Comerciários estão em Campanha Salarial
Unificada em todo Estado de São Paulo

Em agosto nosso sindicato junto à Federação dos Comerciários
do Estado de São Paulo - Fecomerciários abriu a campanha
salarial da categoria. Saiba mais na página 4
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P alavra do presidente

Fernando Pássaro

Presidente em exercício

Comerciárias e comerciários, é
na condição de presidente interino do Sincomerciários Sorocaba
que ocupo este espaço para comunicar que no dia 13 de agosto,
num ato realizado em São Paulo,
demos o ponta pé inicial para a
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Foi dada largada para a campanha
salarial unificada 2012 e 2013

campanha salarial unificada de
2012 e 2013 da nossa categoria.
Na ocasião nossa diretoria esteve presente no ato, que reuniu
mais de mil pessoas para reforçar
a luta em torno da aprovação de
nossas propostas.
A pauta de reivindicações da
chamada “Campanha Trabalho
com Dignidade”, aprovada em
assembleia por delegados dos
sindicatos filiados, tem 140 cláusulas. Nela, reivindicamos aumento
real de 4,5%, reajuste de 12%
nos pisos salariais, jornada de

trabalho de 40 horas, fim do fator
previdenciário, participação nos
lucros e melhores condições de
trabalho nos finais de semana e feriados. Estamos otimistas quanto
ao atendimento de nossa pauta de
reivindicações, pois somos hoje
a maior categoria profissional do
país e esperamos que os empresários reconheçam isto e valorizem
os trabalhadores.
Contamos com o apoio e a
força da nossa categoria para que
possamos conquistar nossas reivindicações.

Outro momento especial que
vale destacar é a reabertura do nosso Clube dos Comerciários, localizado no Jardim América, uma das
regiões mais valorizadas de Sorocaba. A reabertura aconteceu no dia
16 de setembro, com a realização
de um almoço para a categoria e
inauguração de uma vídeo locadora
no local, onde o associado passará
a contar com diversos títulos de filmes e documentários para locação
grátis, se tornando mais uma forma
de levar comodidade e opção de
lazer à nossa categoria.

Atendimento jurídico é
Departamento Jurídico do
ampliado para subsedes nosso sindicato participou do
5º Congresso de Advogados

Desde o mês julho, o Sincomerciários Sorocaba ampliou sua
atuação e passou a disponibilizar aos seus associados, atendimento
jurídico também para as subsedes de Votorantim, Piedade e ainda
no Polo Avançado Zona Norte,
numa das regiões de Sorocaba
que mais crescem e já representa
um terço da população e do comércio local.
É por meio do nosso Departamento Jurídico que as dúvidas
trabalhistas dos comerciários são
solucionadas, responsável pelas
ações individuais e coletivas dos
comerciários. Diariamente o
jurídico atua ao lado dos trabalhadores que buscam na justiça
seus direitos.

Advogados e funcionários
do Sincomerciários Sorocaba
representaram a categoria comerciária da cidade, no 5º Congresso de Advogados realizado
pela Federação dos Empregados
no Comercio do Estado de São
Paulo - Fecomerciários entre os
dias 27 e 28 de julho no Centro
de Lazer dos Comerciários, em
Praia Grande.
O evento teve como principal
objetivo a troca de experiência
entre os profissionais de Direito

que compõem os quadros dos
departamentos jurídicos da Federação e dos sindicatos filiados.
O presidente em exercício
do nosso sindicato, Fernando
Pássaro, destacou a importância
do evento para a categoria. Ele
também parabenizou o presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos
Motta e a todos os participantes
do 5º Congresso. “Com certeza
todos ganharam conhecimentos
para representar melhor os comerciários”, diz.
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Sindicato está de olho nas mudanças
propostas pelo Ponto Frio
A rede Ponto Frio soltou um comunicado afirmando que vai substituir
o ticket refeição dos funcionários
por cesta básica. Entretanto, os trabalhadores da empresa já recebem
mensalmente os dois benefícios, ou
seja, o ticket refeição e a cesta básica. O anúncio causou indignação nos
trabalhadores.
Nosso sindicato está atento! Se a

empresa concretizar a arbitrariedade e extinguir dos trabalhadores e
trabalhadoras do comércio o direito
adquirido do ticket refeição, as três
lojas de Sorocaba serão denunciadas
ao Ministério do Trabalho e Emprego
e ao Ministério Público do Trabalho
para que as providências legais sejam
tomadas, assim como já vem acontecendo em outros estados onde o

Ponto Frio tentou fazer a mesma coisa.
O Sincomerciários Sorocaba e a Federação dos Empregados no Comércio
do Estado de São Paulo – Fecomerciários
estão trabalhando para manter os direitos
dos comerciários e comerciárias do Ponto
Frio, assim, como têm negociado com as
demais empresas do setor no sentido de
pleitear cesta básica e ticket refeição para
toda a categoria comerciária da base.

“Arroz com Frango”
reúne 200 pessoas
O já tradicional “Arroz com Frango”, promovido pelo Sincomerciários Sorocaba, reuniu
cerca de 200 pessoas, e foi marcado pelo clima
de descontração, alegria e, sobretudo, integração entre os associados e seus familiares. O
evento, realizado no Clube dos Comerciários,
foi animado com música eletrônica e sorteio de
muitos brindes.
De acordo com presidente em exercício da
entidade, Fernando Pássaro, o jantar teve o objetivo de promover a integração da entidade com
a categoria. “É um momento especial, de muito
lazer e descontração”, ressaltou o presidente.

Clube passa a contar Reaberto o clube para o verão
Na reabertura aconteceu um almoço especial
com vídeo locadora
A reabertura do nosso

A partir deste mês, o Clube dos Comerciários, localizado no Jardim
América, passa a disponibilizar aos associados mais uma vídeo locadora,
além da instalada na sede central do nosso sindicato. É mais um benefício
que o sindicato passa a disponibilizar a categoria, oferecendo mais
uma opção de lazer e comodidade
aos comerciários e comerciárias.
No espaço, agora, além do
associado desfrutar de toda a
infraestrutura do complexo, com
piscinas, toboágua, sauna, academia de ginástica, sala de jogos,
lanchonete, churrasqueira, ginásio poliesportivo, salão de festa
e biblioteca, agora passa a ter à
disposição uma série de títulos de
filmes e documentários.

Clube para o verão aconteceu no dia 16, domingo, em
clima de muita festa. Com a
reabertura do conjunto aquático que estava fechado para
manutenção no período do
inverno, a família comerciária
terá ampliada as opções de lazer diariamente.
Também no domingo, para marcar a reabertura oficial do clube para
o verão, nosso sindicato preparou um almoço especial, e no cardápio,
strogonoff!
A festa da reabertura foi animada com música ao vivo e sorteio de
brindes para a família comerciária. Cerca de 200 pessoas marcaram
presença no almoço.
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Ato em SP marca início
da Campanha Salarial
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Doblò dá mais agilidade
às ações sindicais
“Os trabalhos realizados pelo Sincomerciários Sorocaba
em prol da categoria comerciária ganharam mais agilidade
e melhor qualidade nos serviços prestados aos associados
com a Doblò doada
pela Federação dos
Comerciários – Fecomerciários”, destaca o presidente
em exercício, Fernando Pássaro.
Segundo ele, o
veículo tem sido
fundamental para
percorrer as bases do sindicato e intensificar as ações de
fiscalização. “Utilizamos o veículo não apenas para atender
as demandas das atividades locais, mas também nas ações
sindicais que envolvem a fiscalização no comércio”, enfatizou.
“Troféu Luiz Carlos Motta”

Equipe de futsal de Sorocaba é a vice-campeã da 5ª Copa Estadual da Fecomerciários

A nossa Federação dos Empregados
no Comércio do Estado de São Paulo Fecomerciários, que reúne 67 sindicatos,
entre os quais o Sincomerciários Sorocaba, lançou no último dia 13 de agosto
a Campanha Salarial Unificada de 2012 e
2013 em um ato na avenida Paulista, que
reuniu cerca de mil pessoas e durou cerca
de duas horas.
O ato teve início no vão livre do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e seguiu
até a sede da Federação do Comércio
(Fecomércio), na avenida 9 de Julho, para
uma reunião dos membros dos sindicatos filiados. O presidente em exercício
do Sincomerciários Sorocaba, Fernando
Pássaro, e os demais membros da diretoria estiveram reforçando a luta de nossa

categoria. “Somos hoje a maior categoria
profissional do país e esperamos que os
empresários reconheçam isto e valorizem os trabalhadores. Vale lembrar que
na crise econômica de 2008 o comércio
teve um papel fundamental para manter
a economia do Brasil mais estável”, avalia
Pássaro.
A pauta de reivindicações da chamada
“Campanha Trabalho com Dignidade”,
aprovada em assembleia por delegados
dos sindicatos filiados, tem 140 cláusulas,
entre elas aumento real de 4,5%, reajuste de 12% nos pisos salariais, jornada
de trabalho de 40 horas, fim do fator
previdenciário, participação nos lucros
e melhores condições de trabalho dos
finais de semana e feriados.

A equipe de futsal do Sincomerciários Sorocaba conquistou o segundo lugar na 5ª Copa Estadual de Futsal
da Fecomerciários “Troféu Luiz Carlos Motta”, entre as
16 equipes semifinalistas. Foi uma conquista histórica já
que em outras edições nossa equipe chegou até a quarta
colocação.
Disputaram a copa, realizada pela Federação dos
Empregados no Comércio do Estado de São Paulo - Fecomerciários, trabalhadores de várias cidades paulistas,
todos representando seus sindicatos de origem.
A grande final aconteceu entre Sorocaba e Ituverava.
O nervosismo natural de uma final também entrou em
quadra, e apesar de ótimas jogadas, Sorocaba não conseguiu bater a adversária. Ficou com troféu de vice-campeã,
e a certeza de que fez um belo trabalho, elevando o nome
de Sorocaba em todo Estado de São Paulo. A equipe
ainda deu exemplo de força e garra durante os jogos que
aconteceram por todo estado.

