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Benefícios

para a categoria
comerciária

gratuitamente
Comerciário, oferecer benefícios gratuitos para você
é nosso dever e nossa missão. Se não é associado, não
se preocupe, procure seu
sindicato, e também poderá usufruir de importantes
benefícios.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA E JURÍDICA, LAN
HOUSE, VÍDEO LOCADORA, CENTRO DE LAZER EM
PRAIA GRANDE, E, EM BREVE, FORNECIMENTO DO
KIT DO BEBÊ PARA A MÃE
COMERCIÁRIA. Comerciário
esteja regularizado com seu
sindicato. É o Sincomerciários trabalhando para proporcionar aos comerciários
mais qualidade de vida! Informações, ligue: (15) 21027900 – sede Sorocaba.

Sindicato aumenta
fiscalização no
comércio
Página 4

Ruy rompe
correntes
entre capital
e o trabalho
em conferência
internacional

Página 8

MAIS SAÚDE
PARA A CATEGORIA
Agora convênio com

Priscila Regina
Página 5

Disk denúncia

Comerciário (a) se você está sendo explorado (a) com trabalho aos domingos e feriados,
ou sendo mais uma vítima de assédio moral, não deixe a exploração tomar conta da sua
vida profissional, denuncie!!! Ligue

Ligue: (15) 2102.7900

Página 12
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PALAVRA DO PRESIDENTE

Ruy Amorim

PRESIDENTE

Amigos, iniciamos 2012 comemorando as conquistas da categoria
no ano passado e prontos para con-

tinuarmos a batalhar por mais benefícios e fortalecimento do nossos
trabalhadores.
O Sincomerciários esteve presente em importantes lutas, entre
elas: mobilizações em nível nacional pelas 40 horas semanais, regulamentação da profissão e, especificamente, nas nossas bases, nas
mesas de negociações com o patronato brigando por salários mais justos e direitos assegurados. Acredito
que conseguimos bons resultados.
Não podemos esquecer os importantes benefícios ampliados para

Vem aí a 9ª. Semana
Cultural Comerciária
De 17 a 21 de abril – no Salão de
Eventos do Clube dos Comerciários.
Palestras de interesse da categoria e
da sociedade, apresentações culturais
e muito mais. Aguardem divulgação da
programação completa.

a categoria na área de assistência
jurídica, médica e odontológica. A
entidade investiu ainda mais para garantir ao comerciário uma qualidade
de vida mais digna e plena, da qual é
merecedor, pois tem uma estressante jornada de trabalho diária no seu
ambiente de trabalho.
Esse ano, além de continuarmos
unidos para preservar nossos direitos, temos que nos unir também
para eleger no município, representantes dos trabalhadores, políticos
comprometidos com as causas trabalhistas. Eleição é um momento

importante, quando a democracia
conquistada durante anos de luta no
nosso país, torna-se nosso principal
instrumento na busca por mais saúde, educação, segurança, entre outros. Por isso comerciário, na hora
de votar nos candidatos a vereador
e prefeito, analise seu perfil e sua
conduta enquanto cidadão, saiba diferenciar quem realmente tem proposta e potencial político para resolver os problemas do seu município.
Não se iluda com promessas impossíveis de serem cumpridas. Pense
nisso e bom ano a todos!

Confraternização
dos Comerciários
convites à venda

O Sincomerciários Sorocaba realizará no dia 9 de março, no Salão de
Eventos do Clube dos Comerciários,
localizado na Rua Trinidad, 302, no
Jardim América, o tradicional evento
“Arroz com Frango dos Comerciários”, com som ambiente e sorteio de
muitos brindes aos convidados. Os

convites que estão a venda na sede
da entidade (Rua Francisco Scarpa,
269) e na recepção do clube, custam
R$ 10,00, preço individual. Mesas por
ordem de chegada, as bebidas serão
cobradas à parte e as crianças até 7
(sete) anos não pagam. Mais informações: (15) 2102-7900

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

Acordo coletivo dos comerciários

atinge reajuste salarial de

O Sincomerciários Sorocaba conseguiu fechar um acordo coletivo
significativo para a categoria, após
intensas negociações com o setor
patronal, sempre com o apoio da
Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo - Fe-

comerciários. Com data-base em 1º. de
setembro, os comerciários em geral,
com salários fixos tiveram reajuste de
9.9% até 11%. Os índices corrigiram os
salários de 1º. de setembro de 2010.
Benefícios - A diretoria da entidade
conseguiu garantir cláusulas econômi-

cas importantes: 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 co-

10,5%

merciário trabalhar no feriado devidamente autorizado por acordo entre o
Sincomerciários e o Sincomércio.
A Convenção Coletiva de Trabalho tem vigência de 01/09/2011 a
31/08/2012.

Avanço sindical

Ampliada a
Pré-agendamento
ASSISTÊNCIA JURÍDICA online de homologação
para comerciários
O Sincomerciários Sorocaba,
além de manter a constante assessoria jurídica trabalhista para comerciários, agora também está disponibilizando assistência jurídica nas
áreas Cível, Previdenciária, Tributária, Imobiliária e Empresarial.
O atendimento acontece todas
as segundas e quartas-feiras das 13
às 15 horas mediante agendamento
na sede da entidade pelo telefone
(15) 2102-7900 ou ainda diretamente

na sede, localizada na Rua Francisco
Scarpa, 269, Centro. A assistência é
extensiva ainda aos dependentes e
não associados à entidade.
A responsabilidade pela prestação dos serviços é do escritório
de advocacia Leite & Santos Advogados. Segundo o presidente da
entidade, Ruy Queiroz de Amorim,
através dessa parceria o sindicato
poderá prestar um melhor auxílio
aos comerciários.

O Sincomerciários já disponibilizou no site da entidade, www.
sincomerciariosorocaba.com.br,o
pré-agendamento online de homologações. A intenção é agilizar os
trâmites necessários para que o trabalhador receba seus direitos, bem
como facilitar o contato das empresas com a entidade.
A partir de agora os escritórios e
empresas poderão clicar no campo
“Agendamento de Homologações”,
localizado no lado direito do site,
preencher um cadastro inicial, com
email e senha, dados obrigatórios e
requisitados em todos os pré-agendamentos solicitados. Não há limite
de funcionários, porém, se o dia e o
horário desejados não estiverem disponíveis, a empresa deverá buscar
um novo espaço na agenda.
A solicitação será encaminhada
automaticamente para o email do sindicato, a partir do qual serão analisa-

dos os dados da empresa. No final do
mesmo dia o email responsável pela
solicitação receberá a confirmação do
agendamento. Se o sindicato constatar qualquer irregularidade na solicitação, a empresa também será avisada.
Em caso de dúvidas sobre o agendamento online de homologações, os
setores responsáveis poderão enviar
seus questionamentos para o email:
homologacoes@sincomerciariosorocaba.com.br ou ainda entrar em contato pelo telefone: (15) 2102-7900.
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Sindicato intensifica fiscalização no comércio
para preservar direitos dos trabalhadores

Riachuelo
O Sincomerciários Sorocaba vem aumentando a fiscalização no comércio de
Sorocaba e nos demais municípios da sua
base, com o objetivo de preservar os direitos dos trabalhadores. As denúncias
de exploração da categoria recebidas na
entidade são fiscalizadas de imediato.
“As mais comuns têm origem nos supermercados, hipermercados e grandes
magazines, muitos deles, especialmente os mais famosos são citados com facilidade nas reclamações que chegam até
o sindicato”, faz questão de destacar o
presidente Ruy Queiroz de Amorim.
De acordo com o dirigente sindical,
os problemas são sempre os mesmos:
falta de folga aos comerciários pelo
trabalho no domingo e no feriado; não
pagamento das horas extras devidas, e
ainda assédio moral, uma nefasta prática que atinge o comércio. “As empresas se utilizam de artifícios absurdos
para manter o funcionário trabalhando

Roge

Vivo
além do permitido por lei, manobram
as horas excedentes como se não existisse a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), e também a Convenção Coletiva”, afirmou.
O presidente disse também, que
a diretoria do Sincomerciários colhe a
denúncia e realiza a fiscalização com a
devida cautela, sem expor o comerciário que fez a reclamação, para não permitir retaliação.
As empresas que descumprem as
leis trabalhistas vigentes, inicialmente
são advertidas pelo sindicato, na constatação de mais abusos, são denunciadas pelo Sincomerciários na Regional
do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), órgão que encaminha o fiscal
federal para proceder com a fiscalização. Sendo constatada a irregularidade, a empresa é autuada, com multas
que podem chegar a R$ 4 mil, em casos
de reincidência.

Esplanada Shopping
No mês de dezembro do ano passado, o sindicato promoveu uma fiscalização mais rigorosa no comércio, especialmente no Esplanada Shopping, onde os lojistas comandados
pela administração do centro comercial tentaram exceder
o horário permitido para funcionamento, conforme acordo
com o sindicato patronal para o período natalino.

Regulamentação da profissão
comerciária é aprovada no Senado,
falta Câmara dos Deputados
Comerciários avançam no sentido de ver aprovado o projeto de lei
que propõe a regulamentação da
profissão de comerciário. Recentemente a proposta foi aprovada pela
Comissão de Assuntos Sociais (CAS)
do Senado Federal. Agora dependerá da Câmara dos Deputados para o
projeto ser aprovado em definitivo

e garantir aos trabalhadores comerciários, esses que exercem uma das mais
antigas profissões, direitos importantes e a dignidade merecida. O autor do
projeto é do Senador Paulo Paim (PT/
RS), que sempre está ao lado dos trabalhadores nas lutas no Congresso Nacional. Após aprovação dos deputados,
a proposta seguirá para sanção da pre-

sidente Dilma Rousseff.
Sincomerciários - Para o presidente Ruy Queiroz de Amorim, a aprovação da regulamentação da profissão
no Senado foi uma grande conquista da categoria. Ainda segundo ele,
agora é preciso mobilização para
pressionar os deputados a votarem favoravelmente ao projeto.
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Comerciário, associe-se ao seu Sindicato.
Dezenas de benefícios para você!!!
Agora!!!

•Assistência: jurídica, médica e odontológica
•Rede conveniada (médicos, dentistas,
prestação de serviços)
•Cursos profissionalizantes gratuitos
•Homologação
•Vídeo locadora
•Balcão de currículos
•Parceria com universidades
•Colônia de Férias
•Clube Recreativo
•Escola de basquetebol
•Salão de Eventos
•Biblioteca
•Saunas (masculino/feminino)
•Piscinas (adulto/infantil)
•Toboágua
•Piscina de bolinha
•Ginásio poliesportivo
•Escola de basquetebol
•Academia de ginástica e musculação
•Academia de karate
•Sala de vídeo

Lan House no
Clube dos Comerciário
s,
sede e subsedes: São
Roque, Piedade,
Ibiúna e Votorantim.

Em breve fornecimento de
Kit do bebê e primeiros socorros
São Roque

Piedade

Ibiúna

Votorantim

Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, 344 - Centro
Tel.: (11) 4784 5032
E-mail: saoroque@sincomerciariosorocaba.com.br

Praça Coronel João Rosa, 146
- Salas 1 e 2 - 1º Andar - Centro
Tel.: (15) 3244 3955
E-mail: piedade@sincomerciariosorocaba.com.br

Avenida Vereador Benedito
Campos, 675 - Centro
Tel.: (15) 3248 2876
E-mail: ibiuna@sincomerciariosorocaba.com.br

Rua Monte Alegre, 119
- Centro
Tel.: (15) 3247 4239
E-mail: votorantim@sincomerciariosorocaba.com.br

Vem aí
subsede
ZONA
NORTE
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Curso de Oratória aprimora a comunicação
do sindicato com a categoria comerciária
Falar em público de uma maneira clara e concisa pode abrir portas para o sucesso profissional, além de ser um importante instrumento de mobilização de massas.
Para um dirigente sindical, que diariamente enfrenta autoridades do mundo do trabalho e empregadores na mesa de negociação, uma boa comunicação é essencial.
Porém, enfrentar essas situações do cotidiano para muitos são verdadeiros tabus.
Pensando em suprir essa deficiência e aprimorar a comunicação dos seus dirigentes
com a categoria, o Sincomerciários Sorocaba realizou nos dias 27, 28 e 29 de janeiro,
na sede do Clube dos Comerciários, em Sorocaba, o curso de Oratória, ministrado
pelo professor Estácio Roberto Kilciauskas, especialista na aplicação das técnicas e
práticas para falar bem em público.
De acordo com o professor, conhecer o tema, ser claro e objetivo são fatores indispensáveis para enfrentar uma grande plateia, sempre seguindo regras de uma apresentação comedida, sem extrapolar os limites da formalidade com “gracinhas” desnecessárias.
Todos os participantes receberam um certificado de conclusão do curso assinado
pelo professor Estácio e pelo presidente do Sincomerciários, Ruy Queiroz de Amorim.

Diretor Pedro Monteiro durante
exercício prático de oratória

Estácio Roberto Kilciauskas
Professor e Mestre de Cerimônias
Cursos e Palestras
Comunicação Verbal
Contato:
(15) 9705.4115 / 8110.3657

Diretores e funcionários
durante exercício

Diretoria atenta

Fernando Pássaro, vice-presidente

Aparecidinha:
Em novembro o Sincomerciários Sorocaba realizou a cerimônia de conclusão dos cursos
de Excelência no Atendimento/
Recepcionista e Telefonista,
aplicado na comunidade de
Aparecidinha, em Sorocaba.
A turma estava composta por
59 alunos. O evento que aconteceu no Salão de Eventos do
Clube dos Comerciários reuniu
cerca de 90 pessoas, entre alunos, familiares e convidados.

Compôs a mesa, o presidente da entidade, Ruy Queiroz de
Amorim; o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal
de Sorocaba, Francisco França,
apoiador da iniciativa do sindicato nos bairros de Sorocaba; o
presidente da Associação Amigos de Bairro de Aparecidinha,
Ilton Mendonça; Paulo Matsuo,
coordenador da Escola da Família de Aparecidinha e a instrutora dos cursos, Simone Mendes.

Prof. Paulo Matsuo; Ruy;
Vereador França e Ilton Mendonça

Durante as falas, Amorim
ressaltou a satisfação da entidade em realizar os cursos para
qualificar e requalificar o trabalhador, gratuitamente, e direto
na comunidade. Destacou também o importante apoio Fecomerciários nesse projeto, sempre proporcionando o material
didático e os certificados válidos
em todo território nacional.
O vereador França falou da
iniciativa do sindicato em pro-

porcionar cursos gratuitos para
os trabalhadores, enquanto a
maioria das entidades e escolas
visa apenas lucro. Disse ainda
que os alunos que concluíram
os cursos são vencedores, pois
estão buscando crescer profissionalmente e pessoalmente,
e que por meio dos cursos oferecidos pelo Sincomerciários
terão mais oportunidade de trabalho no concorrido mercado
profissional, que exige cada vez

mais trabalhadores completos.
Antes da certificação oficial, houve ainda a explanação
da oradora da turma, Patrícia
França Rosa, uma homenagem
especial dos alunos aos responsáveis pela aplicação do curso,
feita pela formanda Idinalva
Silva de Souza e a exposição de
um vídeo preparado pela aluna
Janaína Jamas, com os momentos de convivência da turma durante as 20 horas/aula.

Formandos durante solenidade
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Sindicato bate recorde na qualificação
gratuita: 780 profissionais formados
Sincomerciários forma profissionais para atuar no “Exército Comerciário”
780 comerciários qualificados
profissionalmente
pelo Sincomerciários em
2011. Esse é o número de pessoas aptas a atuar no “Exército Comerciário”, conforme
faz questão de enfatizar o
presidente Ruy Queiroz de
Amorim, diante da aplicação
dos cursos profissionalizantes gratuitos em toda a base
de atuação do sindicato.
“Propus um desafio para
nós mesmos (diretoria) no início de 2011, formar o maior número possível de comerciários
para trabalhar no comércio,
preparar cada um deles para
atender bem a clientela, e com
isso melhorar sua qualidade de
vida, com ganho salarial maior,
e acredito que conseguimos”,
disse o presidente.
E faz questão de ressaltar,
que o Sincomerciários Sorocaba, graças ao apoio e incentivo
da Fecomerciários, presidida
por Luiz Carlos Motta, está
entre os primeiros do Estado
de São Paulo a alcançar essa
meta tão importante. “É investimento na categoria, isso
é representatividade sindical”,
enfatizou.
Os cursos de Técnicas Práticas em Vendas, Excelência no
Atendimento, Telemarketing,

Recepção, Gerente de Loja,
Oratória, Inglês e Telefonista
foram algumas das edições
realizadas pelo sindicato. Mas
duas iniciativas merecem destaque, dois cursos inéditos
para o setor comerciário, Identificação e Prevenção do Assédio Moral no Comércio e Técnica em Segurança no Trabalho.
Ambos resultaram de constantes reclamações da categoria.
De acordo com Amorim, é
comum a prática de assédio
moral e sexual no comércio,
e saber detectar é o primeiro
passo para combatê-los. “O
curso teve esse objetivo”, afirmou. Já a prevenção de acidentes, de acordo com ele, não é
um tema que chama tanto a
atenção dos dirigentes comerciários, a entidade observou
que tem feito muitas vítimas
nas lojas, por negligência dos
empregadores, como: falta de
corrimão em escadas, extintores em locais de passagem de
funcionários, entre outros.
“Acredito que o Sincomerciários cumpriu sua missão,
contribuiu para formar profissionais melhores, completos e
mais competitivos para o mercado de trabalho. É o que vale,
além de ser o dever do sindicato”, finalizou Amorim.

Qualificação: missão do Sincomerciários Sorocaba

Técnica em Segurança no Trabalho

Prevenção Assédio Moral

Inscrições para curso de inglês comercial GRÁTIS
A entidade quer preparar os comerciários para receber turistas nas lojas em ano de Copa do Mundo
O Sincomerciários Sorocaba está com inscrições
abertas para a terceira edição do curso de Inglês comercial básico, com carga horária de 60 horas, duas horas/
aula por semana, ênfase na conversação, e baseado em
situações do cotidiano. O curso que é gratuito, e aplicado por professor altamente qualificado, conta com o
apoio da Federação dos Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo - Fecomerciários, responsável pelo
fornecimento do certificado válido em todo território
nacional. Comerciários e dependentes poderão realizar
o curso. Todos os alunos deverão ter no mínimo 16 anos.
De acordo com o presidente do sindicato, Ruy

Queiroz de Amorim, a entidade está investindo no acesso do trabalhador comerciário à língua inglesa, visando
prepará-lo para atender o turista no ano em que a Copa
do Mundo será realizada no Brasil. “Muitos comerciários
vão se deparar com um turista, e saber atendê-lo é muito
importante, garante boas vendas”, afirmou.
O curso terá início mediante formação de turma.
Comerciário, aproveite, não deixe passar essa oportunidade de obter mais qualificação profissional gratuitamente.
A ficha de inscrição já está no site do sindicato, clique,
preencha e faça sua inscrição. Se preferir, ligue 2102-7900
e reserve sua vaga.
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Sincomerciários representa Força
Sindical em conferência internacional
reira da Silva, Amorim falou sobre
o trabalho decente e Participação
nos Lucros ou Resultados - PLR,
dois temas que fazem parte da
agenda de ações da Fecomerciários. “Falei de alguns eixos do trabalho decente para a vida digna
do trabalhador, como princípios e
direitos fundamentais no trabalho,
proteção social, trabalho e emprego e outros”, afirmou.
Também durante sua apresentação, destacou a proposta da Fecomerciários de inserção da PLR
na agenda do trabalho decente,
conforme proposta da Dra. Már-

Sincomerciários

cia de Oliveira, do setor de PLR
da federação, que será discutida
na Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente, a ser
realizada em Brasília este ano.
Durante sua explanação, Ruy
surpreendeu a todos ao envolver uma corrente no pescoço e
nos braços, e ao final, arrebentar a ferramenta, segundo ele
simbolizou o romper das barreiras entre a força do capital e do
trabalho. “...somente com esse
rompimento será possível proporcionar o equilíbrio de uma
vida digna para todos”, finalizou.

Condecoração em Sorocaba

F.G.T.S

O presidente Ruy Queiroz de Amorim, que é Conselheiro do Fundo Curador
do FGTS (Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço) do
Ministério do Trabalho e Emprego, recentemente esteve
em Brasília, onde representando a Força Sindical, recebeu em nome da central, o
troféu comemorativo aos 45
anos do FGTS, evento organizado pela Caixa EconômiRuy durante solenidade
ca Federal, responsável por
administrar os recursos do
Amorim ao presidente da For- Paulo Pereira da Silva, durante
F.G.T.S.
O troféu foi entregue por ça Sindical, o deputado federal encontro recente.

Divulgação

Presidente do Sincomerciários
representou a Força Sindical nos
45 anos do FGTS em Brasília

O
presidente
Ruy Queiroz de
Amorim foi condecorado com o
“Colar Cruz do Alvarenga e dos Heróis
Anônimos”,
durante
Sessão
Magna do Instituto Histórico Geográfico e Genealógico de Sorocaba
-(IHGGS), dentro
da programação da
“Semana Aluísio de Almeida”, ocorrida na Catedral
Metropolitana de Nossa Senhora da Ponte, Centro de
Sorocaba. A comenda que é
oferecida pelo IHGGS e oficializada pelo Governo do
Estado de São Paulo é um
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à

Livro relata história de
20 anos da Força Sindical
Foi lançado recentemente o livro
A História da Força Sindical - 20 anos
de luta, com relatos e depoimentos
importantes, como do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Na obra é
contada em detalhes a fundação em

1991, pelo então sindicalista Luiz Antonio de Medeiros, que de início reuniu
em torno de seu projeto 441 entidades,
entre sindicatos e federações, que estavam insatisfeitos pelo então modelo sindical e acreditaram na ambiciosa

proposta de transformar o país em uma
nação moderna, capaz de competir
com o mundo desenvolvido. As páginas
contam com dezenas de imagens que
exibem a trajetória de crescimento da
Força Sindical. Vale a pena ler!

Sandra Navarro

Em dezembro, o presidente
Ruy Queiroz de Amorim participou
do IV Conferência Sindical Internacional de Trabalhadores promovida pela Força Sindical no Rio de
Janeiro. O encontro reuniu dirigentes sindicais de 13 países em torno
do tema “Crise Econômica Rio+20,
Desenvolvimento
Sustentável,
Trabalho Decente e Sindicalismo”.
Convidado a palestrar, representando o presidente da Federação
dos Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo - Fecomerciários, Luiz Carlos Motta e o presidente da Força Sindical, Paulo Pe-

comunidade.
No final da cerimônia,
Amorim disse estar honrado com o reconhecimento,
e agradeceu ao presidente
do IHGGS, Nilson Cesar, pessoa pela qual tem uma grande admiração, bem como
aos demais confrades do
instituto.
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Convênio fechado com a Mediplan,
Intermédica e Santa Casa Saúde

Primeiro o Sincomerciários firmou parceria
com a Mediplan Assistencial, convênio com
centenas de profissionais da área médica, capacitados para atender a categoria nos consultórios, e no caso mais específico, no Hospital Samaritano, localizado na Rua Rodrigues
Pacheco, no Centro de Sorocaba. Agora o Sincomerciários Sorocaba investe ainda mais na
preservação da saúde da categoria, fechou
convênio com a Santa Casa Saúde e com a Intermédica (Hospital Modelo), administrada
pela Qualicorp.
Os convênios oferecem tabela especial para comerciários, veja: Intermédica a partir de R$ 54,36;
Mediplan Assistêncial R$ 76,00 e Santa Casa planos a partir de R$ 90,00.
Para ser beneficiado basta manter seu cadastro atualizado junto ao sindicato. Ligue agora e
saiba mais sobre o convênio. Tel.: 2102.7900.

ATENÇÃO

Convênio odontológico com a Paulident
já está vigorando gratuitamente
e com co-participação
O convênio com a clínica
odontológica Paulident já
está vigorando e oferecerndo tratamento especializado para os comerciários e
seus dependentes gratuitamente e com co-participação. A avaliação é gratuita.
O convênio é resultado de

uma parceria que visa exclusivamente oferecer mais saúde
e qualidade de vida para a família comerciária.
Para ser atendido o comerciário ou dependente deve retirar uma guia de encaminhamento na sede do sindicato.
O horário de atendimento na

Paulident que está localizada na Rua Eulália da Silva,
no. 138, no Jardim Faculdade, é das 8h30 às 19h30, de
segunda à sexta-feira e aos
sábados das 8h30 às 11h30.
Para agendamento os telefones à disposição são: 32110904 / 3211-5400.

Acupuntura na sede do sindicato dos comerciários
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.

O Sincomerciários
mantém à
disposição
da categoria,
gratuitamente,
na sede em
Sorocaba,
assistência
médica nas
seguintes
especialidades:
Clínica Geral,
Ginecologia,
Geriatria, e
ainda inumeros
outros
benefícios.

(15) 2102.7900
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Academia de Karate Kyokushinkaikan dos Comerciários

completa 10 anos e amplia horário de treinos

Divulgação

A Academia de Karate Kyokushinkaikan dos Comerciários fechou 2011 com “chave de ouro”. Além de completar 10 anos de
atividade no Clube dos Comerciários, no Bonenkai (festa de encerramento do ano), no dia 19 de dezembro, entregou as faixas
de graduação aos karatecas que prestaram Exame de Faixa.
Faixa Laranja: Diego Antunes, César C. Gomes e Bruno Stefano
Faixa Azul: Rodrigo Matsuda
Faixa Amarela: Lucas Lamarca
Faixa Verde: Cynthia Nogueira e Arthur Moretti
Faixa Marron: Ivam Moretti, Marcelo Pinheiro e Joaquim Santos
Faixa Marron P. Preta: Gerson da Silva
Faixa Preta 1º. Dan: Pedro Moretti

Novos horários para treinos
Crianças

Adultos

2a feira : das 19 às 20h
4a. feira: das 19h40 às 20h40
6a. feira: das 20 às 21h30 (junto com os adultos)
Sábado: das 10 às 12h (Academia Nagata - todos juntos)

2a.feira: das 20 às 21h30
4a.feira: das 20 às 21h30
6a.feira: das 20 às 21h30
Sábado: das 10 às 12h (na Academia Nagata)

Equipe de basquetebol sub13 Sindicato dos
Comerciários de Sorocaba & Vânia e Vanira
conquista título importante para Sorocaba
A equipe de basquetebol masculino sub13 Sindicato dos Comerciários de Sorocaba&Vânia
e Vanira conquistou o vice-campeonato da Liga Clube Escola de
São Paulo, realizado no ano de
2011. Os 12 atletas integrantes da
equipe foram descobertos nos

treinos do projeto social Educando Através/Centro de Formação
de Atletas de Basquetebol Vânia
e Vanira, sediado no Clube dos
Comerciários, onde realizam
seus treinamentos desde a iniciação esportiva.
Segundo Vanira Herandes,

vários troféus já foram conquistados pelas equipes de
basquetebol masculino e feminino Sindicato dos Comerciários de Sorocaba&Vânia e
Vanira, todos resultados da
importante parceria com o
Sincomerciários.

Atletas
comemoram
conquista

Hidroginástica
aos domingos
Atenção
comerciário
aproveite o alto verão no
Clube dos Comerciários,
uma estrutura completa
para oferecer mais lazer
para você e seus familiares,
de terça à sexta-feira, das 10
às 21 horas, e aos sábados e
domingos até às 19 horas.
Biblioteca, lan-house, lan-

chonete, academia, sauna,
piscina (adulto e infantil),
toboágua, e agora, todos
os domingos, hidroginástica das 13h às 14 horas, e das
15 às 16 horas. Usufrua deste benefício, associe-se. Se
você já é associado, atualize seu cadastro e aproveite
para relaxar!

Divulgação

Aplaudidos pelos familiares que compareceram para incentivar os alunos, os karatecas fizeram apresentação dos golpes
básicos, chutes, defesa pessoal, katas e kumite (lutas). Na ocasião, a Sansei Rosa Clemente, responsável por conduzir a premiada academia, parabenizou os atletas pelo esforço, superação e perseverança. E deixou um recado de incentivo ao futuro
esportista: “A família Kyokushinkaikan está crescendo a cada
dia, venha você também participar conosco. Esporte é saúde,
esporte é vida”
Durante o evento, a Sansei anunciou ainda, que a academia
participará ativamente de importantes campeonatos em 2012,
entre eles: o Paulista, o Brasileiro, além da seletiva que irá definir o karateca que representará o Brasil no Campeonato Mundial, no Japão.

O COMERCIÁRIO

JAN/FEV - 2012

Campeonato de Futsal
rições
c
s
in
dos Comerciários abertas

O sindicato está com
inscrições abertas para o
tradicional e consagrado
Campeonato de Futsal Sincomerciários Sorocaba, que
terá início no dia 04 de abril,
no ginásio poliesportivo do
Clube dos Comerciários, localizado na Rua Trinidad, no.
302, no Jardim América.
De acordo com o diretor
de Esportes, Fernando Afonso, o campeonato tem dois
objetivos principais: promover o lazer e a integração da
categoria.

Para participar, é necessário ser comerciário, prático de
farmácia ou funcionário dos
escritórios de contabilidade;
preencher ficha de inscrição
com número da carteira associativa, R.G. e carteira profissional. As equipes deverão estar formadas por no mínimo 7
(sete) atletas e no máximo 15
(quinze). Não será permitido
cancelamento ou a substituição das inscrições dos atletas. A Taxa de inscrição é de
R$ 90. A pré- inscrição pode
ser feita pelo site da entidade

VENHA JOGAR NA

ESCOLA DO BERNARDINHO

EM SOROCABA
GINÁSIO DOS COMERCIÁRIOS

Fernando Afonso,
diretor Esportes
(www.sincomerciariosorocaba.com.br).
Mais informações: 32474239 ou 9136-1235 com Fernando Afonso.

Clube dos Comerciários
sediará Escola de Voleibol
do Bernardinho, em março
Em parceria com o Sincomerciários Sorocaba, em breve
se instalará em Sorocaba a Escola de Volei do Bernardinho,
Escola de Excelência no ensino do voleibol para crianças e jovens dos sete aos dezesseis anos. O principal diferencial da
Escola de Vôlei Bernardinho é oferecer um serviço personalizado, adequado às necessidades das crianças e proporcionando condições de sucesso. A escola associa a sua metodologia os valores e os ideais essenciais para a formação e para
a educação de um cidadão - disciplina, cooperação, responsabilidade e superação.
Acreditando no potencial da parceria com a escola, o Sincomerciários vai proporcionar aos associados/dependentes
a oportunidade esperada para treinar vôlei com o que há de
melhor no cenário profissional do voleibol.
Início dos treinos: Março de 2012 (QUARTAS-FEIRAS E SEXTAS-FEIRAS)
Local para pré-inscrições: AMEGYM - Atividades Motoras Educativas - Rua Almirante Barroso,
169, V. Independência - (vagas limitadas)
INFORMAÇÕES: (15) 3327-2845 / (15) 8127-8252 / (15) 8116-9144
Local dos treinos: Ginásio Poliesportivo do Clube dos Comerciários - Rua Trinidad, 302 (paralela
à Avenida Washington Luiz e atrás da Praça Nova York), Jardim América | Sorocaba.

DESCONTOS PARA ASSOCIADOS DO
SINCOMERCIÁRIOS SOROCABA
Desconto de 20% (vinte por cento) na aquisição de kits de materiais esportivos
Desconto de 20% (vinte por cento) nas mensalidades.
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INSCRIÇÕES
AMEGYM - Atividades Motoras Educativas
Rua Almirante Barroso, 169 | Centro
(Próximo da Praça 9 de Julho)
Sorocaba | SP | CEP 18040-280

3327 2845
(15) 8127 8252
(15) 8116 9144
(15)

Inscreva-se também pelo nosso site:
www.escoladevoleibernardinho.com.br

12

O COMERCIÁRIO

JAN/FEV - 2012

promoveu a beleza
da mulher comerciária

O Sincomerciários Sorocaba elegeu a mais bela comerciária no dia 12 de novembro,
numa “Noite da Beleza Gaúcha”. O evento que aconteceu no Salão de Eventos do
Clube dos Comerciários esteve caracterizado pela cultura
gaúcha. Na abertura do even-

to, após a apresentação do
Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Sorocaba, a passarela foi tomada pelo charme e a
elegância das 13 lindas candidatas, que apresentaram uma
espetacular dança gaúcha,
com coreografia criada especialmente para a festa. Os

desfiles com maiôs pretos e
luxuosos vestidos para julgamento da plástica e elegância
completaram ainda o glamour
do concurso.
A vencedora foi Priscila Regina da Silva, de 22 anos e 1,75m
de altura. A primeira princesa
e segunda colocada foi Raquel
Barboza de Moura de 20 anos
e 1,70m. A Miss Simpatia eleita
foi Isadora Cubas Sampaio, de
21 anos e 1,63.

Traje típico gaúcho

Após a dança de despedida da coroa realizada pela Miss Comerciária
2010, Jéssica Candido, a mais nova eleita recebe a coroa e a faixa.

Desfile plástica

Miss Paulista - A Miss Comerciária de Sorocaba participou ainda do concurso
Miss Comerciária Paulista,
promovido pela Federação
dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo Fecomerciários, que ocorreu
em Ribeirão Preto, quando
concorreu com dezenas de
candidatas do estado.

Prêmios – Todas as candidatas receberam prêmios, entre
eles: valor em dinheiro, tevê de LCD de 36 polegadas, troféu, faixa, cuia personalizada, cesta de café da manhã, um
vale compra, notebook, cuia personalizada, micro system,
máquina fotográfica digital e muitos outros.

Dia do Comerciário comemorado com grande festa

O dia 30 de outubro foi de
comemoração em Sorocaba.
Embalada por um animado
grupo musical, a festa em homenagem ao “Dia do Comerciário”, no domingo, reuniu
cerca de 450 trabalhadores
no Clube dos Comerciários,
entre diretores, comerciários
e seus familiares.

O presidente da entidade, Ruy Queiroz de Amorim,
ao lado da sua diretoria falou sobre a data. “Essa festa
é muito importante para todos nós, é um momento de
comemorarmos nossas conquistas. O nosso tão sonhado reajuste, que felizmente
superou o alcançado por

muitas categorias do país,
ainda manteve cláusulas
econômicas significativas.
Nós da diretoria temos atuado incansavelmente ao lado
da Fecomerciários, em nível
nacional para garantir os direitos da nossa categoria. A
busca pela regulamentação
da profissão e a implantação

das 40 horas semanais são
as principais bandeiras dos
comerciários no momento”,
enfatizou Amorim.
O presidente ainda fez um
breve relato da mobilização
que levou o 30 de outubro
ser considerado o “Dia do
Comerciário”. Em seguida,
durante um almoço, condu-

ziu a distribuição de vários
prêmios aos trabalhadores
comerciários por meio de
sorteio. Notebook, final de
semana no Centro de Lazer
dos Comerciários em Praia
Grande para casal, bicicletas
e muitos outros brindes coroaram a alegria da grande
festa comerciária.

