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A festa da Força Sindical Regional sorteou duas motos zero e muitos outros prêmios
Na ocasião, cerca de 3
mil pessoas participaram
do evento que levou para
o palco do clube, além do
presidente da Força Sindical
Estadual, Danilo Pereira da
Silva, o apresentador Gigante do Brasil e artistas como
a sambista Eliana de Lima; as

duplas Rodrigo Freitas e Xavier; Renan e Rangel; o grupo Samba Livre, entre outras
atrações musicais.
O sorteio de duas motos zero quilômetro, tevês,
micro-ondas, bicicletas e
outros prêmios animaram
o público que compareceu,

mesmo com a intensa chuva
que caiu em Sorocaba durante todo o dia.
Amorim disse ter ficado
satisfeito com o resultado
da festa, que tem como objetivo homenagear os trabalhadores e trabalhadoras
por suas conquistas durante

anos de lutas. Mas ressaltou que os trabalhadores e
trabalhadores, assim como
o movimento sindical ainda têm muito a fazer para
alcançar novos benefícios
e ainda manter os assegurados na Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT).

Ruy e Danilo Pereira, presidente Força Estadual

Ganhadora da TV

Ruy, vereador França e Randolfo (Sindpd)

Alexandre Moreto entrevista Eliana de Lima

Duas motos foram sorteadas

Gae garantiu o socorro da festa

ram presença. Um quarteto
musical fez a alegria dos convidados com ritmos variados,
fazendo com que a pista do sa-

lão de eventos fosse tomada
pelos mais animados.
O sorteio de vários prêmios
e o saboroso cardápio ofereci-

40 horas já! Essa é a principal bandeira de luta da Força Sindical, Fecomerciários e Sincomerciários Sorocaba. As entidades estão empenhadas
em fazer com que o Congresso Nacional vote o projeto que vai contribuir significativamente para a melhora da qualidade de vida dos trabalhadores, especialmente dos comerciários, que compõem uma das
categorias que mais sofrem com extensivas jornadas de trabalho.
No dia 25 de maio, mais uma ação de seis centrais sindicais e das
entidades filiadas reforçou a luta pela aprovação das 40 horas. Liderados pelo presidente da Força Sindical e deputado federal Paulo Pereira da Silva, centenas de sindicalistas da Força foram recebidos pelo presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia.
Maia disse que faz questão de apoiar e colaborar nesse
processo de aprovação das 40 horas sem redução de salário. Porém, reconheceu a dificuldade da aprovação e destacou a importância da presença constante das Centrais
Sindicais no Congresso Nacional fazendo pressão e articulando politicamente.
O presidente Ruy Queiroz de Amorim, que também esteve
na Câmara dos Deputados, representando os comerciários de
Sorocaba juntamente ao presidente da Fecomerciários, Luiz
Carlos Motta, disse que somente com mobilização será possível fazer com que os deputados aprovem a redução da jornada para 40 horas. “Será um marco na história do país e um
grande avanço dos trabalhadores brasileiros”, enfatizou.

a participação de cerca de 200
pessoas, entre comerciários
e seus familiares. Diretores e
funcionários também marca-

do pelo sindicato não deixaram dúvidas de que o evento
já se tornou tradição no setor comerciário.
Fotos: Sandra Navarro

O Sincomerciários, no dia
20 de maio, realizou mais
um jantar “Arroz com Frango dos Comerciários”, com

Imprensa Sincomerciários Sorocaba

Fotos: Sandra Navarro

No domingo, 1º. de maio,
a Força Sindical Regional, coordenada pelo presidente do
Sincomerciários
Sorocaba,
Ruy Queiroz de Amorim, realizou uma grande festa na sede
do Clube União Recreativo
(sede campestre) para comemorar o “Dia do Trabalhador”.

Denunciada por não
fornecer vale-transporte,
Casas Bahia volta atrás
Página 3

7ª. Semana Cultural
Comerciária incentiva a
cultura da categoria
Páginas 6 e 7

Convênio com
Mediplan beneficia
comerciários Página 2
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Sincomerciários qualifica categoria e luta pelas 40 horas!

Ruy Amorim PRESIDENTE
A qualificação profissional é um
desafio que deve ser enfrentado pe-

las entidades sindicais. Somente com
qualificação é possível vencer a automação e o desemprego. Um trabalhador bem preparado, multiprofissional,
apto a ocupar várias funções é aquele
que será bem sucedido em qualquer
ambiente de trabalho.
A diretoria do Sincomerciários Sorocaba juntamente à Federação dos
Empregados no Comércio do Estado
de São Paulo – Fecomerciários está
empenhada em proporcionar esse importante benefício à categoria em toda
base da entidade.
Com cursos gratuitos, apostilados e certificados, as entidades já
qualificaram este ano cerca de 400
trabalhadores entre os municípios

de Sorocaba, Pilar do Sul, Salto de
Pirapora, Mairinque, Araçoiaba da
Serra e Iperó. O objetivo do sindicato é qualificar em torno de 2 mil trabalhadores em 2011.
Os cursos realizados até agora são
de Técnicas e Práticas em Vendas, Excelência no Atendimento e Gerente de
Loja. Mas em breve vamos iniciar os
cursos de Inglês Comercial e Técnica
em Segurança no Trabalho, iniciativa
inédita do Sincomerciários.
Seguindo a diretriz de proteção e
valorização dos trabalhadores, o movimento sindical comerciário, composto pela Fecomerciários, sindicatos filiados e aliado à Força Sindical
segue firme na luta pela redução da

jornada de trabalho para 40 horas, e
pela regulamentação da profissão.
Recentemente fiz parte da comitiva comerciária que esteve na
Câmara dos Deputados para pressionar os deputados a votarem o
projeto da redução. Acredito que
foi bastante positiva nossa presença nos gabinetes e corredores da
Câmara. O lobby junto aos deputados repercutiu muito bem.
A intenção agora é marcar presença no Congresso Nacional mensalmente, para deixar claro aos nossos
representantes que os comerciários
são organizados e que faremos a mobilização necessária para beneficiar
nossos trabalhadores.

Sindicato fecha convênio com Mediplan
O Sincomerciários Sorocaba está
investindo ainda mais na qualidade de
vida do trabalhador comerciário, especialmente no setor da saúde. Tanto
que recentemente firmou convênio
com a Mediplan Assistencial Ltda, do
Grupo Samaritano Sorocaba.
Por meio dessa parceria, as empresas que desejarem oferecer assistência
médica aos comerciários terão condições privilegiadas dentro de um grupo
específico para isso. Três planos diferenciados compõem o contrato (Plano
I – R$ 66,00/Plano II – R$ 76,00 e Plano
Executivo – R$ 99,17).

A empresa interessada deverá procurar o sindicato, que deverá direcionar ao grupo, de acordo com o número
de funcionários.
Segundo o presidente da entidade, Ruy Queiroz de Amorim, o convênio tem por objetivo proporcionar
mais saúde ao trabalhador comerciário e a sua família. “Muitas empresas
infelizmente não oferecem convênio
médico aos comerciários, causando
muitos transtornos ao trabalhador
quando se depara com um problema
de saúde. A intenção do sindicato
com esse convênio é favorecer a ca-

Site: www.sincomerciariosorocaba.com.br
E-mail: sincomerciario@sincomerciariosorocaba.com.br
Facebook: Sincomerciarios Sorocaba
Twitter: scomercsorocaba

tegoria, possibilitando estar
amparada nesse
momento
de fragilidade”,
declarou.
Os
gastos
com a assistência médica serão diluídos por
todo o grupo,
o que permite
a obtenção de
reajustes mais
vantajosos que
a contratação
individual por cada empresa. Ao optar pela entrada no grupo, a empresa terá seu contrato e sua fatura encaminhada individualmente, ou seja,
administrativamente não terá vínculo com as demais empresas componentes do mesmo grupo. Para iniciar

Sandra Navarro
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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

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

R$ 610,00

Empregados em geral
(Setecentos reais)

R$ 610,00

R$ 700,00

Salário especial de ingresso (por 180 dias)
(seiscentos e dez reais)

Caixa
(Setecentos e cinquenta e três reais)

Empregados em geral
(setecentos reais)

R$ 700,00

R$ 753,00
R$ 618,00

Caixa
(setecentos e cinqüenta e três reais)

R$ 753,00

Faxineiro e copeiro
(Seiscentos e dezoito reais)

R$ 618,00

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

R$ 548,00

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)

o convênio será necessário um mínimo de 50 vidas.
Para mais informações, os interessados deverão entrar em contato direto com a Mediplan – (15)
3219-4462 ou ainda na sede do sindicato: (15) 2102-7900.
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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

Empregados em geral
(Setecentos e trinta e quatro reais)

R$ 734,00

Caixa
(Setecentos e noventa e três reais)

R$ 793,00

Caixa
(Setecentos e noventa e três reais)

R$ 793,00

Faxineiro e copeiro
(Seiscentos e cinqüenta e três reais)

R$ 653,00

Faxineiro e copeiro
(Seiscentos e cinqüenta e três reais)

R$ 653,00

Oﬃce boy e empacotador
(Quinhentos e quarenta e oito 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)
Para função CAIXA - QUEBRA DE CAIXA MENSAL
(Trinta e oito reais)

R$ 869,00

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)
b) Em quaisquer outras funções, somente
nos CONCESSIONÁRIOS que comercializam
motocicletas
R$ 841,00 (oitocentos e quarenta e um reais)
c) 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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Ações sindicais do Sincomerciários pelo país
Câmara Deputados –
regulamentação da profissão

Manifestação pela
correção Tabela I.R.

Lançamento
revista Força
Comerciária

Alcebíades Alvarenga, João
Batista Leite, Alfredo Spinardi
e Fernando Pássaro

Grupo Demônios da Garoa no
Clube dos Comerciários

Curso gerente de
loja - Sorocaba

O Sincomerciários Sorocaba formalizou uma denúncia
trabalhista na Gerência Regional do Trabalho e Emprego
- (GRTE) de Sorocaba contra a
filial das Casas Bahia, localizada na Rua Dr. Álvaro Soares, na
região central da cidade.
Segundo o presidente Ruy
Queiroz de Amorim, que assinou
o documento, a empresa é alvo
de constantes reclamações por

Fernando Pássaro,
Ministro Carlos Luppi e
Ruy Amorim
Ministro Carlos Luppi e Ruy

parte dos trabalhadores. Nesta,
a denúncia trata da falta de fornecimento de vale-transporte
aos seus funcionários.
Segundo Amorim, muitos
comerciários chegaram a faltar
do trabalho por não estarem
recebendo o benefício assegurado ainda pela legislação trabalhista vigente.
Questionados pelos advogados e pelo presidente da entida-

de sobre o motivo do descumprimento da lei, os responsáveis
pela empresa tentaram remeter
o problema à URBES, empresa
que opera o transporte público
de Sorocaba.
O sindicalista classificou
a atitude da empregadora
como abusiva. “Nada justifica
deixar os comerciários sem
transporte, a responsabilidade é do empregador e não de

Festa do 1º. de Maio

Comerciários com
benefícios garantidos
Sandra Navarro

Curso em Pilar do Sul

Ruy, Paulinho (Força Sindical)
e Motta (Fecomerciários)

Sincomerciários pelas 40 horas

Comissão articulação
40 horas

Formatura curso
Téc. Práticas em
Vendas

Paulinho no selo dos 50 anos
do Sincomerciários

Nogueira, Ruy e Dino pela
correção tabela I.R.

O Dia do Trabalhador é
reservado ao descanso. Esse
direito está assegurado na
Convenção Coletiva de Trabalho dos comerciários. E para
garantir o benefício dos trabalhadores e trabalhadoras,
no dia 1º. de maio, uma equipe de diretores do Sincomerciários Sorocaba percorreu
avenidas e shoppings com o
intuito de fiscalizar a abertura do comércio. Hipermercados, supermercados e ainda

algumas lojas de shoppings
infringiram o acordo celebrado com o sindicato patronal
e abriram suas portas. Mas
conforme alertado pelo sindicato, essas empresas tiveram
seus nomes encaminhados e
à Gerência Regional do Trabalho e Emprego de Sorocaba
(GRTE) pelo departamento jurídico da entidade para posterior fiscalização. Na constatação da infração, as empresas
serão devidamente multadas.
Arquivo/Sincomerciários Sorocaba

Reunião de planejamento
da Força Sindical Regional e
organização do 1º de Maio

presidente e se comprometeu
em solucionar o problema. Promessa cumprida!

Sincomerciários fiscalizou
a abertura do comércio no
Dia do Trabalhador

Pelo aumento do
mínimo

Marco Maia (PT/RS),
presidente Câmara
Deputados

quem vende o vale-transporte”, enfatizou.
No documento protocolado na GRTE, o Sincomerciários
Sorocaba pede ao órgão que
fiscalize a empresa e aplique
as penalidades cabíveis pelo
ato de infração.
A direção geral da rede, ao
tomar conhecimento da denúncia do sindicato, imediatamente entrou em contato com o

As lojas puderam funcionar no feriado de Tiradentes, 21 de abril. Porém, os
lojistas tiveram que cumprir
a cláusula 43 da Convenção
Coletiva de trabalho da categoria comerciária, celebrada pelo Sindicato dos
Empregados no Comércio

de Sorocaba - (Sincomerciários Sorocaba), que garantiu
carga horária de 8 horas diárias, direito a folga no mês,
pagamento em dobro pelo
dia trabalhado, alimentação
e transporte aos trabalhadores (as) comerciários (as).
O sindicato fez uma varre-

dura nas principais ruas e avenidas da cidade para fiscalizar
e assegurar que a categoria
não fosse vítima de abusivas
jornadas. Nada de irregular
foi constatado. Prova de que
o trabalho da entidade em
prol da categoria tem surtido
resultado positivo.

Ruy fala sobre preconceito
no mercado de trabalho

Infelizmente muitos trabalhadores sofrem com a discriminação na busca por uma
vaga no mercado de trabalho. Discriminação pela cor é
comum. Denúncias recebidas

pelo sindicato apontam que
muitas empresas utilizam artifícios para disfarçar a prática.
Uma matéria especial publicada no jornal Bom Dia Sorocaba, no dia 14 de maio, enfatiza
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Roberto Sabadim será homenageado
com nome de rua em Sorocaba

a discriminação. Entrevistado,
o presidente da entidade, Ruy
Queiroz de Amorim falou do
cotidiano da entidade quanto
à discriminação dos trabalhadores. Leia abaixo:

Sindicato faz campanha para a integração maior de negros
Na linha oposta à discriminação no mercado de
trabalho, o Sindicato dos
Comerciários de Sorocaba
e Região vem realizando
junto da federação do setor uma campanha inédita
para uma inclusão maior
dos negros em lojas e sho-

ppings. “Incluímos na convenção coletiva uma cláusula onde pedimos mais vagas
aos negros às empresas”,
diz. “Temos casos também
de discriminação regional.
Ficamos sabendo de uma
pessoa que buscava uma
vaga, esperou muito tempo

e desconfiava da demora
porque ela seria nordestina”, explicou o presidente
do Sincomerciários, Ruy
Queiroz de Amorim.
O presidente do sindicato reconheceu que o preconceito ainda existe no setor,
embora de forma velada.

Sincomerciários na Comissão
Municipal de Emprego
O Sincomerciários Sorocaba tem assento na Comissão
Municipal de Emprego, da
Prefeitura Municipal representado pelo diretor Pedro Monteiro. Ao todo, 22 entidades
participam, entre os sindicatos, além do Sincomerciários
Sorocaba, também estão Sinsaúde (Sindicato dos Trabalhadores da Saúde) e Sindpd
(Sindicato dos Trabalhadores
em Processamento de Dados).
Na última reunião realizada
no Paço Municipal, foi apre-

sentado o relatório final da 2ª.
Expo-Trabalho, realizada dia
28 de maio. Foram 1.013 pessoas atendidas pelas agências;
415 atendidas pelos sindicatos
e demais entidades; 170 participações em 6 palestras; 320
inscrições para os cursos da
UNIT; 2.500 vagas disponibilizadas pelo PAT e agências;
¨CTPS emitidas; 39 cadastros
efetuados pelo PAT; 74 consultas para já cadastrados
no Emprega São Paulo e 37
encaminhamentos.

Dr. Vitório José Cattai, Subdelegado da Gerência Regional do Trabalho e Emprego
de Sorocaba; Vitor Lippi, prefeito de Sorocaba e o diretor do Sincomerciários,
Pedro Monteiro, durante reunião da Comissão Municipal de Emprego

Foi deliberado na Câmara
Municipal de Sorocaba, no dia
31 de maio, o projeto de lei no.
233/2011, de autoria do vereador e vice-presidente do legislativo sorocabano, Francisco
França (PT), que denomina Roberto Sabadim, uma das ruas
da nova fase do Parque São

Bento, em Sorocaba.
Roberto Sabadim foi comerciário e diretor do Sincomerciários Sorocaba. Um sindicalista
atuante, que de acordo com
o presidente da entidade, Ruy
Queiroz de Amorim, não media
esforços para atender a categoria e defender os trabalhadores.
“A homenagem do nobre
vereador França é um reconhecimento ao nosso companheiro de lutas, um verdadeiro
amigo, que durante anos trabalhou pelos comerciários, mas
que infelizmente não está mais
entre nós”, enfatizou Amorim.
O projeto agora segue para
análise das comissões na Câmara Municipal e posteriormente
será votado em plenário. França acredita que em 30 dias o
projeto deverá ser aprovado.
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Sincomerciários investe na qualificação
e requalificação dos trabalhadores
Investir na qualificação
qualificação e requalificação
requalificação profissional
profissional dos comerciários
comerciários. Com esse
objetivo o Sincomerciários Sorocaba ampliou as turmas nas cidades da sua base.
Comerciários e interessados em atuar no comércio dos municípios de Mairinque,
Alumínio, São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Araçoiaba da Serra, Sorocaba e Iperó já se beneficiaram com os cursos realizados pelo sindicato com iniciativa
da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo – Fecomerciários.

Os cursos de Técnicas e Práticas em Vendas, Excelência no Atendimento e Gerente de Loja são aplicados gratuitamente, apostilados e certificados, estes válidos
em todo território nacional.
De acordo com o presidente da entidade, Ruy Queiroz de Amorim, a intenção
da entidade para 2011 é qualificar em torno de 2 mil trabalhadores para o competitivo e exigente mercado de trabalho.
Fotos: Sandra Navarro
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Curso de Gerente de Loja

Paulo Dante
- Fecomerciários

Eunice
- Fecomerciários

Karate Kyokushinkaikan do
sindicato completa 10 anos

N

o dia 07 de maio
de 2001, por iniciativa do presidente do Sincomerciários
Sorocaba, Ruy Queiroz de
Amorim, foi implantada na
sede do Clube dos Comerciários, a primeira filial da
Academia Nagata de artes
marciais. Já são 10 anos de
sucesso formando campeões e vice-campeões brasileiros e paulistas.
O Karate é uma Arte
Marcial que pode ser praticada por pessoas de
todos os sexos e idade
(a partir de 7 anos). Na
academia sediada no clube, homens, mulheres e
crianças compõem a equipe de atletas.
O Karate Kyokushinkaikan é arte marcial de lutas
sem armas, e sua prática
faz com que o praticante
possa defender-se de mais
de um inimigo.
Segundo a Sansei Rosa

Técnicas e Práticas em Vendas

Clemente, atualmente os
alunos estão se se preparando para participar do exame
de faixa-preta que será realizado no dia 10 de julho. Além
disso, no dia 14 de agosto,
a academia participará do
Campeonato Paulista de Karate Kyokushinkaikan, em
Cosmópolis (SP), de onde

espera voltar com títulos
de campeã das categorias
participantes.
Horário de treino: Segunda, Quarta e Sexta feira: das 19h30 às 21h00 (no
Clube dos Comerciários), e
aos Sábados, das 10h às 12h
( Academia Nagata).

A Família Kyokushinkaikan agradece o apoio de todos nestes nossos 10 anos, em especial ao Sr. Ruy por tudo que tem feito para que esse esporte cresça a cada dia, e faça parte
também da Família Comerciária.
Sensei Rosa – Faixa-Preta 2º. Dan.

Técnicas e Práticas em Vendas

Oferecem descontos de
10 a 15% nas armações de óculos

17 de Julho
Domingo, às 12h

Acompanha Caipirinha e Laranja

CLUBE DOS COMERCIÁRIOS
Rua Trindad, 302 - Jd. América - Sorocaba
Tel.: 2102 7900

Inscrições abertas
para os cursos
gratuitos de Inglês
e Técnica em
Segurança
do Trabalho
O Sincomerciários Sorocaba está com inscrições
abertas para os cursos de
Inglês comercial básico (60
horas/aula) e Técnica em
Segurança do Trabalho (20
horas/aula).
Os cursos que são
gratuitos, contam com o
apoio da Fecomerciários,
e são aplicados por professores altamente qualificados e certificados pela
federação.
Trabalhadores comerciários e seus dependentes poderão realizar os
cursos. No entanto, as vagas estão limitadas para
até dois comerciários por
loja. Todos os alunos deverão ter no mínimo 16
anos. Ligue: 2102-7900.
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O sindicato realizou de 12 a
17 de abril, no salão de eventos
do Clube dos Comerciários, a 7ª.
Semana Cultural Comerciária. A
iniciativa tem por objetivos pro-

mover a cultura dos comerciários e a integração da categoria
com a sociedade.
Durante os seis dias de atividades, o sindicato recepcio-

JJAN
AN a MAI
MAI - 2011
2011

nou mais de 500 pessoas nas
palestras que abordaram os
direitos dos trabalhadores, a
importância da preservação
do meio ambiente e da mídia

no movimento sindical, a qualificação da categoria, a saúde
dos trabalhadores, a exploração do trabalho infantil e a
exploração sexual das crian-
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ças, além de ressaltar a poesia,
a musicalidade e as práticas
esportivas. Uma verdadeira
junção de cultura, interação e
aprendizado.

Fotos: Imprensa Sincomerciários Sorocaba

Paulo César, Otacílio,
Grupo Cunhatã e Ruy

Dr. Valter Honji
(Urologista), Ruy,
Dr. Marcos Feltrin

Estudantes e comerciários
no evento

José Antônio, diretor
da regional do Sindicato dos Jornalistas SP

Ruy enfatiza a
importância do evento

Paulo César, presidente
Sincomerciários Limeira, Mário e Ruy

Apresentação
Paulo Freire

Semana Cultural itinerante com o escritor
Otácilio César Monteiro

Grande público
prestigiou o evento

Apresentação da banda da
Polícia Militar SP

Jornalista
João Franzin

Fernando Pássaro e o
escritor Mário Bastos

Prof. Paulo Dante,
Fecomerciários

Paulo César (Limeira),
Ruy, Otacílio e Mário

Cláudio Oliveira, presidente Sincomerciários Jundiaí, representando Luiz
Carlos Motta, presidente Fecomerciários, Ruy e Marcelo Meira, presidente
Sincomerciários Itapetininga

Estudantes entrevistam
palestrantes

Público presente nas atividades
culturais diárias

Apresentação
Trio Sabiá

Orquestra Jovem Fundec Sorocaba

Humanizar é olhar nos olhos e enxergar
a alma, esquecer o tempo do relógio e
respeitar o tempo de cada um. É estar
disponível, é ter o dom de servir.
Fone: 15

3234.1864

Rua Cônego Januário Barbosa, 297 • Sorocaba • SP • (Paralela so Hospital Regional)
e-mail: laboimagem@ laboimagem.com.br | www.laboimagem.com.br

Convênio com sindicato
Descontos especiais para
comerciários

Apresentação da
Orquestra Jovem Fundec
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“Mulher Valorizada,
Comerciária Fortalecida”
supera as expectativas

A

pós
ó llançar o selo
l d
do jjubileu
bil d
de ouro, o Si
Sincomerciários
iá i S
Sorocaba
b llançou a pri-i
meira edição da revista Força Comerciária, também comemorativa aos 50 anos
da entidade.
A publicação com 28 páginas coloridas, em papel couche, faz um resgate dos 50 anos
de história do sindicato, relata a evolução do comércio em Sorocaba e suas expectativas
futuras, sem esquecer de destacar os serviços prestados pela entidade que representa
cerca de 12 mil comerciários, de catorze cidades: Sorocaba, Votoranto
tim, Piedade, Ibiúna, Alumínio, Maiti
rinque, Araçariguama, São Roque, Tapiraí, Salto de Pirapora, Pilar
ri
do Sul, Araçoiaba da Serra, Capela do Alto e Iperó.
d
Marcaram presença publicitários e a imprensa sorocabana para
a apresentação oficial da revista, que traz a jornalista Sandra Navvarro, como editora, textos da jornalista e de Marcelo Andrade,
também jornalista. A editoração eletrônica é de Eduardo Caçador.
ta
As fotos usadas para ilustrar a publicação são do arquivo do SincoA
merciários Sorocaba.
m

Diretores do sindicato no lançamento da revista

Os jornalistas Marcelo Andrade, Fábio Ribeiro e
Sandra Navarro

No dia 30 de março, aconteceu a formatura dos 37
participantes do projeto Eco
Comerciários, um novo olhar
para a sustentabilidade, realizado em parceria da Fecomerciários, Fundação Espaço Eco
e SINSESP, nos meses de setembro, outubro, novembro
em Praia Grande.
O projeto contou com a
participação de 25 sindicatos
filiados, entre eles, o Sincomerciários Sorocaba. Durante o evento as entidades de-

O presidente do Sincomerciários Itu, Luciano Alves
Ribeiro; Roberto Previde, presidente do Sincomerciários de Piracicaba; Marcelo Lúcio Meira,
presidente do Sincomerciários Itapetininga e Lucia
Fiuza, diretora do Sincomerciários Sorocaba

Campeonato de Futsal Comerciário

O

Sincomerciários
Sorocaba iniciou
no dia 27 de abril,
no Ginásio Poliesportivo do
Clube dos Comerciários, mais
uma edição do campeonato
de futsal da categoria, sob a
coordenação do diretor de
esportes da entidade, Fernando Afonso.
Composto por fortes equipes, o campeonato demostrou
mais uma vez que o trabalhador comerciário tem potencial
e espírito esportivo.
A grande final entre aconteceu no dia 9 de junho, entre
as equipes Pipoca Clac e Laticínio Lacmon Nastillo x EPI/
Extreme/Maqfer. A Pipocas
Clac venceu por 7 gols a 1 e foi

a grande campeã
desta edição.
O goleiro menos vazado foi da
equipe
Pipocas
Clac. O artilheiro
do
campeonato também é da
mesma equipe, o
Ricardinho, com
12 gols marcados.
A arbitragem
do
campeonato
esteve sob a responsabilidade da
Liga Sorocabana
de Futsal.

Semi-Final
Pipocas Clac 9 x 2 Passarela
Lat Lacmon 3 x 1 Maqfer

Laticíinio
Lacmon Nastillo
vice Campeã

Luiz Carlos Motta, presidente da
Fecomerciários durante evento

D
t
i
t e
Duzentas
e cinquenta
uma comerciárias participaram dia 29 do encontro
“Mulher Valorizada. Comerciária Fortalecida”. Entre as
participantes, a bancada feminina do Sincomerciários
Sorocaba.
O auditório do Centro de
Lazer da Federação, em Praia
Grande, foi “tomado” por
trabalhadoras do interior e da
baixada santista. Com base
numa deliberação importante tirada do 19º Congresso Sindical Comerciário, em

2010, o presidente Luiz Carlos
Motta, anunciou que a Federação já está trabalhando no
sentido de cumprir a meta
de cotas, ampliando, desse
modo, a participação feminina na diretoria da entidade.
O evento contou com
palestras acerca da participação da mulher nas atividades sindical e política. Tratou
também da oportunidade
de igualdade e contou ainda
com um toque cultural com a
apresentação do Grupo Teatral Nhe Maria.

A diretoria do Sincomerciários Sorocaba, representada
pelo presidente Ruy Queiroz
de Amorim e pelo vice-presidente, Fernando Pássaro, marcou presença na abertura das
comemorações dos 20 anos da
Força Sindical, em março.
Democrática, plural e aberta. Nestas duas décadas a
Força Sindical firmou-se como
uma das mais importantes

centrais brasileiras, representando mais de 1.600 sindicatos de trabalhadores da ativa
e aposentados, federações,
confederações e colônias de
pescadores distribuídos por
todos os Estados do País. As
comemorações dos 20 anos
da Força Sindical acontecerão
durante todo o ano, com ciclos
de debates sobre temas relativos ao mundo do trabalho.

Força Sindical homenageou
as mulheres no mês de março
A Força sindical realizou no
mês de março várias atividades para comemorar o Dia Internacional da Mulher. No encerramento das ações, no dia

Jornalistas de Sorocaba
prestigiaram o lançamento
da revista

monstraram grande satisfação
nos resultados obtidos.
O presidente Ruy Queiroz de Amorim, disse que
fez questão da entidade
participar da iniciativa, pois
apenas com ações grandiosas como a proposta pela
Fecomerciários
obtêm-se
resultados valiosos para a
coletividade. “É um ato inovador do presidente Motta
e da Fecomerciários, que
merece nosso total apoio”,
enfatizou Amorim.

31, a bancada feminina do Sincomerciários Sorocaba uniu-se a centenas de mulheres, na
sede da Força Sindical, em SP,
onde pode conhecer melhor o

trabalho realizado pela Secretaria da Mulher da Força Sindical, participar de atividades
recreativas e assistir ao show
da cantora Lecy Brandão.

A miss comerciária 2010, Jéssica Cândido (à
direita), prestigiou o evento

4ª Copa estadual
de futsal dos
comerciários
começa
em junho
Começou no domingo, dia
12, a 4ª Copa Estadual de Futsal da Fecomerciários (Troféu
Luiz Carlos Motta). Ao todo
29 equipes, divididas em seis
grupos por meio de três fases
(regional, estadual e final) vão
disputar o título. A semifinal
vai acontecer dia 29 de julho
(sexta). Já a decisão será no
dia 30 do mesmo mês, em
Praia Grande.

