportiva

• Dia 23 de maio - Torneio
Incentivo na cidade de Cosmópolis para os atletas iniciantes
e intermediários.
Muay Thai - Nagata

O ginásio poliesportivo do
clube dos comerciários sediou
em abril o 1º Campeonato Paulista de Muay Thai & Kickboxing Kyokushinkaikan realizado pela Associação Nagata de
Artes Marciais, supervisão da
Federação Paulista de
Kyokushinkaikan Karate, Kickboxing, Kobudô & Mixed
Martial Arts e da Confederação
Brasileira de Kyokushinkaikan

Atletas e organizadores no dia do evento no Ginásio Poliestportivo dos Comerciários

O Sindicato iniciou em
abril o 35º. Campeonato de
Futsal Comerciário, evento
esportivo tradicional do setor,
que reúne equipes formadas
por trabalhadores do comércio, farmácia e de escritórios

de contabilidade. Trinta e seis
equipes estão participando do
campeonato. Os jogos acontecem todas as quartas e quintas-feiras no ginásio poliesportivo do clube dos comerciários a partir das 19h30.

Fotos: Sandra Navarro

A Força Sindical e as centrais sindicais regionais (Força Sindical, CTB,
UGT, NCST e CGTB), que compõem
o Conselho Sindical Regional de Sorocaba, além dos sindicatos independentes realizaram no dia 2 de maio, no
Parque dos Espanhóis em Sorocaba, a
1ª. Festa Unificada dos Trabalhadores
e Trabalhadoras, em homenagem do
Dia do Trabalhador, comemorado no
dia 1º. de maio.
A festa que teve início às 13 horas,
contou com a apresentação gratuita de
dezoito artistas até às 22 horas, quando
a última banda se apresentou ao público estimado em 20 mil pessoas e dezenas de autoridades sindicais, entre eles,
o presidente Estadual da Força Sindical, Danilo Pereira, que cumprimentou
o público e parabenizou os trabalhadores pela data.
Entre as atrações enviadas para Sorocaba pela Força Sindical São Paulo, e que animaram o público aglomerado em toda extensão do parque,
estavam os grupos Negritude Júnior,
Muleke Travesso e Banana Split. A
CTB, no entanto, enviou o cantor
Netinho de Paula, com toda sua energia contagiante.
Porém, a 1ª. Festa Unificada dos
Trabalhadores e Trabalhadoras prometia muito mais ao público naquele
dia, a expectativa de ser o feliz ganhador de um carro zero quilômetro
doado pela Força Sindical São Paulo
ou ainda de prêmios como: bicicletas, tevês, batedeiras, ferro, mix e
brindes diversos doados por empresas apoiadoras e pelos sindicatos filiados às centrais participantes.
Nos intervalos das apresentações,
dirigentes sindicais de Sorocaba, além
de informarem o público da importân-

Danilo Pereira, presidente estadual da
Força Sindical na festa

cia da realização do evento e seu significado para o trabalhador, sortearam os
prêmios, retirando das urnas os cupons
depositados durante todo o dia no recinto da festa.
Os prêmios menores foram sorteados primeiro, já o carro ficou reservado
para anteceder o último show da noite,
que foi realizado pelo ritmo axé da Banda Mahal.
Com a presença das autoridades sindicais, organizadores, imprensa local e
atenção total do público que aguardava
ansiosamente o sorteio, finalmente o cupom ganhador foi retirado da urna. O
vencedor foi Abílio Popst, de 26 anos,
morador do bairro Wanel Ville.
Visivelmente emocionado, Popst subiu no palco e foi recepcionado pela
comissão organizadora da festa, que
conferiu seus dados e concedeu a ele o
direito de levar o desejado carro naquela noite. Surpreso, parecia não acreditar
que entre milhares de pessoas foi o escolhido para levar para casa o celta zero.
No encerramento da festa, as Centrais Sindicais comemoraram o sucesso do evento, que aconteceu dentro do

Em torno de 20 mil pessoas prestigiaram a festa

O presidente Ruy fala ao público no Parque dos Espanhóis

programado. De acordo com infor- de e Cultura, Casas Bahia, Wal
mações da Polícia Militar e da Guar- Mart, Comercial Esperança, Photo
da Municipal, responsável pela se- Matrix, Carrefour Sorocaba e Sigurança do evento, nenhum inciden- queira Móveis.
te foi registrado.
O resultado
positivo trouxe a
sensação de dever cumprido
aos organizadores, que já pensam em repetir a
programação em
2010. A equipe
de organização e
os membros das
centrais sindicais contaram
com o apoio da
Prefeitura Municipal de Sorocaba através da seAbílio foi o feliz ganhador do carro zero doado pela
cretaria de SaúForça Sindical

Netinho de Paula contagiou o público com sua ginga

Grupo Negritude Júnior, uma das atrações mais animados

