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Comerciários de Sorocaba comemoram
Trabalhadores comerciários debatem temas de
interesse da categoria no 20º. Congresso Sindical

Sandra Navarro

o reajuste salarial de 9.9%

Comerciário
tem presente
em outubro
Dois dias a mais
no salário

Bancada do
Sincomerciários
Sorocaba

grátis!
Mais de 5 mil vídeos estão
à disposição dos comerciários
associados ou não. Inúmeros títulos de todos os gêneros compõem as cinco vídeos locadoras
do sindicato (sede Sorocaba e as
sedes regionais de Votorantim,
Piedade, Ibiúna e São Roque).
APROVEITEM!!!
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O COMERCIÁRIO
PALAVRA DO PRESIDENTE

Bons resultados

Ruy Amorim PRESIDENTE

C

omerciários e comerciárias, temos
muito a comemorar
esse ano. Alcançamos um reajuste salarial que
poucas categorias de trabalhadores do país conseguiram. O
reajuste é resultado do empenho do Sincomerciários e do
apoio estrutural da Federação
dos Empregados no Comércio
do Estado de São Paulo - Fecomerciários nas negociações
junto aos representantes do
patronato. Mesmo a costumeira demonstração da força dos
patrões não foi suficiente para
nos amedrontar. Sabemos que

pertencemos a uma classe de
extrema importância para a
economia do país, somos os
responsáveis por comercializar
os produtos finais que abastecem todo o Brasil, portanto,
temos que ter nossos direitos
assegurados, com salários dignos e trabalho decente, pois
somente com dignidade é possível enfrentar o dia a dia.
Nossas comemorações são
reflexos da boa situação econômica que o Brasil atravessa,
que cada vez mais potencializa
o ganho dos brasileiros e aumenta o lucro das empresas. A
lógica é que as empregadoras
devem retribuir com um reajuste salarial condizente com seus
ganhos exorbitantes.
Além do bom resultado na campanha salarial, comemoramos o
fechamento do ano com mais de
mil comerciários qualificados
para o mercado de trabalho,
através dos cursos gratuitos
oferecidos pelo sindicato com
o apoio da Fecomerciários, e
muito mais. Leia O Comerciário
e saiba mais.

Site: www.sincomerciariosorocaba.com.br
E-mail: sincomerciario@sincomerciariosorocaba.com.br
Facebook: Sincomerciarios Sorocaba
Twitter: scomercsorocaba
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Paulinho da Força
declara apoio a Renato
Amary em Sorocaba

O

deputado federal e
presidente da Força
Sindical Paulo Pereira
da Silva (Partido Democrático Trabalhista - PDT), o Paulinho da Força, oficializou seu apoio
à pré-candidatura pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB) do ex-prefeito e ex-deputado federal Renato Amary durante
visita a Sorocaba em agosto. A cerimônia foi realizada no salão do Sindicato dos Comerciários, no Jardim

Fotos: Imprensa/Sincomerciários
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América, e reuniu representantes do
PDT e PMDB de toda a região.
“Lá atrás, antes de ele decidir a
vida partidária dele, eu disse que o
apoiaríamos. Estou aqui hoje para
dizer que, não só eu, mas o partido
todo na cidade, presidido pelo Ruy
Queiroz Amorim decidiu por unanimidade apoiá-lo”, declarou Paulinho. O
deputado afirmou ainda que Amary
possui condições de governar a cidade, principalmente devido ao seu contato com Brasília.

Sincomerciários realizará curso com o objetivo
de combater assédio moral no comércio
O Sindicato promoverá nos dias
08, 09, 10, 16, 17 e 18 de novembro,
das 19 às 22 horas, o curso “Identificação e Prevenção do Assédio Moral
no Comércio”, com o especialista no
assunto, Anderson Almeida.
O curso será realizado na sede
do Sincomerciários Sorocaba, localizada na rua Francisco Scarpa, 269 -

Centro (Sorocaba). As vagas são limitadas e abertas aos profissionais
de recursos humanos, gerentes
de lojas, profissionais liberais, entidades sindicais, entre outros. Os
participantes receberão certificado
fornecido pela Fecomerciários e
pelo sindicato. Ligue e reserve sua
vaga. Tel.: 2102-7900
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Sincomerciários fecha acordo coletivo e

consegue reajuste salarial de 9.9%
Sindicato luta e consegue garantias trabalhistas importantes para a categoria

O Sincomerciários Sorocaba e o Sindicato do Comércio
Varejista (Sincomércio) fecharam o acordo coletivo da categoria. Com data-base em 1º. de
setembro, os comerciários em
geral, com salários alcançaram
um reajuste de 9.9%. Já o reajuste dos demais pisos pode
variar de 9.9% a 11%. Os índices
corrigem os salários de 1º. de
setembro de 2010.
Dois dias a mais - A diretoria da entidade comemora a
preservação de cláusulas eco-

nômicas importantes: garantia de 2 (dois) dias a mais no
salário do trabalhador, no mês
de outubro, como prêmio pelo
“Dia do Comerciário”, comemorado no dia 30; a cláusula
29, que assegura mais 1 (um)
dia por ano trabalhado na empresa, além do pagamento em
dobro, quando o comerciário
trabalhar no feriado devidamente autorizado por acordo
entre o Sincomerciários e o
Sincomércio.
Jornada reduzida - Um be-

TRABALHO AOS DOMINGOS

Comerciário: Fique
atento quanto a sua
folga semanal
A cada dois domingos trabalhados, o próximo,
obrigatoriamente deverá ser a sua folga
Comerciários de todos os
segmentos, principalmente
dos supermercados e hipermercados, se vocês estão
IMPEDIDOS de FOLGAREM
após dois DOMINGOS TRABALHADOS ou NÃO estão
recebendo HORAS EXTRAS
quando realizadas, procure
o seu sindicato e denuncie.
O comerciário e a comerciária não podem trabalhar
três domingos seguidos. O
terceiro sempre deve ser de
folga. Portanto não existe
hora negativa para os domingos. Suas denuncias podem ser feitas diretamente
no sindicato localizado na
rua Francisco Scarpa, 269 –
centro de Sorocaba – 21027900) ou no Ministério do

Trabalho e Emprego (Rua
28 de Outubro, 259 – Alto da
Boa Vista – Tel.: 3218-2547.
Vocês têm direitos garantidos, não tenham medo,
sua identidade não será
revelada. Apenas com sua
denúncia poderemos ter ciência dos acontecimentos e
tomar providências.
DENUNCIE!!!

nefício especial tornou ainda
mais significativo o acordo
coletivo com vigor até 31 de
agosto de 2012. A inclusão de
uma cláusula que assegura
jornada de trabalho de seis
horas para as operadoras de
caixa, que além de desenvolverem suas atividades fins,
recebem contas de terceiros,
atuam em correspondentes
bancários ou postal. Uma
grande conquista para essas
trabalhadoras.
No dia 30 de outubro,

o Sincomerciários Sorocaba
conseguiu manter um benefício especial: 02 (dois) dias
a mais de salário no bolso do
trabalhador.
Para trabalhadores que
possuem mais de 180 (cento e
oitenta) dias de trabalho dentro da empresa, foram concedidos 02 (dois) dias a mais no
salário. Já os comerciários que
possuem de 91 (noventa e um)
a 180 (cento e oitenta) dias de
trabalho na empresa receberão 01 (um) dia de salário.

Portanto, se no seu pagamento de outubro, você não
receber o prêmio, procure
imediatamente o sindicato e
denuncie para que a entidade possa tomar as providências necessárias e garantir o
seu direito.

A Convenção Coletiva
de Trabalho tem
vigência de 01/09/2011
a 31/08/2012.

Sindicato garante benefícios

por trabalho no feriado

C

omerciário só trabalha no feriado
se a empresa cumprir a cláusula 43
da Convenção Coletiva de
Trabalho conforme a lei federal 11.603/2007. As empresas
que optarem por abrir as portas terão que conceder folga
dentro do mês, pagamento

em dobro pelo dia trabalhado, alimentação e transporte
aos trabalhadores (as) comerciários (as).
Trabalhador, se você não
está sendo beneficiado, denuncie ao seu sindicato (15)
2102-7900. A empresa será
fiscalizada e autuada. E você
terá seus direitos trabalhis-

tas assegurados. Não deixe
ser explorado.
E TEM MAIS – Se o seu
gerente dispensá-lo mais
cedo, diferenciado do seu
horário de trabalho, não
aceite, pois ele deverá usar
isso como banco de horas. A
prática é abusiva e arbitrária.
DENUNCIE!!!
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Convenção Coletiva de Trabalho 2011 / 2012
Pisos salariais de Sorocaba - (vigência a partir 01/09/2011)
Empregados em Geral
(Oitocentos e cinquenta reais)
Caixa
(Novecentos e quinze reais)
Faxineiro e copeiro
(setecentos e cinquenta e tres reais)
Office boy e Empacotador
(Seiscentos e oitenta reais)
Garantia do Comissionista
(Novecentos e noventa e nove reais)

R$ 850,00
R$ 915,00
R$ 753,00
R$ 680,00
R$ 999,00

Piso salarial nas Microempresas (MEs) Regime Especial (REPIS)
Salario Especial de Ingresso (por 180 dias)
(Seiscentos e setenta reais)
Empregados em Geral
(Setecentos e sessenta e nove reais)
Caixa
(oitocentos e vinte e oito reais)
Faxineiro e copeiro
(seiscentos e setenta e nove reais)
Office boy e Empacotador
(Seiscentos e cinquenta e nove reais)
Garantia do Comissionista
(Oitocentos e noventa e sete reais)

R$ 670,00
R$ 769,00
R$ 828,00
R$ 679,00
R$ 659,00
R$ 897,00

Piso salarial nas Pequeno Porte (EPPs) Regime Especial (REPIS)
Salario Especial de Ingresso (por 180 dias)
(Setecentos e seis reais)
Empregados em Geral
(Oitocentos e sete reais)
Caixa
(oitocentos e setenta e dois reais)
Faxineiro e copeiro
(setecentos e dezoito reais)
Office boy e Empacotador
(Seiscentos e cinquenta e nove reais)
Garantia do Comissionista
(Novecentos e cinquenta e cinco reais)

R$ 706,00
R$ 807,00
R$ 872,00
R$ 718,00
R$ 659,00
R$ 955,00

Quebra de Caixa Mensal
Empresas em Geral, EPP ou ME
(Quarenta e dois reais)

R$ 42,00

Mediplan:
convênio
médico para
comerciários
Através de uma parceria do
sindicato com a Mediplan
Assistencial, os comerciários
e comerciárias agora
poderão ter convênio médico

O

Sincomerciários Sorocaba
está investindo ainda mais
na qualidade de vida do
trabalhador comerciário,
especialmente no setor
da saúde. Por isso 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.
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.
Para mais informações
os interessados deverão
entrar em contato direto
com a Mediplan - (15) 32194462 ou ainda na sede do
sindicato - (15) 2102-7900.
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Sincomerciários intensifica a qualificação e requalificação

profissional em toda base territorial da entidade
Fotos: Imprensa/Sincomerciários

A entidade quer qualificar em 2011 cerca de mil trabalhadores para o mercado de trabalho com o apoio da Fecomerciários
lificada no mercado de trabalho.
O curso contou com o apoio do
vereador e vice-presidente da
Câmara Municipal de Sorocaba,
Francisco França e Organização
Não-Governamental Kairós, com
sede no bairro Maria Eugênia.
Ao todo 50 alunos concluíram o
aprendizado no mês de julho.

Piedade

Alunos do bairro Maria Eugênia e do município de
Piedade durante formatura na cidade de Sorocaba

Araçoiaba da Serra
e Iperó

Em junho, no salão de eventos
do Clube dos Comerciários, em
Sorocaba, aconteceu a cerimônia
de conclusão do curso de Técnicas e Práticas em Vendas dos
municípios de Araçoiaba da Serra
e Iperó. Foram 150 alunos beneficiados. O curso que é realizado
pelo Sincomerciários Sorocaba.

em toda sua base, e conta apoio
da Federação dos Empregados no
Comércio do Estado de São Paulo – Fecomerciários, é gratuito,
apostilado e certificado, é válido
em todo território nacional.

Maria Eugênia (Sorocaba)

Formar novos comerciários
nos bairros. Com esse objetivo o
Sincomerciários ampliou para os

bairros de Sorocaba o curso de
Técnicas e Práticas em Vendas.
A primeira edição aconteceu no
bairro Maria Eugênia. Segundo
o presidente da entidade, Ruy
Queiroz de Amorim, o sindicato
quer formar novos comerciários
nos bairros, pois o setor está em
franca expansão no município, e
as redes comerciais começam a
sentir falta de mão-de-obra qua-

Cerca de 50 alunos do município de Piedade também receberam qualificação profissional gratuita, através do curso gratuito de
Técnicas e Práticas em Vendas. A
formatura aconteceu no dia 7 de
agosto, no salão de eventos do
Clube dos Comerciários.

Ibiúna

Noventa e cinco alunos. Esse
foi o número de alunos que participaram do curso de Gerente de
Loja realizado na cidade de Ibiúna,
pertencente à base territorial do

Sincomerciários. Quantidade expressiva, e que demonstrou a carência de cursos profissionalizantes no município. As aulas foram
ministradas gratuitamente, com
material didático e certificados
fornecidos pela Fecomerciários.
O apoio foi da Associação Comercial e Empresarial de Ibiúna.

Araçariguama

Cerca de 65 alunos da turma de Técnicas e Práticas em
Vendas receberam o certificado
de conclusão do curso. A edição contou com o importante
apoio da Associação do Comércio da Indústria e Prestadores
de Serviços de Araçariguama
- ACIPRESA, presidida por André Boccato. Prestigiaram a cerimônia, além dos familiares dos
formandos, o prefeito de Araçariguama, Roque Hoffmann e o
vereador e presidente da Câmara Municipal, Mauro Bonifácio.

Coordenador dos cursos da
Fecomerciários ministra aula especial
O coordenador dos
cursos profissionalizantes
da Fecomerciários, Paulo
de Lara Dante esteve em
Ibiúna, onde ministrou
aula especial aos alunos
da primeira edição de
Gerente de Loja no município. Profundo conhecedor do setor, durante
a aula, Dante enfatizou
técnicas especiais de gerência para a turma.

No final de agosto, o Sincomerciários Sorocaba realizou a
cerimônia de conclusão de curso
da primeira turma de Técnica em
Segurança no Trabalho, com a
presença de cerca de 30 alunos.
A iniciativa surgiu das inúmeras
reclamações da categoria em relação aos problemas enfrentados
no ambiente de trabalho.
De acordo com o presidente

Ruy Queiroz de Amorim, a entidade foi a pioneira no setor a realizar
o curso, que contou com o apoio
da Federação dos Empregados no
Comércio do Estado de São Paulo
- Fecomerciários, responsável pela
certificação dos participantes. O presidente disse ainda, que a aceitação
e o resultado foram tão positivos,
que pretende ampliar o curso para
toda base da entidade.

O professor Valdemar José da
Silva, que é técnico em Segurança no Trabalho, e vice-presidente
do Sindicato dos Técnicos em Segurança no Trabalho de Sorocaba e Região, durante a cerimônia
falou da importância das entidades sindicais aplicarem os cursos nas suas bases. E ressaltou o
pioneirismo do Sincomerciários
Sorocaba na realização do curso.

Fotos: Imprensa/Sincomerciários

Formada primeira turma de Técnica em Segurança no Trabalho

Participaram da solenidade, além de Amorim e
Silva, Fernando
Pássaro, vice-presidente; André Nogueira, Pedro
Monte e
Osvaldino Carvalho, diretores e Alfredo Spinairo
rdi.

O COMERCIÁRIO
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Sincomerciários na Jornada
Nacional de Lutas em São Paulo
A bancada de dirigentes
do Sincomerciários Sorocaba, presidida por Ruy Queiroz
de Amorim, no mês de agosto, juntamente à Federação
dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo –
Fecomerciários marcou presença na Jornada Nacional de
Lutas, organizada pela Força
Sindical, CTB (Central dos Trabalhadores do Brasil), CGTB
(Central Geral dos Trabalhadores do Brasil), UGT (União
Geral dos Trabalhadores) e
Nova Central Sindical na capital paulista. Após passeata
empunhando bandeiras, balões e cartazes com as principais bandeiras defendidas

pelas categorias, em frente à
Assembleia Legislativa aconteceu a concentração de cerca de
80 mil trabalhadores liderada
pelas centrais.
A ação teve o objetivo de
pressionar os parlamentares em Brasília para aprovação da Agenda Unitária da
Classe Trabalhadora, que inclui a redução da jornada de
trabalho sem redução salarial; o fim do fator previdenciário; a regulamentação da
terceirização; categoria comerciária; a redução da taxa
de juros e a regulamentação
da Convenção 151 da OIT
(Organização Internacional
do Trabalho).

“É uma vitória das centrais
sindicais envolvidas
na organização do
ato, especialmente
da Força Sindical
liderada pelo exemplar
deputado federal Paulo
Pereira da Silva, o
Paulinho da Força,
conseguirem mobilizar
tantas categorias em
defesa de bandeiras tão
significativas para os
trabalhadores brasileiros.”
(Ruy Q. Amorim,
presidente)

Fotos: Imprensa/Sincomerciários

Jornada Nacional de Lutas quer aprovação da pauta trabalhista no Congresso Nacional

A passeata demonstrou a união pacífica da classe operária para
mostrar ao mundo as reivindicações dos trabalhadores brasileiros

em Brasília

Fotos: Imprensa/Sincomerciários

Pelos trabalhadores Sindicato visita supermercados e alerta

Bancada de dirigentes de Sorocaba no gabinete do presidente
da Câmara Federal, Marcos Maia
O presidente do Sincomerciários Sorocaba, Ruy Queiroz de
Amorim esteve em Brasília, no
Congresso Nacional, recentemente, acompanhado da diretoria Roseli Leite para reforçar
a luta do movimento sindical
pela redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais.
Na ocasião também participou

ativamente das negociações
junto aos parlamentares, Luiz
Carlos Motta, presidente da
Federação dos Empregados
no Comércio do Estado de São
Paulo – Fecomerciários. O deputado federal Paulo Pereira
da Silva, o Paulinho da Força
encabeçou o contato com os
deputados na Câmara Federal.

empregadores sobre abusos trabalhistas
Denúncias de descumprimento das leis trabalhistas e exploração
da mão de obra fazem diretoria visitar supermercados

A

diretoria do Sincomerciários vem realizando visitas nos supermercados de Sorocaba. Diretores da entidade percorrem as principais ruas e avenidas da cidade
com o objetivo de alertar os gerentes e proprietários sobre a penalização que a
empresa poderá sofrer se o sindicato comprovar abusos trabalhistas.
De acordo com o presidente da entidade, Ruy Queiroz de Amorim, o sindicato tem recebido
muitas denúncias de jornadas excessivas e assédio moral. Sem contar problemas ainda mais graves e
constantes, como a falta de folgas
pelos domingos e feriados trabalhados, direito dos comerciários.
Pagamento em dobro, lanche, vale-transporte e folga obrigatória. Se esses benefícios não
forem respeitados, a empresa
poderá ser autuada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e
obrigada a compensar os direitos extraídos do trabalhador,
além de pagar uma multa significativa por descumprimento à
legislação vigente.
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Sincomerciários Sorocaba no 20º. Congresso Sindical Comerciário
O Sincomerciários Sorocaba reforçou a bancada
de comerciários no 20º. Congresso Sindical, realizado entre 13 e 15 de outubro, no Centro de Lazer, em
Praia Grande, litoral santista, onde também marcaram presença cerca de 950 comerciários, além
de importantes lideranças sindicais e políticas do

Estado de São Paulo como o governador Geraldo
Alckmin(PSDB) e o deputado federal Paulo Pereira
da Silva (PDT/SP).
Com uma gama de palestrantes de peso, entre
eles, o apresentar da TV Cultura e Sorocabano, Luiz
Almeida Marins Filho e o jornalista Carlos Nascimen-

to, do SBT, temas de extrema relevância para os comerciários foram abordados, como a busca pela regulamentação da profissão, redução da jornada de
trabalho para 40 horas semanais e o fortalecimento
da categoria com a busca de trabalho decente e salário justo.
Fotos: Sandra Navarro

Diretores e funcionários
presentes

A força da mulher
comerciária presente

Motta, Fecomerciários e
Paulinho da Força
Sincomerciários
presente

Davi Zaia, secretario de
Emprego de SP

Alckmin homenageado

Ruy e Fernando Pássaro

Carlos Nascimento,
jornalista

Lideranças sindicais votam pauta de reivindicações

Fotos: Imprensa/Sincomerciários

Encontro Regional reuniu sindicatos do comércio em Sorocaba

O Sincomerciários Sorocaba
recebeu sindicalistas de Itapetininga, Itu, Itapeva e Registro
para o 2º Encontro Regional de
Diretores Sindicais no Comércio,
que aconteceu no Clube dos Comerciários. Cerca de 60 pessoas
estavam presentes. Durante o
encontro os sindicalistas participaram de uma série de oficinas
com o objetivo de aprimorar as

atividades realizadas pela entidade que atuam em defesa
dos direitos dos trabalhadores
do comércio. “Nosso trabalho
é sempre para melhorar a qualidade do atendimento prestado
pelo comércio”, resumiu Ruy
Queiroz Amorim, presidente da
entidade.
“Nosso objetivo é debater
questões regionais, nossa con-

venção coletiva e os dois principais projetos que temos, da
regulamentação da profissão
de comerciário e da redução
de 44 para 40 as horas semanais de trabalho”, comentou
Luiz Carlos Motta, presidente
da Federação dos Empregados
no Comércio do Estado de São
Paulo (Fecomerciários), que
congrega os 66 sindicatos.

Luiz Marins, palestrante

Filho ilustre...

Filho do ex-presidente do Sincomerciários Sorocaba,
Dr. João Batista Leite, o juiz do Trabalho de Santa Catarina,
Roberto Basiloni Leite esteve em Sorocaba recentemente
visitando familiares residentes no município. Na ocasião,
Leite esteve nas dependências do Clube dos Comerciários,
na biblioteca que leva seu nome.

O presidente Ruy entrega medalha de honra dos 50
anos do Sincomerciários ao ilustre sorocabano, ao
lado de Alcebíades Alvarenga

Fotos: Imprensa/Sincomerciários

Diretoria
Sincomerciários

Governador
Geraldo Alckmin

08

O COMERCIÁRIO

JUN a NOV - 2011

Túnel do Tempo nos anos 60, 70, 80 e 90
músicas que marcaram época e certamente serão eternizadas por gerações. O evento tem o objetivo de promover a integração e o lazer da
categoria comerciária.
A festa contou com cobertura do programa Força Comerciária, do Sincomerciários Sorocaba.
Fotos: Sandra Navarro

O trabalhador comerciário

agora na tevê

Fotos: Sandra Navarro

Em setembro, no Clube dos Comerciários, aconteceu a tradicional
e temática festa “Túnel do Tempo”, com apresentação da sensacional
Banda Face Nova, que trouxe para o palco do Salão de Eventos, os ritmos dos anos 60 aos 90. Foi um sucesso! Gente bonita e muita animação. A pista de danças formou uma grande massa de adeptos das

O Sincomerciários agora na
tevê. Isso mesmo, o programa
Força Comerciária já está no ar,
mostrando as principais atividades do sindicato, benefícios
e trazendo ainda entrevistas

especiais. O cotidiano do trabalhador comerciário abordado todos os sábados, no canal
16 da Net Sorocaba, das 11 às
12 horas. Prestigie e fique por
dentro de todas as atividades.

