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do presidente

Formação profissional: o melhor investimento

Ruy Q. Amorim

PRESIDENTE

É cada vez mais importante e necessário investir na formação profissional
do trabalhador brasileiro, especialmente na atual conjuntura de abertura do
mercado mundial, avanço da tecnologia,
concorrência acirrada entre empresas
nos estados, e entre nações. É preciso
estar preparado para atuar num mercado de trabalho cada vez mais exigente
e seletivo.
O mercado de trabalho precisa de

trabalhadores qualificados e multiespecialistas. Por paradigmas culturais, o
empregador não tem o hábito de investir na qualificação profissional, menos
ainda em benefícios sociais e remuneração mais digna para motivar os seus
colaboradores.
A falta de mão de obra qualificada no
Brasil é gritante. Entretanto já estamos
mudando este quadro com a melhora e
ampliação do número de professores e
equipes de profissionais da educação.
E os governos estão investindo mais na
formação dos profissionais que gostam e
querem ensinar.
Um dos exemplos de aposta na educação é a nossa Federação, que por iniciativa do nosso presidente Luiz Carlos Motta,
vem trabalhando junto com seus 66 Sindicatos filiados para qualificar e profissionalizar os trabalhadores do comércio em todo
o Estado de São Paulo. E como exemplo

prático desse esforço, tenho o orgulho
de dizer que o Sincomerciários Sorocaba
qualificou um total de 780 trabalhadores no
comércio da região em 2011, com o apoio
da Fecomerciários.
Para tanto, quero citar uma receita simples, prática e fácil de executar um projeto
como o nosso:
* Organizar e contribuir com boa vontade na qualificação dos profissionais e
alunos;
* Os custos basicamente são direcionados às apostilas com todo o seu conteúdo
específico, alinhado com o do professor;
* Os equipamentos são simples, como:
lousa branca, caneta marcadora, TV e vídeo aulas;
* Professores qualificados e engajados

* E o principal: a “matéria-prima”. Esta
nós temos em abundância: são nossos
trabalhadores e trabalhadoras e desempregados momentâneos, todos ansiosos
com a urgente necessidade de formação
para o mercado de trabalho, que sofre com
a falta de profissional qualificado.
Para finalizar, vamos ampliar e multiplicar o investimento social para formação de excelentes profissionais, e, assim,
poder exigir para o trabalhador um salário
mais digno. O retorno deste investimento
é precioso.

Ruy é presidente do Sincomerciários
de Sorocaba; 2º secretário da Fecomerciários; diretor da Força Sindical Regional e Estadual; professor e sociólogo

Restaurante
popular e creche

Ruy empossado no
Conselho Curador
do FGTS no MTE
O presidente Ruy Queiroz de Amorim, no dia 15 de
maio, em Brasília, no Ministério do Trabalho e Emprego,
participou da primeira reunião com o novo ministro, Brizola Neto. Na ocasião, Ruy também tomou posse como
Conselheiro titular do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), representando a Força Sindical e os comerciários. A solenidade contou com a
presença de dezenas de autoridades.

no projeto desde o seu início;

Ruy durante reunião do Conselho Curador
com o ministro Brizola Neto

Restaurante popular e creche na região central é uma luta social da diretoria
do Sincomerciários Sorocaba. O seu sindicato está na busca por parcerias para
tornar esses sonhos realidade, e facilitar
o cotidiano das mães e pais comerciários. Sabemos que é muito sacrificada
a vida da nossa categoria, o custo da
refeição prejudica o orçamento mensal.
Temos conhecimento também que muitas comerciárias acabam deixando de
exercer a profissão pela dificuldade em
conseguir uma creche para deixar seus
filhos. Por isso a nossa luta. Com o apoio
da categoria vamos conseguir.
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Sindicato fiscaliza e 98% das lojas de
Sorocaba fecham no Dia do Trabalhador
Pela primeira vez na história de Sorocaba, quase 98% do comércio da cidade fechou as portas no 1º de maio. O
resultado foi motivado pela intensa fiscalização do nosso sindicato nas lojas.
“Conforme determina a cláusula 47 da
Convenção Coletiva dos Comerciários
não há acordo entre as federações que
representam os empregados (Federação
dos Empregados no Comércio do Estado
de São Paulo - Fecomerciários), patrões
e sindicatos filiados para funcionamento
do comércio varejista no dia 1º. de maio
em todo o Estado de São Paulo.” A declaração é do presidente do Sindicato
dos Comerciários de Sorocaba e Região,
Ruy Queiroz de Amorim.
Durante todo o dia equipes de diretores da entidade percorreram os principais corredores comerciais e os shoppings. Sete hipermercados, doze mercados
de pequeno e médio porte, e nove lojas
de shopping foram flagradas em funcionamento. O Centro aderiu ao fechamento total. Cidades da base também foram
fiscalizadas, mas nenhuma ocorrência
foi registrada.
A Regional Sorocaba do Ministério do

Presidente e diretores durante fiscalização
Trabalho e Emprego recebeu na quarta-feira, dia 2, a relação oficial do sindicato com
a razão social dos estabelecimentos que

descumpriram a convenção da categoria.
“Acreditamos que o Dia do Trabalhador
deve ser respeitado, afinal, é o dia dele, ele

LOJAS
INFRATORAS:
Carrefour,
Walmart, Coop,
Assaí, Extra e
Roldão. Oito lojas
do Esplanada/
Iguatemi e uma
do Sorocaba
Shopping foram
autuadas,
três delas
reincidentes.

merece descanso. Tivemos poucos casos
de infração perto do número de comerciários que representamos”, comemorou Ruy.

Fiscalização
Concessionárias descumprem
convenção, mas sindicato está atento
A diretoria do nosso sindicato, coordenada pelo presidente Ruy Queiroz de
Amorim, vem realizando ampla fiscalização nas concessionárias de veículos de
Sorocaba. Muitas deles estão desobedecendo ao que determina a Convenção Coletiva da categoria, de não funcionamento
nos feriados, sem acordo com o sindicato,
representante legítimo dos trabalhadores
comerciários.
No feriado de Tiradentes, 21 de abril,
por exemplo, cinco empresas, em nome
da ganância, descumpriram a lei, são
elas: Automec (Gal. Carneiro) e Automec
(Castelinho); Megamit/ Mitsubishi (Rod.
Raposo Tavares); Albap/Suzuki (Campolim) e Pátio Caiuás (Marginal D. Aguirre). Uma empresa localizada na Rodovia
Raposo Tavares também chegou a abrir,
mas ao ser abordada pela diretoria, imediatamente tomou a decisão de fechar as
portas e dispensar os comerciários para
o descanso merecido.

Equipes vistoriam
funcionamento das
concessionárias

A razão social de cada empresa infratora foi encaminhada à Regional Sorocaba do Ministério do Trabalho e Emprego

para a fiscalização necessária e autuação. O empregador pode ser multado em
R$ 1.500 por empregado.

Nosso sindicato está sempre em
busca de melhoria social e econômica
para os comerciários.
Uma bandeira de luta no momento
é o acordo de Participação nos Lucros
e Resultados – PLR. Muitas empresas,
de pequeno, médio e grande porte já
fecharam o acordo com o sindicato. Comerciários da base já estão sendo beneficiados. A entidade continua na luta
por melhor qualidade de vida da família
comerciária. Trabalhador, se sua empresa ainda não tem acordo de PLR,
converse com o seu patrão, é justo, é
um direito seu pleitear esse benefício.
Informações: (15) 2102-7900
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Ruy prestigia posse do presidente
da Fecomerciários na CNTC
O Presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São
Paulo, Luiz Carlos Motta, assumiu em
fevereiro a tesouraria da Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comércio
(CNTC). Levi Fernandes Pinto, tomou posse como o novo Presidente. A cerimônia
foi realizada em Brasília, e reuniu cerca
de 400 pessoas, entre eles, o presidente

Ruy Queiroz de Amorim, representando
Sorocaba.
Para Luiz Carlos Motta, a ascensão a
um cargo de tamanha relevância não é um
mérito individual, e sim de toda Federação:
“Nos próximos quatro anos que seguem,
estejam certos, conduzirei o nosso mandato com base no princípio da unidade e
nos mais sinceros compromissos com as
causas da categoria,
ca
estimulado pelo apoio
es
dos Sindicatos Filiados
do
à Federação”.

Motta e Levi
em cerimônia
de posse
em Brasília

Sindicato
na base

MARÇO/ABRIL/MAIO - 2012

Comerciários têm representante na
Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho

Aparecido Bruzarosco (esquerda), secretário adjunto
de Emprego e Relações do Trabalho
O presidente licenciado do Sindicado
dos Comerciários de Ourinhos e Região
e segundo tesoureiro na Federação dos
Comerciários, Aparecido de Jesus Bruzarosco, é o atual secretário adjunto de
Emprego e Relações do Trabalho. Bruzarosco possui de mais de 20 anos de
experiência na vida sindical. Antes de
assumir o atual cargo, ele que foi candidato a deputado estadual nas eleições
de 2010, com o apoio dos comerciários

do Estado de São Paulo, exercia a função de secretário municipal de Serviços
Urbanos na cidade de Ourinhos.
Ele foi empossado no dia 19 de abril,
em solenidade na Secretaria da Agricultura, na Capital. A indicação de Bruzarosco,
braço da Fecomerciários na Secretaria,
foi feita no dia 14 de março, durante reunião da Comissão Estadual de Emprego
em que se discutiu as diretrizes dos trabalhos para 2012.

A diretoria do nosso sindicato realizada visitas periódicas no comércio das cidades que compõem a base territorial da entidade. A intenção é estar mais próximo dos comerciários, informá-los dos benefícios à disposição,
e ainda tomar conhecimento das demandas da categoria no seu ambiente de trabalho.

Diretoria recepcionada por comerciárias

Cordeiro Máquinas e Ferramentas

Modateci

Cybelar

Padihey

Casas Bahia

American Shoes

Padihey

População de São Roque
conhece sindicato

Dia do Trabalhador
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Faculdade
Ipanema
no evento
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comemorado com festa em Sorocaba
Uma festa repleta de alegria,
descontração, shows, distribuição
de muitos prêmios, brindes, e ainda
churrasco e bebidas grátis. Assim
aconteceu a festa dos comerciários
de Sorocaba e região, em comemoração ao Dia do Trabalhador, realizada no dia 1º. de maio, no ginásio
poliesportivo do Clube dos Comerciários. Cerca de 2,5 mil pessoas marcaram presença, entre comerciários,
familiares e autoridades.
A abertura foi com o anúncio dos
prêmios, entre eles: tevês LCD, notebooks, celulares, bicicletas, final
de semana no Centro de Lazer em
Praia Grande, final de semana em
balneário da região, bolsa universitária da Faculdade Ipanema, e uma
linda moto zero quilômetro CG 125
Honda, doada pela FORÇA SINDICAL, o prêmio mais cobiçado por
todos aqueles que depositaram milhares de cupons nas urnas. Brindes
personalizados do Sincomerciários
Sorocaba também foram distribuídos
no transcorrer do evento.
Com a camisa da Força Sindical,
o presidente Ruy Queiroz de Amorim,
também coordenador da Regional
Sorocaba da Força Sindical, e diretor
da Federação dos Empregados no
Comércio do Estado de São Paulo –
Fecomerciários disse ser uma grande
satisfação para o Sincomerciários
estar realizando a festa, que tinha o
objetivo de promover a integração da
categoria, além de homenageá-la.
Ainda durante sua fala, Amorim afirmou que a categoria é merecedora
de ter seus direitos garantidos, sem
esquecer-se de enfatizar a luta conjunta com a Fecomerciários e Força
Sindical em defesa de importantes
bandeiras dos comerciários, como a
regulamentação da profissão e a redução da jornada de trabalho de 44
para 40 horas semanais.
Nos intervalos dos shows acon-

Neusa, Ruy,
Dr. Cattai e Mucci

teceram os sorteios e as maA família comerciária lotou o ginásio
nifestações das autoridades
poliesportivo do clube da catergoria
presentes em torno do 1º. de
maio. Entre eles, o gerente da
Regional Sorocaba do Ministério do Trabalho e Emprego,
Vitório José Cattai; Neusa
Barbosa, diretora do Sindicato
dos Trabalhadores da Alimentação de Sorocaba, e membro
da secretaria da Mulher da
Força Sindical; José Airton
de Oliveira, presidente do
Sindicato os Trabalhadores
da Alimentação de Sorocaba;
Randolfo das Neves, diretor
da Regional do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, e ainda representando a Câmara
Municipal de Sorocaba, o vereador
Francisco França.
No encerramento da festa, vídeos
com mensagens alusivas ao Dia do
Trabalhador, do presidente licenciado
da Força Sindical e deputado federal,
Paulo Pereira da Silva, e do presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos
Motta foram exibidos.
Shows

animaram
a festa

Grande público

Sorteio da moto

Ganhadora da bicicleta

Ganhadores dos prêmios

O ganhador da moto comemora o prêmio

Jorge Pedro Cardoso - Moto CG 125
Fabricia dos Santos Viana - Notebook
Katiana Mariana F. Simão - TV LCD
Gisele Aparecida Carvalho Clemente - Bicicleta
Miriam L. Freitas Souza - Celular
Alexandre Caruso Cleto - TV LCD
João Carlos de Camargo - Bolsa Integral Escola de Vôlei Bernardinho
Angelina Cristina F. de Aguiar - Bicicleta
Roberto Soares - Celular
Sandro Luiz de Almeida - Notebook
Vera Lúcia Moreira - Final de semana Praia Grande (casal)
Everton José Martins - Bolsa da Faculdade Ipanema
Fabiano Maniezzo - Kit da Escola de Vôlei Bernardinho
Marcelle Santana C. R. Furtado - Final de semana Praia Grande (casal)
Jandyr Alves da Silva - Celular
Sônia Maria C. Pedroso - Viagem Trajeto Turismo
Fernando Vinicius Afonso - Final de semana Praia Grande (casal)
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Sincomerciários recebe Doblò
para intensificar ação sindical
No início de maio, a Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo
– Fecomerciários entregou 1 Fiat
Doblò Adventure para cada um
de seus 66 sindicatos filiados.
Com a intenção de ampliar as
ações sindicais e aproximar mais
o sindicato com os seus representados, a doação dos veículos
encerrou as comemorações do 1º
de Maio da maior categoria comerciária paulista.
Para receber os comerciários
de Sorocaba, esteve presente à
solenidade que aconteceu na Es-

tância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, esteve o presidente Ruy Queiroz de Amorim, o
vice-presidente Fernando Pássaro e a diretora Roseli Silva. Cerca
de 250 sindicalistas prestigiaram
a iniciativa da Fecomerciários.
Após a cerimônia de abertura, o
presidente da Fecomerciários, Luiz
Carlos Motta, agradeceu a todos os
dirigentes sindicais e os convidados. “Hoje é um dia especial que
vai ficar para a história da Federação”, afirmou Motta. A chave do
veículo destinado a Sorocaba foi
entregue ao presidente Ruy.

Fecomerciários: Doblòs fortalecerão ação sindical

Esporte
Sorocaba na 5ª. Copa Estadual
de Futsal da Fecomerciários

Escola de Vôlei

Bernardinho
já funcionando

Sorocaba segue firme na 5ª. Copa Estadual de Futsal da Fecomerciários – Troféu Luiz Carlos Motta. Venceu dois jogos e perdeu um. Mas
continua firme na disputa. A equipe sorocabana venceu as equipes de
Itapeva e São Paulo nas duas primeiras disputas. Contra Itapeva, em
Sorocaba, no jogo de estreia, venceu por 2 a 1. Em São Paulo, venceu
a equipe da casa com o mesmo placar.
A copa teve início no dia 6 de maio, com atos simultâneos nas cidades-sede, onde estão acontecendo os jogos. Sorocaba é uma delas.

Mr. Wash vence o Campeonato de Futsal do Sincomerciários
Fim do Campeonato de Futsal do Sincomerciários Sorocaba. Após eletrizantes disputas
entre as 23 equipes participantes, a equipe Mr. Wash foi a
campeã desta edição. Venceu
no último dia 24 de maio, sua
forte adversária, Visuale Sistemas por 4 a 1, com três gols de
Sansão e um de Rafael. O gol
da segunda colocada foi marcado por Michel.
O jogo final não foi fácil para
ambas as equipes. Fortes e com
muita vontade de vencer, proporcionaram um verdadeiro espetáculo para a torcida que lotou a
quadra do ginásio poliesportivo
do Clube dos Comerciários. Com
atletas dispostos e tecnicamente
superiores, a Mr. Wash e a Visuale
Sistemas foram merecedoras da

8805

8880

Mr. Wash a grande campeã
final. Mas a Mr. Wash, agora bicampeã, soube aproveitar melhor
as jogadas e foi a grande vencedora do campeonato, que teve o
objetivo de promover a integração
dos trabalhadores comerciários.
A Mr. Wash jogou com os se-

Visuale recebeu o troféu de 2ª colocada
do diretor de esportes, Fernando Afonso

guintes atletas: Cleberson, Jaime, Coci, Rafael Souza, Sansão,
Lucas 1, Fernando, Pedro e Lucas. O treinador foi o Delfino Júnior. O atleta Sansão foi artilheiro
do campeonato com 13 gols marcados. O goleiro Cleberson foi o

menos vazado, com 12 gols.
A arbitragem do campeonato foi da equipe da LISOFUS
– Liga Sorocabana de Futsal,
composta por Roberto Blauer,
André Garbeto, e pela mesária,
Maísa Mariano.

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) 81278252 / (15) 8116-9144
Local dos treinos: Ginásio
Poliesportivo do Clube dos Comerciários - Rua Trinidad, 302
| Jardim América | Sorocaba.
DESCONTOS PARA
ASSOCIADOS

• 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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Sincomerciários na mobilização
contra a desindustrialização nacional
Diretores e funcionários do Sincomerciários Sorocaba ao lado da Federação
dos Empregados no Comércio do Estado
de São Paulo – (Fecomerciários) reforçaram o Grito de Alerta, ato em defesa do
emprego e contra a desindustrialização
no Brasil, que aconteceu no dia 4 de abril,
no estacionamento da Assembleia Legislativa, em São Paulo.
A mobilização teve o objetivo de chamar a atenção do governo e da sociedade
sobre a desindustrialização que está afetando o país, com a entrada desenfreada
de produtos estrangeiros a custos baixos,
sem pagamento de impostos, contrário ao
que ocorre internamente no Brasil, onde
pela quantidade de impostos que a empresa nacional tem que bancar, os preços
são mais altos, dificultando a competitividade. A consequência não poderia ser

outra, o desemprego em diversos setores
da economia.
O presidente da Fecomerciários, Luiz
Carlos Motta, presidente da Fecomerciários e tesoureiro nacional da Força Sindical, central a qual o Sincomerciários é
filiado, disse que os comerciários também
sofrem com a desindustrialização, com a
perda de competitividade da indústria nacional e com a informalidade, que tiram
empregos no comércio.
O nosso presidente, Ruy Queiroz de
Amorim, disse ter ficado satisfeito com a
mobilização que reuniu cerca de 90 mil
pessoas, pois mais uma vez demonstrou a força dos trabalhadores. “Esse
ato nos motivou a continuar lutando pelos trabalhadores. Somente com
união de esforços alcançamos
nossos direitos”, enfatizou.

Mais assistência jurídica para a categoria
Escritório de advocacia Leite & Santos Advogados

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.
Para ser atendido faça seu agendamento 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.

Ruy e o presidente licenciado
da Força Sindical, Paulinho

Funcionários do sindicato
participam de curso para
excelência no atendimento
Os funcionários do nosso sindicato,
no dia 11 de maio, juntamente a centenas
de colaboradores de sindicatos filiados à
Federação dos Empregados no Comércio
do Estado de São Paulo (Fecomerciários)
participaram do 2º Encontro de Funcionários das Entidades Sindicais Comerciárias
“Cuidando de Gente”, realizado no Centro
de Lazer em Praia Grande.

O evento teve por objetivo qualificar e
aperfeiçoar o conhecimento dos funcionários dos sindicatos por meio de palestras,
para que eles possam compartilhar essa
aprendizagem no dia a dia. De acordo com
o presidente Ruy Queiroz de Amorim, a
iniciativa da Fecomerciários é de extrema
importância, pois qualifica nossos colaboradores a atender ainda melhor a categoria.

F: 2101-0130
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Inaugurada a nova subsede do Sindicato dos Comerciários. Denominada
pelo presidente Ruy Queiroz de Amorim, de Polo Avançado Zona Norte, é a
primeira unidade em Sorocaba, onde já
funciona a sede central (Rua Francisco Scarpa, 269) e o Clube da categoria
(Rua Trinidad, 302 – Jardim América). O
Sindicato conta com mais quatro subsedes em cidades da sua base: Piedade,
São Roque, Ibiúna e Votorantim.
De acordo com Amorim, a implantação
do polo tem o objetivo de aproximar ainda

JORNAL O COMERCIÁRIO

mais a entidade da categoria, e facilitar o
acesso dos comerciários, comerciárias e
familiares aos benefícios disponíveis a eles.
“A zona norte tem mais de 250 mil
habitantes e muitos são comerciários. O
comércio da região cresceu demais nos
últimos anos. Lojas diversas, hipermercados, supermercados, e agora com a
inauguração dos shoppings, a categoria
tende a aumentar. Nada mais justo que
o sindicato estar mais próximo para dar
suporte aos trabalhadores e trabalhadoras”, ressaltou.
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Cerimônia – O ato de inauguração contou com a presença ilustre do secretário adjunto da Secretaria do Emprego e Relações
do Trabalho do Estado de São Paulo, Aparecido de Jesus Bruzarosco, que também esteve representando o presidente da Federação
dos Empregados no Comércio do Estado
de São Paulo – Fecomerciários, Luiz Carlos
Motta, e o governador Geraldo Alckmin.
Bruzarosco, apesar dos inúmeros
compromissos agendados para a mesma
data, fez questão de remanejá-los e prestigiar os comerciários de Sorocaba. Na sua

fala, afirmou ser exemplar a iniciativa do
Sincomerciários, afinal buscava descentralizar, estar mais próximo da categoria, e
oferecer mais ao trabalhador. “Ruy dá uma
demonstração de inteligência com esse
polo”, enfatizou o secretário.
Diretores, funcionários, representantes de
escritórios de contabilidade da região e colaboradores também marcaram presença na
inauguração da subsede, que teve a cobertura do programa Perfil Comerciário, programa
semanal do sindicato, exibido aos sábados, às
16 horas, no canal 16 da Net Sorocaba.

Momento solene

Diretores, autoridades
sindicais e o secretário
Bruzarosco durante ato
de inauguração

entando
Diretoria do Sincomerciários Itu repres
o presidente Luciano Alves Ribeiro

