O presidente do Sincomerciários, Ruy Queiroz de Amorim e o diretor Fernando
Afonso estiveram em Ibiúna,
no dia 14 de dezembro, quando visitaram a Prefeitura Municipal da cidade e foram recebidos pelo secretário de Indústria e Comércio, Sr. Valdir Barbosa de Oliveira.
Na ocasião, Amorim falou
do projeto do sindicato de
instalar-se na cidade o mais
breve possível e ainda promover benefícios aos traba-

lhadores comerciários, inclusive com a realização de
cursos profissionalizantes
gratuitos.
Oliveira disse que a vinda
do sindicato para Ibiúna é
positiva, pois novos benefícios à população são sempre
muito importantes.
Ainda durante a reunião, o
presidente do sindicato solicitou apoio do governo municipal para instalar-se na cidade, pois será benéfico a todos os envolvidos.

Editorial
Estamos
vindo para
Ibiúna
Amigos e amigas da
categoria comerciária, a
preocupação da diretoria do sindicato com o
seu bem-estar, fez com
que tomasse uma importante decisão, a instalação de uma subsede em Ibiúna.
Tenho certeza que a
instalação de uma subsede na cidade vai proporcionar mais comodidade aos trabalhadores,
bem como aos escritórios de contabilidade e
empresas nos procedimentos de contratação e
desligamento de funcionários. Sem contar que
o sindicato estará mais
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próximo para fiscalizar
qualquer abuso trabalhista.
Na subsede o sindicato vai manter o atendimento diário das 8 às 18
horas, ainda com advogado, médico e dentista.
A intenção do sindicato, no início de
2 0 1 0 , é i n ve s t i r e m
novas estruturas para
atender ainda melhor
a categoria, e nossa
prioridade no momento são vocês comerciários.
Aproveito a oportunidade para ressaltar que
a sede em Sorocaba
está à disposição para
atendê-los, assim como
a subsede de São Roque
e Piedade.
Aguardem, pois em
breve devemos divulgar o endereço da nova
subsede.
Um grande abraço e
até lá.

Apoios
importantes
A iniciativa do sindicato de instalar
uma subsede em Ibiúna conta com o
apoio do Dr. Vitório
José Cattai, Subdelegado Regional do
Trabalho e Emprego
(Ministério do Trabalho) e do Fiscal Feder a l , D r. F l á v i o , d o
Posto da Delegacia
Regional do Trabalho
de São Roque.

Cursos profissionalizantes
A preocupação do sindicato com a qualificação
profissional da categoria
é uma constante no seu
cotidiano. Por isso, com
a implantação da subsede Ibiúna, a entidade
pretende estender os
cursos gratuitos de Excelência no Atendimento e Técnicas Práticas em
Vendas a todo trabalhador que deseja investir
na sua qualificação.
Os cursos que têm
iniciativa da Federação
dos Empregados no Comércio do Estado de
São Paulo – Fecomerciários e, realizado pelo

seu sindicato conta com
material didático e certificado fornecidos pela
Federação, além de
acompanhamento de

Assistência médica

O sindicato sabe das dificuldades encontradas
pelos trabalhadores na
rede pública de saúde, por
isso, vai colocar à dispo-

sição da categoria, na
subsede Ibiúna um médico especialista em clínica geral para atender todo
trabalhador comerciário.

professores altamente
qualificados, aptos a
preparar o comerciário
para o competitivo
mercado de trabalho.

Assistência Jurídica
Na nova subsede, os
comerciários de Ibiúna e
cidades da região terão à
disposição, duas vezes
por semana, os serviços
de um advogado, prestando assistência jurídica
trabalhista à categoria.
O trabalhador que
sentir-se prejudicado
ou tiver qualquer dúvida em relação às
suas atribuições poderá procurar o advogado gratuitamente.

Serviços de fotocópias,
fax e email na subsede
Para facilitar a vida do trabalhador comerciário
e agilizar os procedimentos dos escritórios de contabilidade e empresas, a subsede vai
disponibilizar os
serviços de fotocópias, envio de fax e
email sem custo.
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