Continua indefinido o acordo coletivo da categoria
por intransigência do sindicato patronal
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Em luta pelo merecido reajuste

A palavra intransigência veio
acompanhada de todos os seus significados na campanha salarial da
nossa categoria em 2013. O Sindicato
Varejista de Sorocaba e sua federação
patronal estão abusando do poder
econômico que têm nas mãos e castigando os comerciários com meses de
espera pelo tão sonhado e merecido
reajuste salarial.
Desde as primeiras reuniões ficou claro que não seria fácil fechar
o acordo coletivo dos comerciários
esse ano. Má vontade e truculência
à mesa de negociações marcaram as
conversas.

Enfim, o acordo não avançou, já
estamos no final do mês de dezembro
e tudo o que os comerciários mais
querem é o seu reajuste digno. Eu e
minha diretoria junto à Federação dos
Empregados no Comércio do Estado
de São Paulo – Fecomerciários estamos empenhados em chegar a uma
definição urgente, mas a Federação
e o sindicato patronal não estão minimamente preocupados com isso.
Sei que a categoria está ansiosa e
cobra da nossa direção uma solução,
mas estamos agindo dentro da legalidade e acreditando que nos próximos
dias isso será resolvido. Porém, se as

negociações não avançarem até o ano
novo, teremos que tomar uma atitude mais severa por meio dos órgãos
competentes.
Não vamos deixar o patronato
arrancar a pele dos comerciários,
pois querem flexibilizar o horário de
trabalho prejudicando a vida social
de todos.
É importante ressaltar ainda
que o sindicato assegurou junto
ao Tribunal Regional do Trabalho –
TRT de Campinas, que a categoria
receberá todas as diferenças salariais desde o dia 1º. de setembro,
data-base da categoria.

ARTIGO

Comunicado aos trabalhadores comerciários

O Sindicato dos Empregados
no Comércio de Sorocaba comunica aos trabalhadores (as)
comerciários (as) que está em
negociação salarial com o Sindicato do Comércio Varejista de Sorocaba, representante patronal,
desde o mês de agosto, quando
entregou a pauta de reivindicações dos comerciários no Ministério do Trabalho. Entretanto, a
intransigência da entidade Varejista Patronal tem prejudicado os
trabalhadores (as) que esperam
desde 1º. de setembro, data-base da categoria pelo reajuste
salarial.
O principal entrave no fechamento do acordo coletivo, é a
tentativa dos patrões de flexibilizar o horário dos comerciários.

A flexibilização consiste em alternar o horário de entrada do
comerciário para às 8h, 12h ou
14h, bem como variar o horário
de saída. Com isso o trabalhador
terá sua vida social prejudicada
definitivamente, não conseguirá
estudar, exercer a religiosidade,
praticar atividades esportivas,
conviver com a família, entre
outros. O Sindicato dos Comerciários não aceita a flexibilização, esta qualificada pela sua
diretoria e pela Federação dos
Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo - FECOMERCIÁRIOS, como maléfica para os
trabalhadores.
Na pauta de reivindicações
entregue ao patronal, o sindicato pede o reajuste salarial

de cerca de 11%; cesta-básica;
Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Redução da Jornada
de Trabalho; Plano de saúde e
a preservação das mais de 70
cláusulas sociais já pertencentes
à Convenção Coletiva anterior,
entre elas, aquela que garante
dois dias de salário a mais no mês
de outubro, em homenagem ao
Dia do Comerciário, comemorado dia 30, e também as garantias
para o funcionário que trabalha
nos feriados, com pagamento em
dobro; folgas; vale transporte e
alimentação.
Já foram realizadas seis rodadas de negociações, todas
na sede da Gerência Regional
do Ministério do Trabalho e
Emprego de Sorocaba (GRTE),

com o objetivo de dar mais
transparência ao processo e
acelerar o fechamento do acordo. Infelizmente continua a
intransigência. Mas a diretoria,
representante dos trabalhad o re s co m e rc i á r i o s e stá n a
luta permanente junto com a
Fecomerciários para alcançar o
reajuste merecido e manter os
direitos conquistados por meio
de anos de batalha junto ao setor patronal. E reitera seu dever
de continuar trabalhando pela
preservação dos direitos dos
trabalhadores comerciários para
manter um trabalho decente
com salário digno.
Sindicato dos Empregados
no Comércio de Sorocaba
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No feriado de 20 de novembro, Dia
da Consciência Negra, o presidente Ruy
Queiroz Amorim e demais diretores percorreram as concessionárias, principais
ruas e avenidas da cidade da cidade
com o objetivo de fiscalizar a abertura
das empresas e a possível exploração da
mão de obra comerciária e constatou
que atendendo solicitação prévia da
entidade, todas as empresas permaneceram fechadas.
Já o mesmo não aconteceu com as
lojas da região central e com o Shopping

Iguatemi Esplanada, que passaram por
cima das leis trabalhistas e abriram as
portas. Uma relação de empresas reincidentes foi encaminhada à Gerência
Regional do Ministério do Trabalho e
Emprego para fiscalização do órgão
federal e autuação, com aplicação de
multas variadas, de acordo com a infração cometida.
“Estamos sempre fiscalizando e
pedindo providências o Ministério do
Trabalho”, afirmou o presidente do sindicato, Ruy Amorim.

No dia 12 de outubro o presidente
do Sincomerciários Sorocaba, Ruy Amorim, acompanhado do vice-presidente
Fernando Pássaro, diretores da entidade
e do gerente Regional do Ministério do
Trabalho, Ediclei José de Almeida, percorreram as ruas do centro de Sorocaba
para uma fiscalização sobre a abertura
do comércio na cidade.
A ação foi responsável pelo fechamento de 40% das lojas na região cen-

tral, um fato importante pois mostra que
o sindicato está atuante em buscar cada
vez mais melhores condições de vida aos
trabalhadores do comércio.
Ruy considerou importante a fiscalização e ressaltou a importância de dois
turnos de trabalho de seis horas cada
um. “Queremos dar ao trabalhador comerciário uma melhor qualidade de vida
e uma das medidas que podem ajudar
nesse processo seria a implantação de
dois turnos de trabalho de seis horas em
todo o comércio da cidade”. Na ocasião
o gerente Regional do Ministério do
Trabalho declarou: “O sindicato está
anotando o nome das lojas que estão
abertas. Vamos acionar estas empresas e dar a elas o direito de defesa na
questão que envolvem a remuneração
de seus funcionários. Mas aquelas que
não estiverem cumprindo a lei serão
punidas”.

Diretoria fiscaliza comércio e 40% das
lojas fecham em respeito aos comerciários

A diretoria do Sincomerciários
Sorocaba, presidida por Ruy Queiroz
Amorim fez uma ampla fiscalização no
comércio de Sorocaba neste período
natalino. Na terça-feira (10/12), das
20 às 22 horas, a equipe de fiscalização
composta por doze diretores percorreu
o centro comercial da cidade e também esteve no recém-inaugurado Shopping Pátio Cianê conversando com os
comerciários na tentativa de detectar
problemas de exploração trabalhista,
como jornada de trabalho excessiva,
entre outros.
Na quarta-feira à noite (11/12),
a equipe de diretores esteve nos
Shoppings Iguatemi e Cidade com o
mesmo objetivo. De acordo com Ruy,
todos os problemas detectados no

ambiente de trabalho dos comerciários serão encaminhados à Gerência
Regional do Ministério do Trabalho e
Emprego para posterior fiscalização
e autuação.
Ainda segundo Amorim, essa
medida se estende para as principais
ruas e avenidas compostas por empreendimentos comerciais de Sorocaba até a véspera do Natal, dia 24,
quando cessaram as vendas de Natal.
“Não tivemos a intenção de prejudicar as vendas, muito pelo contrário,
prezamos pela prosperidade do lojista
e boas vendas para os comerciários,
mas os direitos dos trabalhadores devem ser preservados, e para isso, nós,
dirigentes comerciários precisamos
estar atentos”, afirmou Ruy.
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Sincomerciários marca presença no
22º Congresso Sindical Comerciário

Luis Carlos Motta

Nosso sindicato representado pelo
presidente Ruy Amorim e membros
da diretoria e funcionários esteve no
22º Congresso Sindical Comerciário “Brasil hoje: desafios e perspectivas
das lideranças sindicais, de 15 a 17 de
outubro na cidade de São Pedro (SP).
O evento que foi realizado pela Fecomerciários, reuniu pela primeira vez
os 68 sindicatos filiados à federação
e contou com a participação de cerca

de mil pessoas.
Entre os temas
discutidos estava o
fortalecimento da
unidade comerciária,
os avanços nas conquistas e os desafios
presentes e futuros
para a categoria. O
evento foi coordenado pelo presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo,
Luiz Carlos Motta, e coordenação
executiva der Antônio Previde, do
Sincomerciários de Piracicaba, e
Ademir Lauriberto Ferreira, de São
Carlos.
Durante sua fala aos participantes,
Motta abordou as lutas da Federação
e dos filiados em torno da pauta trabalhista, principalmente contra o PL
da terceirização. “Temos que lutar
contra o PL 4330 para não perdermos
funções, já que a terceirização vai
precarizar o trabalho e prejudica os
comerciários”.

Perfil Comerciário entrevista Hortência

Equipe Sincomerciários Hortência

1° Encontro Regional da Frente Parlamentar
em Defesa dos Comerciários em São Paulo
No dia 3 de outubro aconteceu na cidade de São
Paulo, o 1° Encontro Regional da Frente Parlamentar
em Defesa dos Comerciários, com o apoio da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio e da
Federação dos Empregados no Comércio do Estado de
São Paulo – Fecomerciários, realizada pelo deputado
federal Roberto Santiago, e que tem como principal objetivo apresentar a realidade das relações trabalhistas e
as principais pautas de cada região, além de aproximar
os trabalhadores do comércio dos parlamentares que
abraçam a defesa da categoria.
Os encontros regionais servirão também para lançar
a Frente nos estados, e em São Paulo, a presidência regional da Frente será conduzida pelo deputado estadual
Carlão Pignatari. Já o presidente da Fecomerciários, Luiz
Carlos Motta, enalteceu a iniciativa e considerou um
grande passo para a categoria. “Esta Frente Parlamentar
terá como objetivo fortalecer, difundir e potencializar
as ações em defesa dos direitos dos trabalhadores
comerciários, a maior categoria profissional do Brasil”.

Levi Fernandes Pinto, presidente da

CNTC

Deputado Federal, Roberto Santiago
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Miss Comerciária
Sorocaba 2013

N

o dia 14 de novembro no Clube
dos Comerciários de Sorocaba
aconteceu a 17ª. edição do concurso Miss Comerciária 2013, que contou com a participação de 14 candidatas
e coroou Talita Veiga como a vencedora.
A primeira princesa eleita foi Paula
Emanuelle Almeida; a segunda princesa
foi Caroline Menezes Coelho e Angélica
Barbosa foi a Miss Simpatia.Além dos
tradicionais desfiles, com apresentações
de dança, música e show de stand-ups

com os humoristas Carlinhos Figueiredo e Eli André. Como premiação, Talita
recebeu uma TV LED de 42 polegadas,
um final de semana no Centro de Lazer
dos Comerciários em Praia Grande, um
prêmio principal de R$ 2 mil, e muitos
outros prêmios. A segunda e terceira
colocada receberam R$ 1 mil e R$ 600
respectivamente e a miss simpatia foi
a ganhadora de um notebook. Já as
demais candidatas ganharam um tablet
e uma sacola de perfumes da Thipos.
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Alunos e familiares marcaram presença na conclusão do curso

Comerciários concluem curso de gerente de loja

O Sindicato dos Comerciários de
Sorocaba realizou de 21 de outubro
a 14 de novembro o curso de Gerente de Loja em Sorocaba, na sede da
entidade. O curso teve um total de
60 horas divididas em doze aulas
às segundas, com
a distribuição de
apostilas e certificados fornecidos
p e l a F e d e ra ç ã o
dos Empregados
no Comércio do Estado de São Paulo
(Fecomerciários).

Os alunos tiveram aulas teóricas e
práticas, que apresentaram as técnicas necessárias para se moldar um
gerente completo, que saiba atender
a demanda do mercado.

Em agosto o Sincomerciário Sorocaba encerrou na cidade de Piedade,
o curso de Gerente de Lojas que teve
a participação de mais de 80 alunos
inscritos e contou com a parceria da
Associação Comercial e Industrial de
Piedade (ACIP). O curso teve um total
de 60 horas/aula (teóricas e práticas),
com a distribuição de apostilas e certificados fornecidos pela Federação dos
Empregados no Comércio do Estado de
São Paulo - (Fecomerciários).
O presidente do Sincomerciário,
Ruy Amorim, fez questão de ressaltar
que o mercado de trabalho hoje exige
profissionais mais qualificados. “Existe

Diretoria do Sincomerciários e ACIP durante
solenidade

uma necessidade real do mercado em
buscar funcionários com maiores qualificações. E nós, através da parceria com a
Fecomerciários, damos toda a estrutura
para que o aluno possa tirar o máximo
de proveito do curso”.

Sindicato reunido com representantes
da Via Varejo em Sorocaba

Sincomerciários Sorocaba apoia a manifestação

“O Brasil contra o Fator Previdenciário
e pela Correção da Tabela do IR”

No dia 12 de novembro a Força
Sindical e as demais centrais realizaram na Praça da Sé a manifestação “O
Brasil contra o Fator Previdenciário
e pela Correção da Tabela do IR”
que reivindica o fim do fator
previdenciário e pede
correção da tabela
do Imposto de Renda
(IR).
A mobilização
aconteceu em vários estados do país
e o Sincomerciários

Sorocaba esteve representado pelos seus diretores e reforçando que
trabalhará em prol do benefício do
trabalhador comerciário
para que receba todos
os seus direitos de uma
forma correta e justa.
Para quem não conhece, o fator previdenciário é uma medida
criada pelo governo que
retira do trabalhador, no ato da
sua aposentadoria, 40% do valor
de seu benefício.

Os diretores André, Lúcia e o presidente Ruy durante reunião com Via Varejo

Em outubro o presidente do Sincomerciários Sorocaba, Ruy Amorim,
acompanhado de membros da diretoria
estiveram reunidos na sede da entidade
com representantes da Via Varejo, da
área de Relações Trabalhistas e Sindicais
da rede, e que gerenciam as atividades
das Casas Bahia, Extra e Ponto Frio.
Entre os assuntos abordados foram a busca por mais benefícios aos
trabalhadores dessas redes como
pagamento dobrado nos domingos e
feriados, não pagamento ou alteração

sem aviso prévio das cotas de comissão, redução da jornada intensiva de
trabalho e regularização das folgas dos
funcionários. Além disso, a questão
do assédio moral aos funcionários foi
amplamente abordada. O presidente
Ruy Amorim garantiu que o sindicato
está sempre atento às reclamações
dos comerciários e que reuniões como
essa continuarão acontecendo até o
momento em que os trabalhadores
tenham todos os seus direitos sendo
respeitados.
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Inaugurado salão de
beleza com cortes
e manicure grátis

O Sindicato dos Comerciários de Sorocaba acaba
de inaugurar o Espaço de
Beleza Comerciários, um salão de beleza completo para
atender os trabalhadores do
comércio no Clube dos Comerciários, na rua Trinidad,
no. 302, no Jardim América,
Sorocaba.

Segundo o presidente da entidade, Ruy
Queiroz de Amorim, o
salão foi construído especialmente para atender
a categoria comerciária associada e seus dependentes,
com procedimentos mensais
gratuitos, como, corte de cabelo,
manicure e pedicure.
O horário de atendimento
é de segunda à sexta das 16 às
22 horas. E aos sábados e domingos, das 10 às 19 horas. Para
ser atendido, o comerciário e a
comerciária precisam agendar
o horário na secretaria do clube
pelo telefone 3221-1066.
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Nosso sindicato reabriu oficialmente o conjunto aquático
do Clube dos Comerciários no
dia 12 de outubro com várias
atividades programadas para
receber a categoria.
De acordo com o presidente Ruy Queiroz de Amorim, o
clube está passando por uma

ampla reforma, com mudanças na fachada, construção de
novas salas para a academia,
além da ampliação da locadora
e da recepção. Ruy anunciou
também, que dentro de poucos
dias os comerciários e comerciárias poderão fazer aulas de
hidroginástica, e ainda cuidar

da beleza no salão que já está
funcionando especialmente
para atender a categoria. Cabeleireira e manicure estarão
à disposição diariamente. O
Clube dos Comerciários está
localizado na rua Trinidad, 302,
no Jardim América - Sorocaba/
SP. Telefone: 3221-1066.

DD Dedetizadora/Visualiza leva o troféu
de campeã do campeonato de futsal

Confraternização das equipes finalistas

A equipe da DD Ded et i za d o ra / V i s u a l i za
foi a campeã do Campeonato de Futsal do
Sincomerciários, que
aconteceu no mês de
outubro no ginásio poliesportivo da entidade. Na decisão a equipe venceu o time do
Kaskim Sorvetes pelo
Fernando Pássaro, vice-presidente, entrega
placar de 5 a 1.
O destaque do jogo troféu à equipe campeã
ficou por conta do jogador Fernando Afonso destacou
da DD Dedetizadora, Luiz que a competição não teve
Ricardo, artilheiro da final nenhum imprevisto e que foi
co m t rê s go l s . O d i reto r importante para a união e
de esportes do sindicato, fortalecimento da categoria.
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Sincomerciários Sorocaba
reúne 1.200 pessoas em
festa do Dia do Comerciário

Nosso sindicato realizou uma grande
festa no dia 30 de outubro, no ginásio
poliesportivo do Clube dos Comerciários
em Sorocaba, em comemoração do Dia
de Comerciário. O evento que reuniu
cerca de 1.200 pessoas, entre comerciários, comerciárias e familiares, contou
com show da banda Túnel do Tempo,
distribuição de churrasco e bebidas aos
convidados, e o sorteio de dezenas de
prêmios para associados e não associados ao sindicato.
Tevês de LED 40 e 42 polegadas,
notebooks, micro-ondas, lava-jato, má-

quina de lavar, fogão, furadeira, jogos de
panelas, bicicletas, chapinhas, cafeteiras
e o prêmio mais aguardado, uma moto
zero quilômetro doada pela Federação
dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo animaram a festa dos
comerciários.
O presidente Ruy Queiroz de Amorim
parabenizou os trabalhadores e destacou os benefícios disponíveis à categoria
na sede, subsedes e clube. Já o presidente da Fecomerciários por meio de um
vídeo mandou um parabéns especial à
categoria de Sorocaba e região.

