Retrospectiva
Sincomerciários

Jane
iro
a Ma
io

Sancionada
Regulamentação
da Profissão Comerciário

Comerciários de Sorocaba
representados na
7a. Marcha em Brasília

Denuncie
abusos!
Trabalho
aos
domingos
e feriados

DOMINGOS

Domingo sim, domingo NÃO; ou
DOIS DOMINGOS de FOLGA;
TERCEIRO domingo DEVE SER
de folga obrigatoriamente;
As folgas referentes aos domingos trabalhados devem ser
dentro do mesmo mês

FERIADOS
Pág 12

Pág 2

Loja é flagrada descumprindo

legislação trabalhista

Sindicato recebe
Selo Social
da Fecomerciários

Pág 4

Pág 5

(trabalho autorizado)

O trabalhador tem direito a receber em DOBRO, ainda VALE-TRANSPORTE e
ALIMENTAÇÃO
Comerciário, se as leis trabalhistas não estiverem sendo
cumpridas pelo empregador,
DENUNCIE ao seu sindicato
2102-7900 ou ainda no Min.
Trab. 3218-2547.
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P alavra do presidente

ARTIGO

Conquistas, avanços
e mais benefícios!

Ruy Q. Amorim

Presidente

Comerciárias e comerciários os
últimos meses foram de muito trabalho, mas também de muitas conquistas. Uma delas merece destaque,
a reconhecida valorização da nossa
categoria. A Profissão Comerciário é
realidade, foi devidamente sancionada
pela nossa presidenta Dilma no dia 15
de março. Assim como os médicos,
metalúrgicos e bancários, os comerciários pertencem a uma categoria de
extrema importância para o Brasil, pois
reforçam o crescimento do nosso país
e a economia nacional.
Pode até parecer chavão, mas a luta
continua comerciárias e comerciários,
temos muito a avançar. Precisamos estar cada vez mais unidos para conseguir
também a redução da jornada de 44
para 40 horas semanais.
Outro benefício de extrema impor-
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tância para nossa categoria, que não é
obrigatória, mas é muito justa, é a Participação nos Lucros e Resultados (PLR),
que já está complementando a renda
de muitos comerciários da nossa base.
Se você ainda não recebe, fale com o
seu patrão, entre em contato com o
sindicato, juntos vamos lutar para que
sua empresa reconheça o quanto cada
trabalhador poderá render se estiver
satisfeito com a implantação da PLR.
Será uma troca justa.
Continuamos ainda nosso trabalho
em busca de mais qualidade de vida
para nossos trabalhadores e familiares;
fiscalizando as empresa para assegurar
que a Legislação Trabalhista seja cumprida; estamos em vias de implantar
mais uma subsede, desta vez em Pilar
do Sul, para aproximar ainda mais dos
trabalhadores os benefícios oferecidos
pelo nosso sindicato; estamos trabalhando para implantar um salão de cabeleireiros no Clube dos Comerciários,
com cortes e outros procedimentos
grátis; continuamos com a assistência
jurídica e médica grátis, bem como
assistência odontológica e jurídica,
vídeo locadora sem taxas; Lan House
e cursos para qualificação em toda a
base da entidade, também grátis, e
muito mais. Todos os benefícios podem
ser alcançados na sede e Polo Zona
Norte, ambos em Sorocaba, e ainda
nas subsedes de Votorantim, Piedade,
Ibiúna e São Roque.
Para finalizar, quero pedir que leiam
com atenção nosso jornal, pois neste
mês fazemos uma retrospectiva das
nossas atividades realizadas nos quatro
primeiros meses do ano.
Um abraço e boa leitura!

Comerciário agora
é profissão
regulamentada!

A Fecomerciários, seus 68 Sindicatos Filiados, a Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comércio
(CNTC) e a Força Sindical, com a atuação indispensável do deputado Paulinho, agradecem a luta e o empenho
do movimento sindical comerciário
brasileiro pela Regulamentação da
Categoria Profissional dos Empregados no Comércio, cujo projeto foi
sancionado pela presidenta Dilma e
entrou em vigor no histórico dia 15
de março de 2013.
A unidade do sindicalismo comerciário revela que estamos no caminho
certo para humanizar os locais de trabalho e zelar pela saúde e segurança
dos trabalhadores.
A Regulamentação da Categoria
Comerciária teve origem no Projeto
115/07 de autoria do senador petista
Paulo Paim.
No decorrer dos últimos anos,
contou com a mobilização conjunta
das entidades sindicais em todas as
fases que a matéria enfrentou na
Câmara dos Deputados, no Senado
e no Palácio do Planalto. Por isso, estendemos nossos agradecimentos aos
parlamentares que apoiaram o projeto
em suas respectivas Comissões, garantindo, assim, o avanço da matéria.
Ressalto que a 7ª Marcha das Centrais Sindicais em Brasília, dia 6 de
março, reforçou a reivindicação dos
mais de mil comerciários presentes,
filiados à nossa Federação, pela tão
esperada Regulamentação.
Aos 12 milhões de comerciários
que atuam em todo o Brasil a medida

Luiz Carlos Motta
Presidente
traz como vantagens:
- Registro de Comerciário na Carteira Profissional.
- Normatiza a jornada de trabalho
com oito horas diárias e 44 semanais.
- Admite jornada de seis horas ao
trabalho realizado em turnos de revezamento. Fica vedado o serviço do
mesmo trabalhador em mais de um
turno, salvo negociação coletiva de
trabalho.
- Gera milhões de empregos e
institui o 30 de Outubro como o Dia
do Comerciário.
Enfim, agora com a efetiva Regulamentação da Categoria os comerciários e as comerciárias brasileiras
ganham em qualidade de vida e em
melhores condições de trabalho.
Parabéns, comerciários e comerciárias. Vocês merecem!
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Sincomerciários combate o abuso de
horário no Iguatemi Esplanada Shopping

Equipe de diretores do Sincomerciários fiscalizam o comércio no Iguatemi Esplanada Shopping

Depois de reclamações feitas ao
Sincomerciários, no dia 30 de janeiro
o presidente Ruy Queiroz Amorim e
representantes da entidade estiveram
no Iguatemi/Esplanada Shopping para
conversar com comerciários que não

concordam com a decisão da nova
diretoria do centro comercial de
abrir aos domingos a partir do meio-dia, ao invés das 14 horas como era
anteriormente.
Após constatarem a insatisfação

Ser filiado ao sindicato

fortalece ainda
mais a categoria

Dentro de loja fiscalizada, Ruy concede entrevista ao jornal Diário de Sorocaba

dos trabalhadores, o sindicato acionou o Ministério Público do Trabalho
e a Gerência Regional do Trabalho e
Emprego de Sorocaba para a tomada
das devidas providências sobre o que
a entidade considera um verdadeiro

abuso e exploração da mão-de-obra
comerciária. “Não vamos admitir que
um capital benéfico nos force a aceitar
esse tipo de conduta. Vamos até às
últimas instâncias para acabar com isso
”, enfatizou ele.

Sindicato mantém
fiscalização no comércio
das cidades pertencentes
à base territorial

A campanha associativa do nosso sindicato continua nas 14 cidades da
base do Sincomerciários. Para aqueles que se interessam em aderir ao quadro
associativo, a entidade oferece inúmeros benefícios como: assistência médica,
odontológica e jurídica gratuitamente, além de proporcionar outros serviços
também grátis, entre eles, cursos profissionalizantes, lan house e vídeo locadora.
Vale ressaltar que não existe taxa para se tornar associado.
Para quem busca mais lazer, a sede de Sorocaba conta com aulas de basquete no Centro de Basquetebol Vânia e Vanira, Escola de Vôlei Bernardinho,
academia de ginástica, karate e muitos outros ítens.
Interessado em
ser o mais novo
associado? Então entre em
contato pelo e-mail sindicalizacao@sincomerciariosorocaba.com.
br ou pelo telefone 2101-7900 e solicite o representante do seu sindicato.

Equipe do sindicato percorre lojas e adverte empresários sobre as consequências de infringirem leis trabalhistas

Atento às demandas apresentas por
trabalhadores de Sorocaba e das demais
cidades da base do nosso sindicato, a
entidade realiza constantes visitas no comércio para detectar possíveis problemas
enfrentados pela categoria, como por
exemplo, a excessiva carga horária de
trabalho, muito comum no setor.

Os trabalhadores que quiserem apresentar denúncias ou reclamações podem
entrar em contato através dos seguintes
telefones: Sorocaba - 2102-7900; Polo
Zona Norte – 3239 – 8459; São Roque
(11) 4784-5032; Piedade (15) 3244-3955;
Ibiúna (15) 3248-2876; Votorantim (15)
3017-1769.
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Ação de fiscalização do sindicato no Dia do Trabalhador flagra
empresas infratoras e reflete em denúncia ao Ministério do Trabalho

A diretoria do nosso sindicato realizou uma ampla
fiscalização no comércio, no feriado do Dia do Trabalhador. Trinta estabelecimentos funcionaram irregularmente
em Sorocaba. As empresas foram notificadas, e podem
arcar com multas aplicadas pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), que variam de R$ 2,8
mil a R$ 4 mil. A cláusula 47 da Convenção Coletiva da categoria não permite
acordo entre patrões e funcionários para
trabalhar no feriado.
O maior número de notificações foi
em supermercados, 25 ao todo, em diversos pontos do município. Quanto aos
shoppings, foram três constatações irregulares, todas no Esplanada Shopping. A
denúncia formal foi feita pelo sindicato à
Regional do MTE, que deverá analisar as
empresas para aplicar a autuação.

O presidente Ruy Queiroz Amorim disse que os
empresários do setor varejista se mostraram mais conscientes ao direito de folga de seus funcionários neste
último Dia do Trabalhador. “No ano passado, seis lojas
do Centro da cidade, mais o equivalente a 40% dos es-

Sindicato fecha quase todo o comércio da região central

Sindicato inaugura a

6ª subsede em Pilar do Sul

No próximo dia 9 de maio, o Sincomerciários
Sorocaba inaugura mais uma subsede na base da
entidade para atender a categoria comerciária.
A subsede de PILAR DO SUL já está com suas
instalações prontas, com vídeo locadora, assistência jurídica e administrativa para atender os
comerciários e as empresas para realização de homologação do contrato de trabalho da categoria.
De acordo com o presidente Ruy Queiroz

Amorim, a nova subsede faz parte de uma política de aproximação do sindicato com a categoria.
“Queremos estar mais perto da categoria para
levar até nossos trabalhadores todos os benefícios
que o sindicato oferece gratuitamente. É uma
forma de melhorar a economia particular de cada
comerciária e comerciário, e devolver a eles a
contribuição oferecida ao sindicato. É uma troca
justa”, afirmou.

Sorocaba sedia Encontro Regional
de Dirigentes Sindicais do Alto
Sorocabana e Vale do Ribeira

Em fevereiro, na sede do Sincomerciários em
Sorocaba aconteceu o Encontro Regional de Dirigentes Sindicais do Alto Sorocabana e Vale do Ribeira compostas pelos Sincomerciários de Sorocaba,
Itapetininga, Itu, Itapeva e Registro. A reunião itinerante e mensal tem o objetivo de debater temas de
interesse dos trabalhadores comerciários das regiões
citadas, e ainda aprimorar ações sindicais realizadas

pelas entidades junto aos trabalhadores. Além dos
presidentes dos sindicatos citados, Ruy Amorim
(Sorocaba); Marcelo Lúcio Meira (Itapetininga); Luciano Alves Ribeiro (Itu); Marcelo Nunes de Castro
(Itapeva/coordenador) e Rosemeire lara (Registro),
participaram da reunião representantes da rede de
lojas Cem para tratar dos benefícios proporcionados
aos funcionários da empresa.

tabelecimentos do tipo no Esplanada Shopping e outras
seis do Sorocaba Shopping foram notificadas durante o
mesmo feriado. Quanto aos supermercados em atividade, passaram de 70”, salientou.
Ainda de acordo com Ruy, o objetivo de ação é
evitar que os direitos dos trabalhadores
do comércio sejam violados. “O feriado
do 1º. de maio é reservado ao descanso,
principalmente, porque é uma data que
homenageia os trabalhadores, e que relembra histórias de grandes lutas pelos
seus direitos”, disse Amorim.
Para o sindicalista, é inadmissível a
posição de alguns empresários que sacrificam seus funcionários, fazendo com que
cumpram jornadas de trabalho excessivas,
tirando deles o direito a convivência familiar, o lazer e até mesmo a religiosidade.

Sincomerciários firma
parceria com convênio
médico da Mediplan

A saúde do trabalhador comerciário é uma das
questões mais importantes para o Sincomerciários
de Sorocaba. Para isso, o sindicato reafirmou a parceria com o convênio médico Mediplan Assistencial
Ltda, do Grupo Samaritano Sorocaba, que traz aos
associados dois novos planos assistenciais.
Com planos a partir R$ 82,08 por pessoa a parceria abre às empresas que optarem em oferecer
assistência médica aos comerciários preços especiais e privilégios dentro de um grupo específico de
trabalho. A empresa interessada deve procurar o
sindicato, que irá direcionar ao grupo, de acordo
com o número de funcionários.
Para mais informações: 2102-7900 – sede Sorocaba

Sindicato mantém
parceria com escritório
de advocacia

Para agregar mais serviços aos seus associados,
nosso sindicato mantém uma parceria com o escritório de advocacia Leite & Santos Advogados.
Entre os serviços prestados estão consultas
na área do Direito Cível (ação por indenização de
acidente de trânsito, ações de cobranças, indenização por danos morais, etc) e Direito de Família
(separação e divórcio, ação revisional de pensão alimentícia, ação de inventário, etc). A intenção é que
o associado do sindicato possa ter toda a orientação
jurídica necessária em todas as áreas.
Os atendimentos acontecem no escritório, nas
segundas, quartas e sextas das 13 às 15 horas, mediante agendamento através do telefone (15) 33885556 ou pelo email eduleitesantos@gmail.com.
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Sincomerciários participa da
Corrente Comerciária da Fecomerciários
Nosso sindicato participou em
março, no Centro de Lazer dos
Comerciários na Praia Grande, São
Paulo, do 4º Seminário da Corrente
Comerciária realizado pela Federação
dos Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo (Fecomerciários).
O seminário que teve como tema
central “Rumos e objetivos futuros”,
mostrou a importância da atuação do
comerciário na política seja no seu
município, estado ou em nível federal, e apresentou palestras
e debates importantes coordenados pelo presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta.
Um ponto relevante abordado pelas autoridades participantes foi salientar que a política pode ser uma aliada importante
para a classe comerciária, já que através de um maior conhecimento do cenário político atual, é possível buscar melhorias e
condições ideias para toda a classe trabalhadora, fazendo com
que a política funcione como uma ferramenta de discussão.

Ruy posa ao lado do presidente da
Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, do
deputado Paulinho e de demais lideranças
sindicais comerciários do Estado de SP

Sindicato participa de Seminário de
Saúde e Segurança do Trabalhador
Comerciário da Fecomerciários

O presidente da Fecomerciários falou da importância da atenção à saúde dos comerciários

Em fevereiro nosso sindicato marcou presença no 1º
Seminário de Saúde e Segurança do Trabalhador Comerciário, representado pelo presidente Ruy Queiroz Amorim e demais integrantes da diretoria e funcionários. E
evento foi realizado no Centro de Lazer dos Comerciários em Praia Grande, onde foram debatidas alternativas
para que o comércio trate melhor os trabalhadores
e evitem as pressões diárias. Além disso, o encontro
coordenado pelo presidente da Fecomerciários, Luiz
Carlos Motta, oficializou a criação do Departamento
de Saúde e Segurança, que promoverá ações em nome

da saúde e da segurança dos comerciários em todo o
Estado de São Paulo.
Segundo o presidente Ruy, a iniciativa demonstra
a preocupação de Motta com as causas que afetam os
trabalhadores no ambiente de trabalho. “O presidente
Motta tem feito um trabalho extraordinário em defesa
dos comerciários, e tem envolvido todos os sindicatos
filiados nessa luta que certamente vai gerar frutos
importantes à categoria em todo Estado de São Paulo.
Quero aproveitar a oportunidade e parabeniza-lo por
mais esta ação”, salientou.

Sincomerciário recebe
Selo de Reconhecimento
Social da Fecomerciários

A Federação dos
Comerciários do
Estado de São Paulo – Fecomerciários
lançou em fevereiro
Motta, Lia e Ruy
o Selo de Reconhecimento Social, que visa enaltecer as atuações dos Sindicatos Filiados em defesa dos direitos dos trabalhadores
nas comunidades de suas bases, dentro do contexto de
responsabilidade social. O Selo foi entregue para 28 Sindicatos que realizaram em suas bases a dinâmica “Café
Sensorial”, atividade que visa a inclusão de pessoas com
deficiência no mercado de trabalho. O Sincomerciários
de Sorocaba foi um dos homenageados, com o selo
entregue ao presidente Ruy Queiroz de Amorim pelo
presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, e pela
presidente do Sincomerciários de Votuporanga, Lia.
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Festa dos Trabalhadores Comerciários reúne 2500 mil pessoas em Sorocaba
O
Sincomerciários Sorocaba realizou
no dia 27 de abril, das 16 às 21h30,
na quadra do ginásio poliesportivo
do Clube dos Comerciários, a Festa dos Trabalhadores Comerciários, em comemoração
ao Dia do Trabalhador. Cerca de 2500 mil
pessoas, entre comerciários e familiares marcaram presença. Na semana que antecedeu
o evento foram distribuídos 20 mil cupons
aos comerciários de toda base do sindicato.
Duas urnas foram instaladas na entrada principal do ginásio para que os cupons fossem
depositados.
Na ocasião, entre a apresentação de
vários grupos musicais e duplas sertanejas,
houve sorteio de diversos prêmios aos comerciários sindicalizados e não sindicalizados.
Para receber o prêmio, os trabalhadores
comprovaram ser da categoria com apresentação da carteira profissional com registro, ou
ainda do comprovante de pagamento com
dados da empregadora.
Foram sorteados os seguintes prêmios:
Duas bicicletas; dois celulares; duas chapinhas; duas tevês LED; um micro system;
três finais de semana no Centro de Lazer

dos Comerciários em Praia Grande para duas
pessoas, e ainda o prêmio mais cobiçado pelos comerciários, uma moto zero quilômetro
150 cilindradas, doada pela Força Sindical.
“Foi uma grande festa, uma oportunidade
impar de reunir a categoria, falar das grandes
conquistas alcançadas nos últimos anos, especialmente da recente regulamentação da
profissão de comerciário, resultado da união
da categoria, e do esforço do nosso sindicato,
da Fecomerciários, presidida pelo brilhante
Luiz Carlos Motta, e ainda do respaldo da
Força Sindical, central que muito tem feito
pelos comerciários”, disse o presidente do
Sincomerciários, Ruy Queiroz Amorim.
Prestigiaram o evento também, o presidente do Sincomerciários Itapetininga,
Marcelo Lúcio Meira e o presidente do Sincomerciários de Assis, Antônio Orides Rizzo.
O evento contou com a cobertura
do programa semanal do sindicato, Perfil
Comerciário, exibido no Canal 16 da Net
Sorocaba, às 16 horas aos sábados, com
reprise na semana em horários alternados.
O programa com o conteúdo da festa irá ao
ar no sábado, dia 11.
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Dia Internacional da Mulher é comemorado
em Sorocaba com evento especial
O dia 8 de março,
Dia Internacional da Mulher foi comemorado no
Clube dos Comerciários
em um encontro de mulheres comerciárias, e
animado com música eletrônica, drinks
e petiscos. Na
ocasião diretoras, funcionárias
e comerciárias
aproveitaram a
noite para uma
grande confraternização. Sessões de
maquiagem e massagem
relaxante, e ainda a distribuição de prêmios também complementaram a
festa das mulheres.
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Presidente Motta marca presença
no evento “Mulher Valorizada,
Comerciária Fortalecida”

D

iversas autoridades
e mais de 700 pessoas prestigiaram o
encontro “Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida
2013”, realizado nos dias 7 e 8
de março no Centro de Lazer
da Federação dos ComerciáLuiz Carlos Motta
rios do Estado de São Paulo na
Praia Grande, evento que em
sua quarta edição comemorou o Dia Internacional da
Mulher, e fortaleceu as ações das comerciárias na luta por
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres,
contra a discriminação ou qualquer forma de violência.
Representantes do nosso sindicato participaram da
iniciativa que durou aproximadamente 45 minutos.
O presidente da Federação, Luiz Carlos Motta,
agradeceu a presença das comerciárias e ressaltou
que a “Fecomerciários e seus 68 Sindicatos Filiados
repudiam toda e qualquer forma de discriminação à
mulher, combate às violências física, sexual e moral, às
quais muitas estão submetidas no lar ou no ambiente
de trabalho”.
Além disso, o presidente falou sobre mais um
benefício que as mulheres devem receber depois da
regulamentação da Profissão de Comerciário. “Em breve, teremos a Secretaria da Mulher da Fecomerciários
para fortalecer, sobremaneira, a luta das mulheres”.

Sindicato realizou mais uma edição do tradicional
“Arroz com Frango dos Comerciários”
No último dia 5 de abril
nosso sindicato promoveu no
Salão de Eventos do Clube dos
Comerciários, o tradicional
“Arroz com Frango dos Comerciários”, que nessa edição
contou com a presença
de cerca de 400 pessoas, entre comerciários,
familiares, diretores, e
ainda representantes do
sindicato dos bancários,
vigilantes e químicos.
A animação ficou por
conta da “Fábrica de Artistas”, que com muita
música trouxe animação e lazer para todos os convidados.
Além disso, a banda promoveu um karaokê, quando os
presentes soltaram a voz e se
divertiram pra valer.
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Presidente Ruy recebeu o representante do governador Geraldo Alckmin
e prefeitos da região no Clube dos Comerciários em Sorocaba

Ruy entre Ortiz e o prefeito Pannunzio (Sorocaba)

No dia 19 de março o presidente do Sincomerciários de Sorocaba, Ruy Queiroz de Amorim
recebeu o secretário de Estado do Emprego, Carlos Ortiz, o diretor-executivo do Banco do Povo
Paulista, Antônio Mendonça e
o prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Pannuzio no Clube
dos Comerciários, em uma
solenidade que contou com
a presença de cerca de 400
pessoas. Entre os presentes,
diversos prefeitos da região
que aderiram à nova linha de
empréstimos para reforma e ampliação de casas
de mutuários da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional Urbano (CDHU).

cursos
s
o
t
i
u
t
a
r
recebem inscrições para g

Os mutuários da CDHU terão acesso a uma
carta de crédito, com empréstimos que podem
ser parcelados em até 36 vezes, com taxas de juros
bem abaixo do praticado no mercado, 0,5% ao
mês. Além disso, quem mora em
casas da CDHU e deseja realizar
uma reforma em seu imóvel, pode
conseguir um crédito especial pelo
Banco do Povo, podendo financiar
até R$ 7.5 mil, aonde essa verba
pode ser usada para a compra de
material de construção e mão de
obra, equivalente até 50% do valor
do material. Para conseguir os empréstimos deve-se
apresentar RG, CPF, comprovante de residência e
cópia do rendimento mensal.

Subsedes do Sincomerciários

A sede e o Polo Zona Norte, ambos em Sorocaba, e as demais subsedes (Ibiúna, Piedade,
Votorantim e São Roque), continuam com inscrições abertas para cursos os para qualificação e
requalificação profissional dos trabalhadores comerciários, gratuitamente.
Os cursos que são certificados pela Federação dos Empregados no Comércio do Estado de
São Paulo (Fecomerciários), válidos em todo território nacional, são abertos aos associados do
sindicato e pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho comerciário. Ao todo
são quatro cursos com 60 horas /aula. São eles, Excelência no Atendimento, Técnicas e Práticas
de Vendas, Gerente de Loja e Inglês Comercial.
Caso esteja interessado em se inscrever em alguns dos cursos citados, entre em contato
pelo telefone 2102-7900 (Sorocaba), nos telefones das subsedes, ou ainda faça sua inscrição no
site do sindicato (www.sincomerciariosorocaba.com.br)

Sincomerciários realizou curso de
Gerente de Loja na cidade de Piedade

N

osso sindicato realizou no mês
de abril, em Piedade, o curso de
Técnicas Práticas em Vendas e
Excelência no Atendimento, com o apoio
da Associação Comercial e Industrial
(ACIP) do município. Ao todo, 65 alunos
participaram das aulas para qualificação
e requalificação profissional da categoria.
Foram 60 horas/aula.
O presidente do sindicato, Ruy Queiroz de Amorim esteve ministrou uma
palestra especial aos alunos sobre a importância da qualificação do profissional para
atuar no comércio, e da necessidade do
trabalhador ser um verdadeiro multiprofissional no atual e competitivo mercado
de trabalho.
A formatura da turma ocorreu no
salão da ACIP, em Piedade, na segunda
quinzena de abril.

Marcos Sanctis, diretor da ACIP
entrega certificado a aluno
Ruy ministrou palestra no curso

Formandos do curso com a instrutora Simone Mendes, Ruy e Marcos da ACIP
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Comerciários têm vídeo
locadora com filmes GRÁTIS
em todas as SUBSEDES
Nem só de trabalho vive o comerciário. E pensando em proporcionar
um maior lazer aos seus associados,
o Sincomerciários instalou na sede,
clube, e nas cinco subsedes (Polo
Zona Norte, Piedade, São Roque,
Ibiúna e Votorantim) vídeo locadoras
sem taxas aos associados. São diver-

Sincomerciários
apoia o cantor grego
Patrik Dimon
O nosso sindicato está apoiando a
carreira do cantor internacional Patrik
Dimon, conhecido no Brasil como “O
Grego”, que canta em mais de seis
idiomas, e já se apresentou em diversos
espetáculos no
Brasil e no exterior ao longo
de sua carreira.
Com mais
de cinco milhões de discos
vendidos em
toda a sua carreira, Dimon já
emplacou músicas em trilhas
sonoras de novela no Brasil, possui diversos cd´s
lançados, e interpreta diversos ritmos
como bolero, salsa e mambo, além de
ter gravado de um tributo em espanhol,
homenageando o cantor Nat King Cole.
Informações sobre apresentações
podem ser feitas através dos telefones
(11) 99277-5004 ou (11) 98562-9371.

sos itens e gêneros à disposição dos
frequentadores.
A implantação da locadora faz parte de um novo conceito de sindicalismo, que além de defender os direitos
da categoria, proporciona mais qualidade de vida aos trabalhadores, com
programas que estimulam a convivência familiar, que hoje está
prejudicada pela extensa
carga horária de trabalho
dos comerciários. Com
o sucesso imediato da
ação o sindicato a cada
dia está ampliando seu
acervo com os últimos
lançamentos de filmes internacionais e nacionais
e internacionais.

Em comemoração
ao mês do trabalhor,
o Sincomerciário
promove o 48º
campeonato de futsal
Está acontecendo no ginásio
poliesportivo do Clube dos Comerciários, em Sorocaba, a 48ª
edição do Campeonato de Futsal
dos Comerciários, que contou
com 21 equipes, todas compostas
por comerciários e trabalhadores de escritórios contábeis da
cidade.
De acordo com o diretor esportivo do Sincomerciários, Fernando Afonso, o campeonato tem
dois objetivos claros, promover o
lazer e a integração da categoria.
A final está prevista para acontecer no mês de junho. Você pode
conferir a tabela completa do
campeonato no site da entidade,
o www.secsorocaba.com.br.
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Clube dos Comerciários terá

salão de cabeleireiro

em breve

A diretoria do sindicato, pensando em oferecer mais suporte e consequentemente mais benefícios aos comerciários, em breve vai inaugurar no
Clube dos Comerciários mais um serviço de extrema importância à categoria.
Trata-se de um salão de cabeleireiros, com profissionais especializados para
atender aos associados e dependentes, mediante o agendamento antecipado.
Em breve anúncio da inauguração

Professora de Karate do
Sincomerciário é destaque
na revista Combat Sport
A professora de Karate do Sindicato dos Empregados no Comércio
de Sorocaba, Rosalina Maria Costa
Clemente, ou “Sensei Rosa” como é
conhecida foi um dos destaques da
edição da revista Combat Sport, especializada no mundo das artes marciais.
Aliás, a professora e a escola de karate
do sindicato já pautaram várias matérias na mesma
revista em outras
ocasiões.
Na entrevista a Sensei Rosa
explicou o amor
p e l o Ka r a t e e
os motivos que
a levaram a praticar o esporte
desde 2009. Rosa
é 2º Dan em
Kyokushinkaikan,
junção do estilo
Karate Nagata Ryu
com Kyokushinkaikan Karate.

Há mais de dez anos a frente das
aulas de Karate do Sincomerciários,
Rosa destaca que o trabalho vem
atraindo a atenção principalmente
de mulheres e crianças. “O que tem
me deixado muito feliz é a adesão de
crianças e mulheres, mostrando que
a sociedade encontra no esporte uma
saída para o estresse do dia a dia”,
afirmou.
As aulas acontecem
nas segundas, quartas e
sextas das 19 às 21hs
na sede do sindicato.
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Sincomerciários realiza festa de
carnaval para associados

No dia 10 de fevereiro o
Sincomerciários Sorocaba promoveu uma festa de carnaval
no Clube dos Comerciários
para reunir a família comerciária em mais um momento
de confraternização. Com a
presença de adultos e crianças,
todos aproveitaram o momento e caíram no samba. Mas a
alegria ficou mesmo a cargo
das crianças que aproveitaram
cada minuto da festa.
A decoração do salão foi
realizada pelos funcionários
do clube. O presidente do

nosso sindicato, Ruy Queiroz
Amorim elogiou a disposição
de todos, e salientou que o
objetivo principal da festa,
além de promover uma data
importante para a cultura
do país, era proporcionar
um momento de diversão e
lazer para a categoria e seus
associados.
A festa contou com a cobertura do programa semanal
do sindicato, Perfil Comerciário, exibido aos sábados, às
16 horas no canal 16 da Net
Sorocaba.
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Sindicato participa da 7ª Marcha
dos Trabalhadores em Brasília

Comitiva de Sorocaba e região

Ruy e Paulinho

Ruy e Motta

Convocados pelas centrais sindicais - Força Sindical, CUT, CTB,
Nova Central e UGT , mais de 50
mil trabalhadores de várias categorias
participaram no dia 6 de março da 7ª
Marcha a Brasília realizada no estádio
Mané Garrincha. Nosso sindicato
esteve representado pelo presidente
Ruy Queiroz de Amorim e demais
integrantes da diretoria, em defesa
da pauta trabalhista e da “Regulamentação da Profissão de Comerciário”.
Depois da Marcha, líderes das
centrais, incluindo o presidente da
Fecomerciários, Luiz Carlos Motta
foram recebidos pela presidenta
Dilma Rousseff para tratar da manutenção da pauta trabalhista, como as
40 horas semanais sem redução de
salários; fim do Fator Previdenciário;
igualdade e oportunidade entre homens e mulheres; política de valorização dos aposentados; 10% do PIB
para a Educação; 10% do orçamento

da União para a Saúde; correção da
tabela do imposto de renda; ratificação da convenção OIT/158; regulamentação da convenção da OIT/151
e ampliação do investimento público.
De acordo com Ruy, a participação do sindicato na marcha foi um
fato histórico para os comerciários
da base do Sincomerciários, pois
reforça o engajamento da categoria
numa luta que veio favorecer todos
os trabalhadores com a regulamentação. Além disso, fez questão
de enfatizar que a liderança do
presidente da Fecomerciários Luiz
Carlos Motta na coordenação dos
comerciários na Marcha, e ainda do
deputado federal Paulo Pereira da
Silva, o Paulinho da Força Sindical,
que segundo Ruy têm lutado ao lado
dos comerciários pelos direitos da
categoria, foram predominantes
na sansão da lei que regulamentou
a profissão.

Os bonecos do Ruy também marcaram presença em
Brasília com mensagens relativas à Marcha

