Sindicato garante reajuste de 8%
nos pisos e mantém conquistas
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Sindicato preserva descanso dos
comerciários no Natal e Ano Novo
Comerciários e comerciárias, a Convenção Coletiva de
Trabalho (2009/2011), assinada
entre nosso sindicato e o Sindicato do Comércio Varejista de
Sorocaba (patronal), garante a
proibição do trabalho no Natal
e Ano Novo.
O funcionamento nos dias 24
e 31 de dezembro será até às 18
horas. Porém, de acordo com
o presidente da entidade, Ruy
Queiroz de Amorim, é aconselhável os empregadores dispensarem os comerciários às 13 horas, pois todos têm o direito de
se prepararem para comemorar

com seus familiares essas datas
especiais. O comerciário (a) só
poderá voltar ao trabalho nos
dias 26 de dezembro e 02 de janeiro, a partir das 8 horas.
A partir do dia 1º. de dezembro até o dia 23 as lojas funcionarão até às 22 horas, com jornada
de 8 horas diárias. Aos sábados,
o horário máximo permitido é
até às 18 horas.
Comerciários e comerciárias,
não se deixem explorar. Ligue
(15) 2102-7900 (sede sindicato) ou
(15) 3218-2547 (Gerência Regional
do Trabalho e Emprego/Ministério do Trabalho) e denuncie.

Dia do Comerciário
com muitos
prêmios
Ruy (presidente)
e Fernando
Pássaro (vicepresidente)
entregam
TV LCD para
trabalhador
comerciário
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Site: www.secsorocaba.com.br
E-mail: sincomerciario@sincomerciariosorocaba.com.br

Jéssica Cândido é a Miss Comerciária

Facebook Sincomerciarios Sorocaba
Twitter scomercsorocaba
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Panorama sindical e econômico do ano do Jubileu

Ruy Amorim PRESIDENTE
Olá meus amigos (as) comerciários (as), com a graça
de Deus estamos concluindo
2010, o ano do Jubileu de Ouro
do nosso sindicato, ou seja,
50 anos de atividades e lutas,
sempre em busca de novos
benefícios e de reajustes sala-

riais dignos para toda a categoria
comerciária. Nesta caminhada o
sindicato sempre contou com o
apoio de nossa federação, a Fecomerciários, e da nossa central,
a Força Sindical.
Para marcar as comemorações do Jubileu, estamos ampliando a assistência médica gratuita à mulher comerciária em
nossa sede, com a implantação
do atendimento ginecológico e
obstetrícia. Continuamos com a
especialidade Clínica Geral, Geriatria e assistência odontológica
com duas dentistas para atender
toda a categoria.
Os cursos para qualificação
e requalificação profissional
(gratuitos) em Sorocaba e nas
demais cidades de nossa base
territorial também foram amplia-

dos, assim como as atividades e
benefícios nas áreas de esporte,
cultura e lazer no nosso clube recreativo em Sorocaba. Aproveito este espaço para pedir a você
e sua família que usufruam mais
do lazer do seu clube, é um espaço mantido para vocês.
O ano de 2011 será cheio de
novos desafios e bandeiras de
lutas. Estamos otimistas com
o governo da presidente Dilma
Russeff. Vamos nos empenhar
junto com toda a estrutura sindical, (sindicato, federação,
confederação e centrais sindicais) pela aprovação da regulamentação da nossa categoria; redução da jornada de
44 horas para 40 horas semanais, sem redução de salários;
apoiar o fim do fator previden-

ciário e a redução de impostos e encargos na folha de
pagamento.
O importante é buscar um
mundo melhor para a classe trabalhadora, essa que é
indispensável para o crescimento da economia do nosso Brasil.
E neste período natalino,
quero dizer a você que lê este
editorial, que encontre o sorriso da esperança, a certeza da felicidade e a força da
nossa amizade. Feliz Natal e
um ano novo repleto de boas
realizações ao lado dos seus
familiares.
Grande abraço
Ruy Queiroz Amorim
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Piso salarial

Comerciários de Sorocaba e região Dois dias a mais no
terão 8% de reajuste nos pisos salário do comerciário
O nosso sindicato, a Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo
– Fecomerciários, a Fecomércio (Federação Patronal) e os
sindicatos varejistas de Sorocaba e de São Roque fecharam
os acordos coletivos em toda
base, após intensas rodadas
de negociações, e assinaram
o Termo de Aditamento à
Convenção Coletiva vigente
(2009/2011).
Segundo o presidente da

entidade, Ruy Queiroz de
Amorim, o reajuste salarial retroativo a 1º. de setembro de
2009 (data-base), será de 8%
nos pisos e 7,5% nos demais
salários. As diferenças salariais de setembro e outubro
deverão ser pagas até o 5º.
dia útil do mês de dezembro
deste ano.
Segundo Amorim, houve
um atraso previsível no fechamento do acordo, pois
o setor patronal resistiu ao

índice alcançado. Mas para
ele, o resultado foi satisfatório, pois poucas categorias têm conseguido o mesmo êxito. “Conseguimos
manter cláusulas sociais importantes, que também asseguram um ganho real no
bolso do trabalhador, assim
como até dois dias a mais no
salário, que obrigatoriamente devem constar na folha
de pagamento de novembro/dezembro”, ressaltou.

Comerciário (a) tem garantia
ao trabalhar no DOMINGO
Comerciário (a) fique
atento, a cada dois domingos
trabalhados você terá direito
a uma folga. Portanto, em
cada mês o empregado terá
pelo menos uma folga no domingo e as demais nos dias da
semana, totalizando quatro.

No caso de dúvidas entrem em
contato com o seu sindicato.
Comerciários de todos os
segmentos, principalmente
dos supermercados e hipermercados, se vocês estão
IMPEDIDOS de FOLGAREM
após dois DOMINGOS TRA-

BALHADOS ou ainda NÃO
estão recebendo HORAS
EXTRAS quando realizadas,
procurem o seu Sindicato (Rua Francisco Scarpa,
269 – centro de Sorocaba
– 2102-7900) ou a GRTE (15)
3218-2547.

A Convenção Coletiva dos comerciários garante ao trabalhador, no mês de outubro, em comemoração ao dia
30, “Dia do Comerciário”, um benefício
especial: Até dois dias a mais de salário
para aqueles que possuem mais de 180
(cento e oitenta) dias de trabalho na
empresa. Já os empregados que têm de
91 (noventa e um) a 180 (cento e oitenta) dias trabalhados recebem um dia
de salário a mais.
As empresas e os escritórios de
contabilidade, bem como os trabalhadores, já podem ter acesso ao
conteúdo do Termo de Aditamento
ao acordo coletivo no site da entidade
(www.secsorocaba.com.br).

Alerta
Comerciários têm direitos
assegurados ao trabalhar
no

FERIADO

Apesar da Lei 11.603/07 permitir a abertura do comércio
nos feriados, para que os trabalhadores comerciários (as)
exerçam suas atividades, é necessário que a empresa cumpra
acordo firmado entre o Sincomerciários e o Sindicato do Comércio Varejista de Sorocaba (patronal).
O acordo garante ao trabalhador (a) receber adicional de 100%
sobre a hora normal, até mesmo vendedores e comissionistas; um
dia de folga em até 30 dias, além do vale transporte e vale refeição
de R$ 15,00, no caso da empresa não ser fornecedora habitual.
Os comerciários (as) que trabalharam no feriado do dia 20
de novembro, “Dia da Consciência Negra” devem estar atentos. Se não receberam os benefícios assegurados pelo acordo,
procurem o sindicato localizado na Rua Francisco Scarpa, 269
– Centro de Sorocaba ou ainda a Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Sorocaba/Ministério do Trabalho (15 – 32182547) e denuncie. Se preferir, os trabalhadores (as) poderão
fazer a denúncia pelo telefone (15) 2102-7900 ou através do
email administrativo@sincomerciariosorocaba.com.br.
As empresas infratoras serão fiscalizadas, e sendo constatada a arbitrariedade, serão multadas e obrigadas a regularizar os benefícios dos comerciários.

Comerciário, se você não receber a diferença do reajuste, procure imediatamente o sindicato
e denuncie para que a entidade possa tomar as providências necessárias e garantir o seu direito.
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Comerciários e comerciárias confiram seus pisos salariais
SOROCABA

SÃO ROQUE - IBIÚNA - MAIRINQUE
ARAÇARIGUAMA - ALUMÍNIO

Empresas em geral

Empresas em geral

Empregados em geral
(Setecentos e setenta e três reais)

R$ 773,00

Caixa
(Oitocentos e trinta e três reais)

R$ 833,00

Faxineiro e copeiro
(Seiscentos e oitenta e cinco reais)

R$ 685,00

Office boy e empacotador
(Quinhentos e quarenta e oito reais)

R$ 548,00

Microempresas (ME)
Salário especial de ingresso (por 180 dias)
(Seiscentos e dez reais)

R$ 610,00

Empregados em geral
(Setecentos reais)

Empregados em geral
(setecentos e setenta e três reais)

R$ 773,00

Caixa
(oitocentos e trinta e três reais)

R$ 833,00

Faxineiro e copeiro
(seiscentos e oitenta e cinco reais)

R$ 685,00

Office boy e empacotador
(quinhentos e quarenta e oito reais)

R$ 548,00

Microempresas (ME)
R$ 610,00

R$ 700,00

Salário especial de ingresso (por 180 dias)
(seiscentos e dez reais)
Empregados em geral
(setecentos reais)

R$ 700,00

Caixa
(Setecentos e cinquenta e três reais)

R$ 753,00
R$ 618,00

Caixa
(setecentos e cinqüenta e três reais)

R$ 753,00

Faxineiro e copeiro
(Seiscentos e dezoito reais)

R$ 548,00

R$ 618,00

Office boy e empacotador
(Quinhentos e quarenta e oito reais)

Faxineiro e copeiro
(seiscentos e dezoito reais)
Office boy e empacotador
(quinhentos e quarenta e oito reais)

R$ 548,00

Empresas de pequeno porte (EPP)

Empresas de pequeno porte (EPP)

Salário especial de ingresso (por 180 dias)
(Seiscentos e quarenta e dois reais)

R$ 642,00

Salário especial de ingresso (por 180 dias)
(Seiscentos e quarenta e dois reais)

R$ 642,00

Empregados em geral
(Setecentos e trinta e quatro reais)

R$ 734,00

R$ 734,00

Caixa
(Setecentos e noventa e três reais)

Empregados em geral
(Setecentos e trinta e quatro reais)

R$ 793,00

R$ 793,00

Faxineiro e copeiro
(Seiscentos e cinqüenta e três reais)

Caixa
(Setecentos e noventa e três reais)

R$ 653,00

R$ 653,00

Office boy e empacotador
(Quinhentos e quarenta e oito reais)

Faxineiro e copeiro
(Seiscentos e cinqüenta e três reais)

R$ 548,00

Office boy e empacotador
(Quinhentos e quarenta e oito reais)

R$ 548,00

GARANTIA DO COMISSIONISTA SOMENTE SOROCABA

GARANTIA DO COMISSIONISTA

Empresas em geral
(Novecentos e nove reais)

R$ 909,00

Empresas em geral
(Novecentos e nove reais)

R$ 909,00

Microempresas (ME)
(Oitocentos e dezesseis reais)

R$ 816,00

Microempresas (ME)
(Oitocentos e dezesseis reais)

R$ 816,00

Empresas de pequeno porte (EPP)
(Oitocentos e sessenta e nove reais)

R$ 869,00

Empresas de pequeno porte (EPP)
(Oitocentos e sessenta e nove reais)

R$ 869,00

Para função CAIXA - QUEBRA DE CAIXA MENSAL
(Trinta e oito reais)

R$ 38,00

Empresas em geral, EPP e ME
(Trinta e oito reais)

R$ 38,00

CONCESSIONÁRIAS
a.1) de “menores aprendizes”, conforme legislação vigente e outros em qualquer idade,
nas funções de “office-boy”, “mensageiro” e “auxiliar de serviços administrativo”
R$ 551,00 (quinhentos e cinqüenta e um reais)
a.2) de “jovens aprendizes”, com idade entre
18 e 24 anos, também contratados na forma
da legislação atual e outros, com qualquer
idade, na função de “enxugador de veículos”
R$ 558,00 (quinhentos e cinqüenta e oito reais)
a.3) de “ajudante”, “auxiliar”, ou “assistente” de qualquer função exercida nas oficinas
de manutenção de veículos.
R$ 722,00 (setecentos e vinte dois reais)
a.4) de “jardineiro”, “copeiro”, “faxineiro”,
“lavador de veículos”, ou como “ajudante”,
“auxiliar” ou “assistente”, de qualquer outra
função não mencionada anteriormente, mas
exercida fora das oficinas de manutenção
R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais)
a) Em quaisquer outras funções, somente
nos CONCESSIONÁRIOS que comercializam
motocicletas
R$ 841,00 (oitocentos e quarenta e um reais)
b) Aos que exercerem nos CONCESSIONÁRIOS que comercializam automóveis, caminhões, ônibus, tratores, produtos, componentes, máquinas e implementos agrícolas:
c.1) as funções específicas de “manobristas de
veículos” e de “entregador motorizado”
R$ 854,00 (oitocentos e cinqüenta e quatro reais)
c.2) nas demais funções em geral, não especificadas ou mencionadas anteriormente nesta
cláusula
R$ 897,00 (oitocentos e noventa e sete reais)

GARANTIAS DE REMUNERAÇAO
MINÍMA DOS COMISSIONISTAS
a) Aos admitidos em CONCESSIONÁRIOS de motocicletas, produtos e serviços correspondentes:
R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais)
b) Aos admitidos nos demais CONCESSIONÁRIOS de quaisquer outros tipos de veículos
ou produtos e serviços correspondentes:
R$ 902,00 (novecentos e dois reais)
Parágrafo terceiro - Aos comissionistas remunerados exclusivamente à base de comissões
sobre vendas ou serviços, também denominados “comissionistas puros”, ficam estabelecidos outros valores de garantias mínimas,
diferenciados conforme a natureza da atividade empresarial:
a) Aos admitidos em CONCESSIONÁRIOS de
motocicletas:
R$ 991,00 (novecentos e noventa e um reais)
b) Aos admitidos nos demais CONCESSIONÁRIOS de quaisquer outros tipos de veículos,
produtos ou serviços:
R$ 1.066,00 (um mil e sessenta e seis reais)
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Exemplo

Fechado acordo de PLR com Magazine Luiza

Ruy e Luiza Helena, presidente do grupo Magazine Luiza, em São Paulo

A Federação dos Empregados no
Comércio do Estado de São Paulo Fecomerciários e o Magazine Luiza
fecharam acordo de Participação
nos Lucros ou Resultados (PLR),
com vigência de janeiro de 2010 a
dezembro de 2011. O objetivo é assegurar aos funcionários do Magazine Luiza, inclusive de Sorocaba
e das demais cidades do Estado, o
pagamento da PLR como incentivo
à qualidade e produtividade.

Segundo o presidente Ruy Queiroz de Amorim, o Magazine Luiza
vem dando exemplo de empreendedorismo com iniciativas que valorizam a categoria. Além de agilizar
a negociação da PLR, já implantou
cheque-mãe e outros importantes
benefícios que valorizam e promovem a qualidade de vida do trabalhador comerciário.
Uma iniciativa cívica da administração do Magazine Luiza despertou a

O presidente Ruy na mesa de negociação com Magazine Luiza ao lado do presidente da Fecomerciários,
Luiz Carlos Motta

atenção do presidente Ruy durante a
negociação da PLR, no Centro Administrativo da empresa, em São Paulo,
onde é executado semanalmente, assim como em todas as lojas da rede,
o hino nacional brasileiro, com a bandeira hasteada. “Fiquei surpreso com
a ação, é um exemplo autentico de
nacionalismo e resgate à cidadania, de
respeito à pátria e ao maior símbolo do
nosso país, a bandeira brasileira”, enfatizou Amorim.

A Fecomerciários e nosso sindicato já fecharam acordo de PLR com dezenas de empresas. Entre elas estão a Pernambucanas,
Fototica, Dpascoal, Centauro, Lojas Cem,
C&A, Riachuelo, General Motors – (Peças),
Droga Raia, Coop Supermercado, Ri Happy
brinquedos, Mega Shop e Leo Madeiras.
Muitos acordos ainda estão em fase
de negociação. Comerciários (as) exijam
do seu empregador a PLR. Vocês têm direito a esse benefício!

C u r s o s

Sindicato qualifica comerciários para o mercado de trabalho

O sindicato com o apoio da Fecomerciários está investindo cada vez mais na qualificação e requalificação profissional dos trabalhadores comerciários. Somente no segundo semestre deste ano, cinco turmas, com aproximadamente 250 pessoas tiveram a oportunidade de se prepararem para
enfrentar o competitivo mercado de trabalho por meio dos cursos de gratuitos de Técnicas Práticas em Vendas e Cidadania, Gerente de Loja e Suprimentos e Excelência no Atendimento.
Nos últimos dois anos mais de mil alunos já tiveram a oportunidade de usufruírem do aprendizado, seja na sede Sorocaba ou nas quatro subsedes
da entidade: São Roque, Piedade, Ibiúna e Votorantim. Todos os cursos são apostilados e certificados pela Fecomerciários.

SOROCABA

IBIÚNA

VOTORANTIM
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Dilma Rousseff, a primeira
mulher presidente do Brasil
Dilma Rousseff foi eleita a primeira mulher presidente do Brasil. Uma enorme responsabilidade diante de um país com 193 milhões de habitantes, e que representa a quinta
potência econômica entre os mais de 180 países no mundo.
Dilma enfrentou uma batalha desumana no período eleitoral para conquistar o
direito de substituir Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente que deixará o cargo com
quase 85% de aprovação do povo brasileiro e o respeito
dos maiores lideres mundiais.
Aquela que poucos acreditavam que pudesse
se tornar presidente, agora chegou
lá!
Os trabalhadores de todo Brasil
comemoram
com
ela essa conquista,
uma conquista que é
de todos, pois sabem
que manterá aberto o diálogo com a classe trabalhadora, assim como fez
o presidente Lula, metalúrgico, sindicalista, e
hoje, referência mundial.

NOV/DEZ - 2010

O deputado federal Paulinho
da Força foi o quarto deputado
mais votado em São Paulo
O deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, presidente da Força Sindical foi reeleito deputado federal em
outubro, sendo o quarto candidato mais votado em São
Paulo, com 267.208 votos.
A votação de Paulinho é resultado de um trabalho sério, verdadeiramente comprometido com a classe trabalhadora, e serviu de resposta aos poderosos que a todo
custo tentam enfraquecer o líder sindicalista que luta no
Congresso Nacional pela preservação dos direitos dos
trabalhadores.

Temos que ir às ruas em sinal de protesto
Companheiras e companheiros, pelo andar da carruagem, vamos ter de sair às
ruas para promover manifestações, atos públicos, passeatas e até paralisações nas
empresas com a finalidade de
pressionar o governo federal
a fechar o acordo do salário
mínimo para 2011, no valor de
R$ 580,00, e o reajuste de 9,1%
para quem recebe aposentadorias acima do piso.
Estas reivindicações, aliás,

estão contidas em duas emendas de nossa autoria à proposta orçamentária 2011. Sabemos
que o governo pode acatar nossos pleitos porque a economia
deve crescer em torno de 7,5%
este ano.
Mas, até o momento, integrantes do governo Lula e da
presidente eleita Dilma Rousseff têm se mostrado reticentes em relação as nossas propostas, sob o argumento de
que tais aumentos e mais a

correção da tabela do Imposto de Renda vão pressionar a
dívida pública.
Parece que está se retomando o estilo de chorar toda
a vez que os trabalhadores
apresentam propostas que incrementam seus rendimentos.
Dilma foi eleita com a esperança popular de aprofundar as
mudanças e não para ser igual
ao atual governo ou a governos passados.
Ela se comprometeu a erradicar a miséria do país. Para
isso, terá de ampliar os investimentos nas áreas sociais,
nas políticas de transferência
de renda e na valorização do
trabalho, do salário mínimo e
das aposentadorias.
A política de cortar gastos
de custeio, como apregoam
ministros da área econômica,

é um retrocesso político que irá prejudicar a luta por
melhores condições de vida da
população e acabar com as conquistas
sociais obtidas nos oito
anos do governo Lula.
Paulo Pereira da Silva,
presidente da Força
Sindical
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16º concurso Miss Comerciária
Nas Ondas do Hawai...

O concurso Miss Comerciária realizado no dia 20 de novembro, no Salão
de Eventos do Clube dos Comerciários,
contou com 13 belas candidatas desfilando na passarela o charme e o glamour da mulher comerciária.
Uma sensual apresentação temática das candidatas, com dança Ula Ula,
o desfile nos quesitos, plástica (maiô)
e elegância (vestido) foram essenciais
para análise dos nove jurados encarregados de escolher a mais bela da noite.
O Sesc, importante apoiador, foi o
responsável por ilustrar a festa comerciária com a espetacular apresentação
do Grupo Saphyra de Danças Étnicas,
com danças polinésias e hawaianas.
Uma apresentação de dança do ventre
também surpreendeu os convidados.
Todas as candidatas participantes

foram premiadas. Entre os prêmios
tevê LCD, notebook, celulares, câmera
fotográfica, cestas de cosméticos, MP3
e brindes diversos.
A feliz ganhadora dessa edição foi
Jéssica de Souza Cândido, de 19 anos,
funcionária da Loja Dimanos, que concorreu pela segunda vez. A primeira
princesa eleita foi Tais Santos Pereira
(Casas Bahia). Já a segunda princesa,
ou seja, a terceira colocada, foi Danielle Moreira de Almeida (Simple Store).
Para finalizar, a Miss Simpatia escolhida
foi Bruna Carolina Pinto dos Reis (Max
Paper Comercial e Distribuidora Ltda).
Produzido por uma equipe de funcionários da entidade, o concurso
contou com a presença de aproximadamente 400 convidados, entre eles,
representantes dos Sincomerciários de

Daniele Almeida (2a. princesa); Jéssica Cândido, Miss Comerciária 2010; Tais Pereira (1a. princesa) e a
Miss Simpatia, Bruna Reis.

Itapetininga, Cotia, Piracicaba, Itapeva
e Limeira.
O evento teve ampla cobertura da

imprensa local, e foi exibido pelo canal
16 da Net Sorocaba, no Programa Painel Social.

as
Vestidas de havaianasam
nar
candidatas proporcioUla
Ula
um belo show de
candidatas desfilam para avaliação no quesito plástica

O presidente do Sincomerciários de Limeira, também diretor
da Fecomerciários, Paulo Cesar da Silva representou o presidente da federação, Luiz Carlos Motta

a julgamento de elegância

Comerciárias na passarela par

APOIADORES

Um grande público lotou o salão para ver as belas candidatas do
concurso

Laboratório
Santa Helena

Heurográfica • Condor • Belini Tintas • Salete Modas • Labelle Bebel • Odontec • Teletrim • Producação Final Eventos Sociais • Visual Line
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Sindicato realiza campanha de sindicalização
da categoria nas quatorze cidades da base
Nosso sindicato está
realizando uma ampla
campanha de sindicalização/associação,
com
taxa de adesão gratuita, na base da entidade,
composta por quatorze
cidades: Sorocaba, Votorantim, Piedade, Ibiúna,
Alumínio, Mairinque, São
Roque,
Araçariguama,
Salto de Pirapora, Araçoiaba da Serra, Capela
do Alto, Tapiraí, Pilar do
Sul e Iperó.
Segundo o presidente
Ruy Queiroz de Amorim, o

objetivo da iniciativa são:
fortalecer o sindicato,
aproximar o comerciário
do sindicato e consequentemente dos inúmeros
benefícios oferecidos ao
trabalhador (a) e aos seus
familiares.
Com a sindicalização,
o comerciário passa a
usufruir de dezenas de
benefícios, entre eles:
assistência médica e
odontológica; locação
de filmes grátis nas vídeos locadoras da sede
e subsedes; atividades

esportivas e de lazer no
clube dos comerciários,
onde o associado encontra piscinas adulto semi-olímpica e infantil, toboágua, saunas, salão de
jogos, biblioteca, academia de ginástica, karate,
escola de basquetebol e
futsal infantil.
Assistência jurídica,
homologação e cursos
profissionalizantes gratuitos são extensivos a
toda categoria comerciária, independentemente da associação.

EcoComerciários
Funcionários do nosso sindicato, nos dias 13 e 14 de setembro, participaram da segunda fase do programa “EcoComerciários – Um olhar para a gestão da sustentabilidade,
realizada no Clube dos Comerciários, em Sorocaba.
O objetivo do programa é ajudar os sindicatos filiados à
Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São
Paulo - Fecomerciários a identificar medidas e boas práticas
que ajudem a aumentar a produtividade, a organização e a
gestão ambiental das instituições.
No EcoComerciários, o aluno aprende a desenvolver
ações eficientes relativas às questões ambientais, estabelecendo um plano de trabalho, elaborando um custo e acompanhando o resultado das ações implementadas.

O

presidente Ruy Queiroz de Amorim já percorreu
parte da imprensa de Sorocaba para divulgar a
campanha de sindicalização que a entidade está
realizando em toda sua base territorial. O canal online Rede
Amigos da Cultura e as Rádios Boa Nova e Cruzeiro do Sul FM
foram alguns dos veículos visitados. Uma matéria especial
publicada no jornal Diário de Sorocaba também contribuiu
para divulgação da campanha. Nos próximos dias novos veículos serão visitados pelo presidente.

Ruy esteve na outorga de título
ao Ministro Cezar Peluso

O

presidente Ruy Queiroz de Amorim, no dia 18 de novembro,
esteve em São Paulo, na
sede do Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS), representando o
presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Estado
de São Paulo – Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, na
cerimônia de outorga do
Título de Professor Honorário do IICS ao Ministro
Cezar Peluso, presidente
do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça.

Votos de Congratulações
O vereador Francisco França concedeu Votos de Congratulações ao nosso
sindicato pelos 50 anos de fundação
completados no dia 1º. de julho. No certificado emitido a todos os diretores da
entidade, além da assinatura de França,
está a do presidente do legislativo sorocabano, Marinho Marte.

Para mais informações, as pessoas podem
comparecer na sede do
sindicato, na Rua Francisco Scarpa, 269 – Centro de Sorocaba ou ainda pelo telefone (15)
2102-7900.

Curso de Consciência Política
Comerciários e comerciárias vêm aí o
curso de consciência política para a categoria, sindicalistas, estudantes e sociedade civil. O objetivo é conscientizar as
pessoas sobre a importância da política
nas suas vidas e como ela pode influenciar o cotidiano de cada um.
Aguardem abertura das inscrições.

O COMERCIÁRIO

NOV/DEZ - 2010

09

Ação sindical

Sindicato mais próximo do
trabalhador comerciário
nio, Mairinque, São Roque, Araçariguama, Salto de Pirapora, Araçoiaba
da Serra, Capela do Alto, Tapiraí, Pilar
do Sul e Iperó).
Essa ação sindical tem o objeti-

vo de buscar a aproximação com os
comerciários, conscientizá-los dos
seus direitos trabalhistas e ainda informá-los dos inúmeros benefícios
que o sindicato proporciona à cate-

Piedade

Iperó e Salto de Pirapora

São Roque e Ibiúna

Sorocaba

A diretoria do sindicato intensificou as visitas nos locais de trabalho
dos comerciários das quatorze cidades da base da entidade (Sorocaba,
Votorantim, Piedade, Ibiúna, Alumí-

goria diariamente, além de combater as explorações no ambiente de
trabalho, muitas vezes composto
por excessivas jornadas e ainda assédio moral.
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Hidroginástica e natação

Gratuitamente no Clube dos Comerciários, aproveite!
Comerciário usufrua do seu clube neste
verão. Sauna, piscinas, toboágua,
hidroginástica e aulas de natação
gratuitamente. Aproveite todo conforto,
lazer e segurança desse ambiente familiar
feito especialmente para você.
Mantenha a forma na Academia dos
Comerciários!

Convênio garante desconto para comerciário(a) praticar artes marciais
Comerciários associados ao
sindicato terão desconto nos cursos promovidos pela Academia
Nagata de Artes Marciais. O benefício será possível graças ao con-

vênio firmado entre a entidade e
a Associação Nagata, que garante
isenção da taxa de matrícula e desconto de 10% nas mensalidades de
Muay Thai, Jiu Jitsu, Kung Fu, Vale

Tudo, Boxe e Aikido.
Para ser beneficiado o associado deverá apresentar a
carteira associativa no ato
da matrícula.

A Associação Nagata de
Artes Marciais está localizada na Av. Dr. Afonso Vergueiro 1497 - Centro - Sorocaba Tel.: 3232-4499.

Artes marciais agitam o ginásio poliesportivo
O ano de 2010 foi agitado
no Clube dos Comerciários, especialmente no que se refere
aos eventos esportivos relativos às artes marciais. Para se
ter uma ideia, nosso sindicato
e a Associação Nagata de Artes Marciais realizaram três
atividades no ginásio polies-

portivo. No dia 18 de maio, o
New Talents Fight 8, evento de
Muay Thai e de Karate de Combate, e no dia 26 de setembro,
o New Talents Fight 9, evento
de Muay Thai. Para finalizar, no
dia 07 de novembro, aconteceu o II Campeonato Brasileiro de Muay Thai & Kickboxing

Kyokushinkaikan.
De acordo com José Koei Nagata, da Associação Nagata, os
eventos têm o objetivo de mostrar o potencial de Sorocaba nas
competições de lutas de contato, além de fazer com que o ginásio poliesportivo da categoria
comerciária seja um ponto refe-

rência para eventos nacionais.
“Para 2011 queremos movimentar mais o ginásio e a
cidade de Sorocaba, promovendo além do Karate e do
Muay Thai, lutas de Mixed
Martial Arts”, disse.
O Mestre Nagata promotor dos eventos conta com

o apoio da Confederação
Brasileira de Kyokushinkaikan Karate, Thai Kickboxing
e Mixed Martial Arts e dos
patrocinadores: Rudel Fight
& Fitness, Nutristore Suplementos, Kimonos Kiai, Pro Fight Equipamentos Marciais,
Revista Combat Sport.

Lutas com qualidades técnicas indiscutíveis agitaram o clube do comerciários
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É o seu sindicato investindo em sua saúde
A Saúde é indispensável na vida de
qualquer pessoa. Porém, as exigências
e as pressões no ambiente de trabalho
estão entre os fatores que mais contribuem para prejudicá-la. Após analisar as excessivas cargas de estresse
enfrentadas pelos trabalhadores (as)
comerciários (as), o sindicato resolveu
ampliar os benefícios na área de saúde
e contribuir com uma melhor qualidade de vida para você! Conheça agora o
que o seu sindicato oferece para melhor cuidar da sua saúde.

Acupuntura
Massagem Terapêutica

Assistência Médica

Dr. Paulo Roberto de Abreu Sampaio
Especialidade: Clínica Geral e Geriatria
Atendimento: Terça e Quinta-feira
Horário: 13h30 às 15h00

E agora, Ginecologista/Obstetra
Dra. Cristina Barroso Macedo Leme
Atendimento: Sexta-feira
Horário: 09h00 às 10 horas

José Koei Nagata
Horário: 09h00 às 13h
Atendimento: Quarta-feira

Assistência Odontológica

Dra. Lisle Fiorese S. Gianelli
Cirurgiã-dentista
Atendimento: Segunda a Sexta-feira
Horário: 08h30 às 11h30
Dra. Camila Junqueira de Oliveira Lima
Cirurgiã-dentista
Atendimento: Segunda a Sexta-feira
Horário: 13h30 às 16h30

Prevenção odontológica

Dra. Lisle Fiorese S. Gianelli

A visita periódica ao cirurgião-dentista, a cada seis meses, é uma ótima medida de cuidado com a saúde. Prevenimos cárie, prevenimos doença periodontal,
má oclusão e outros problemas bucais que podem levar a perda dos dentes. Melhoramos nossa capacidade de mastigação e nutrição, diminuímos a possibilidade
de doenças sistêmicas, elevamos nossa auto-estima e tornamos mais agradáveis
nossa imagem e nossos relacionamentos. Pensando preventivamente evitamos
tratamentos dispendisiosos e garantimos nosso próprio bem estar.

• Pós-graduada em Odontopediatria
• Pós-graduada em Ortopedia funcional dos maxilares
• Especialista em Ortodontia

Venha se consultar!
Aproveite esse beneficio que o sindicato te oferece.

Dra. Camila Junqueira de Oliveira Lima

CRO 80987

Consultorio:
R: Capitão Nascimento Filho, 369- Jd. Vergueiro- 18030-123
Sorocaba - SP -Fone: (15) 3234 5930
E-mail: lislegianelli@hotmail.com

Atendimento grátis para associados titulares
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Dia do Comerciário(a) com final do 38º
Campeonato de futsal e confraternização
O Sincomerciários Sorocaba comemorou o Dia do
Comerciário (a), no ginásio
poliesportivo do Clube da categoria, dia 28, com a final do
38º. Campeonato de Futsal
Comerciário – Ano Jubileu de
Ouro, seguida de uma grande confraternização com a
participação de cerca de 350
pessoas, entre comerciários,
comerciárias e dependentes.
Após a eletrizante disputa
entre a Roca Cestas Básicas e
Guimarães Contabilidade definir a equipe Roca, a campeã da
última edição do ano do campeonato de futsal comerciário,

a festa da categoria aconteceu
no salão de eventos, onde foram sorteados muitos prêmios
aos comerciários e comerciárias, entre eles: bicicleta, micro
system, notebook e tevê LCD.
O presidente Ruy Queiroz de Amorim, ao lado dos
diretores da entidade, além
de passar uma mensagem
especial à categoria,
fez
questão de ressaltar a importância daquela data, que
definiu como
histórica.

Roca - Campeã

Diretor de Esporte Fernan
trega troféu à equipe seg do Afonso, esunda colocada
O salão de
eventos ficou
repleto de
comerciários e familiares durante a
confraternização

Diretores
do sindicato
na festa dos
Comerciários

Equipes finalistas, Roca Cestas Básicas e Guimarães Contabilidade após a final do campeonato

Trabalhadores recebem prêmios pelo Dia do Comerciário(a)

