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Diretoria faz assembleia com funcionários do Magazine Torra Torra
na empresa

Comerciário não se deixe explorar!
Trabalho aos domingos e feriados sem
compensação, denuncie!! (15) 2102-7900
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Sempre com a categoria comerciária

Ruy Q. Amorim

Presidente

Saudações amigos e amigas
comerciárias. Iniciamos 2014 com
novos planos e novas conquistas.
Após uma campanha salarial complicada, que se arrastou por meses,
em fevereiro fechamos o acordo
com um reajuste acima da inflação.
Não foi fácil, mas por meio da união
de esforços entre nosso sindicato e
a Fecomerciários, que tem a frente
o presidente Luiz Carlos Motta como
um negociador incansável, conseguimos grandes avanços. Reelegemos nossa diretoria com uma aprovação significativa e tomamos posse
com energia renovada, prontos para

Sorocaba realizará
Miss Comerciária no
dia 06 de setembro

Subsede Votorantim
firma parceria com
salão de beleza

O Sincomerciários Sorocaba confirmou a realização de mais uma edição
do tradicional concurso Miss Comerciária Paulista 2014. Em reunião na sede
da Fecomerciários, que contou com a
presença da Coordenadora do evento
em Sorocaba, Sandra Navarro, foi
definido que o
concurso na
cidade será
no dia 06 de
setembro,
no ginásio do
Clube dos Comerciários. A grande final foi agendada para o dia 22 de
novembro, no Centro de Lazer dos
Comerciários em Praia Grande/SP.
Em breve o nosso sindicato colocará a
disposição das interessadas as fichas
de inscrição, que estarão disponíveis
no site da entidade www.sincomerciariosorocaba.com.br.

Trabalhando para
aumentar o leque de
benefícios a categoria
comerciária, a subsede
Votorantim do Sincomerciários Sorocaba firmou uma parceria com
o Salão de Beleza “Laine
Cabelo e Unha” para
atendimentos com preços diferenciados para
todos os comerciários da cidade e região.
Destinado a toda a categoria (funcionários, sócios e comerciantes) a parceria
disponibiliza descontos de 30% nos valores
do serviço realizado. Entre os atendimentos
estão corte de cabelo, escova, maquiagem,
químicas, hidratação, depilação (apenas
sobrancelhas e buço), manicure e pedicure.
Todo esse trabalho será realizado no prédio da própria subsede Votorantim, localizada
na rua Monte Alegre, 119 - sala 03, centro.
Para agendar seu atendimento basta o comerciário entrar em contato pelo telefone
3023-3766 ou 99615-7221.

continuar a luta pela preservação
dos direitos dos comerciários e para
trazer mais benefícios para nossos
trabalhadores.
Aproveito a oportunidade para
informar que a partir da segunda
quinzena de março, os comerciários,
comerciárias e dependentes de Pilar
do Sul terão à disposição, na nossa
subsede, um médico especialista
em Clínica Geral para atendimento.
Recentemente implantamos também o serviço de homologação itinerante na base do nosso sindicato
e estamos prontos para muito mais.
Estamos ampliando também as
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PARA COM

atividades realizadas no Clube dos
Comerciários. Em breve teremos
Noite sertaneja, Noite do Caldo,
Noite da Pizza e muitas outras
para proporcionar mais lazer aos
frequentadores. E não se esqueçam, o salão de beleza está em
pleno funcionamento no Clube dos
Comerciários, pronto a atender a
categoria até às 21 horas, de terça
a domingo.
Queremos oferecer sempre mais
comodidade e maior qualidade de
vida para nossa categoria.
Obrigado pela atenção e um
grande abraço a todos
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Fechada a Convenção Coletiva
dos Comerciários de Sorocaba

N o s s o s i n d i c a t o fe chou a Convenção Coletiva
2013/2014 com o Sindicato do
Comércio Varejista após quase
seis meses de negociações.
Com data-base em 1º. de setembro, os comerciários conquistaram um reajuste salarial
de 8,5%, além de algumas
garantias importantes, como:

os dois dias a mais de salário
para os comerciários no mês
de outubro, em comemoração do Dia do Comerciário; a
segurança de que a carga horária não poderá extrapolar 44
horas semanais, entre outras
inúmeras cláusulas econômicas relevantes.
As diferenças salariais

relativas aos pagamentos de
setembro de 2013 a fevereiro
deste ano, bem como das férias ou ainda provenientes de
rescisões trabalhistas terão
de ser pagas aos comerciários
em até três vezes, nos meses
de abril, maio e junho.
O presidente Ruy Queiroz
de Amorim atribuiu a demora

no fechamento do acordo à
intransigência da Federação
Patronal, a Fecomércio, e ao
Sindicato Varejista de Sorocaba, ambas entidades que
durante todo esse período
de negociações insistiram em
excluir alguns do direitos dos
comerciários conquistados
com o avanço das relações

trabalhistas.
Amorim enfatiza que no
caso do comerciário ou comerciária não serem ressarcidos pela garantia da Convenção Coletiva, eles poderão
denunciar ao sindicato para
que seja realizada a devida
fiscalização e autuação da
empresa.

Sincomerciários anuncia acordo de implantação
de cesta básica na empresa Magazine Torra Torra
Na segunda metade do
mês de março o presidente
Ruy Queiroz Amorim, o vice-presidente Fernando Pássaro
e o diretor André Nogueira
estiveram no Magazine Torra
Torra reunidos em assembleia
com cerca de 70 funcionários
para comunicar o fechamento
do acordo encabeçado pela
Fecomerciários para fornecimento da cesta básica aos
comerciários.
O benefício da cesta básica
com 24 itens, que é extra Convenção Coletiva, ou seja, não
consta no acordo da categoria,

era inédito até então na rede
Torra Torra e tem validade de
dois anos, podendo ser negociada para continuidade.
O presidente Ruy Amorim,

Sindicato implanta
Homologação Itinerante
na sua base

Para melhorar ainda mais o atendimento à categoria e as empresas, o Sincomerciários Sorocaba
implantou um novo sistema de homologação em
sua base, a Homologação Itinerante, quando um
homologador vai até a cidade beneficiada para
prestar o serviço.
As primeiras cidades que estão com o serviço
ativo são Salto de Pirapora e Capela do Alto. Para
realizar a homologação, basta fazer o agendamento
através do site da entidade www.sincomerciariosorocaba.com.br.
Mais informações: (15) 2102-7900.

em conversa com a categoria
da loja, ressaltou a importância
da categoria comerciária para o
país, responsável pela comercialização dos seus produtos,

lembrou ainda de bandeiras de
lutas dos comerciários, como
a redução da carga horária
mensal de 44 para 40 horas e
implantação da Participação

nos Lucros e Resultados - PLR,
aliás, esta que já está sendo
adotada por várias empresas do
comércio, e que será negociada
com a Torra Torra.

Presidente Motta e o deputado
Campos Machado em Sorocaba

O presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, e o deputado Estadual Campos
Machado estiveram em Sorocaba no mês
de fevereiro, em encontro com a categoria
comerciária no Salão de Eventos. Na ocasião,
cerca de 300 pessoas marcaram presença.
Motta falou do seu trabalho frente à federação dos comerciários, que representa cerca
de 2,5 milhões de trabalhadores, e da luta
pelos direitos da categoria em nível estadual e
até mesmo em organismos internacionais. Já
Presidente Motta com a categoria no Clube dos Comerciários
Campos Machado, que foi um dos deputados
mais votados em 2010, destacou sua luta pelo plebiscito que poderá deixar ao povo brasileiro a decisão de mudança na maioridade penal. O deputado está colhendo assinaturas em todas as regiões
em busca da aprovação do plebiscito. Seu objetivo é colher cerca de 1 milhão de assinaturas.
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Comerciários de Sorocaba reelegem
diretoria com 98% de aprovação

No final do mês de janeiro aconteceu o pleito eleitoral do nosso sindicato. A chapa única presidida por Ruy
Queiroz Amorim obteve aprovação de
98% dos votos válidos e foi reeleita para
a gestão 2014/2018.
O presidente reeleito, Ruy Queiroz
Amorim, agradeceu todos os comerciários que confiaram no seu trabalho e
garantiu que a diretoria terá a responsabilidade de continuar a conduzir com
responsabilidade nos próximos quatro
anos a campanha salarial da categoria,
as ações pela manutenção e ampliação dos direitos trabalhistas e ações
sindicais, sempre buscando também
a preservação das cláusulas existentes
no Acordo Coletivo dos comerciários.

Diretoria eleita do Sincomerciários Sorocaba

Comerciárias paulistas aprovam
resoluções decisivas à luta feminina

Motta, coordenador geral do evento, com Sônia (sindicato), Marlene Campos
Machado (PTB Mulher), Roseli e Lúcia (diretoras sindicato)

Entre os dias 10 e 11 de
março, aconteceu na cidade
de Praia Grande/SP, a 5ª
edição do evento “Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida”, que reuniu cerca de mil
mulheres comerciárias. Entre
elas diretoras e funcionárias
do nosso sindicato.

Bancada de Sorocaba durante evento

No encontro, diversos
painéis e debates aconteceram, sendo ainda apontadas
e aprovadas algumas deliberações por unanimidade,
como: a manutenção da lei
de valorização do Salário
Mínimo; maior investimento
em educação para que se

Fecomerciários

elege nova diretoria

Comerciárias de Sorocaba reforçam
evento com grande participação

consiga atingir uma maior
consciência política do papel
a ser desenvolvido pela mulher na sociedade; lutar pela
redução da jornada semanal
de trabalho a fim de que se
priorize o convívio familiar;
atuar com rigor junto aos
poderes públicos para cobrar
mais agilidade e eficiência
no tratamento destinado à
saúde da mulher na rede pública, nas esferas municipal,
estadual e federal, além de
buscar o entendimento de
que mulheres e homens têm
de andar lado a lado, se complementando, na busca da
construção de uma sociedade
mais igualitária.

No dia 13 de fevereiro,
na sede da Federação dos
Comerciários do Estado de
São Paulo (Fecomerciários),
a diretoria da entidade
presidida por Luiz Carlos
Motta foi reeleita por unanimidade pelos dirigentes
dos sindicatos filiados.
O presidente Luiz Carlos MOTTA afirmou que a
reeleição é fruto do bom
trabalho da diretoria frente
à Fecomerciários e aos ou-

tros 68 filiados. Além disso,
garantiu que vai continuar
o trabalho em busca da
defesa dos interesses individuais e coletivos dos mais
de 2,5 milhões de comerciários e de comerciárias
que representa no Estado
de São Paulo.
A cerimônia de posse
aconteceu no dia 10 de
abril, mês em que a Fecomerciários completou 75
anos da sua fundação.
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Empossada diretoria do Sincomerciários
Sorocaba com mandato até 2018

N

Ruy homenageia MOTTA

o dia 28 de março tomou posse
em Sorocaba, a diretoria do
Sincomerciários, reeleita em
janeiro com 98% de aprovação da categoria. Diretores efetivos, Diretores
suplentes, Conselho Fiscal e Delegados
Federativos foram empossados na presença de cerca de 300 convidados. Entre
eles, o presidente da Federação dos
Empregados no Comércio do Estado de
São Paulo - Fecomerciários, Luiz Carlos
Motta; presidentes e diretores de sindicatos comerciários de todo o Estado.
Membros de sindicatos de outros setores também marcaram presença, como
alimentação, químicos e hoteleiros.
A solenidade de posse aconteceu no

Ruy, Amauri Mortágua (Tupã), Motta
(Fecomerciários) e Jair Mafra (Mogi Mirim)

Diretoria efetiva com MOTTA

Salão de Eventos do Clube dos Comerciários, que foi todo reestruturado para
receber os convidados e marcar o novo
mandato do presidente reempossado,
Ruy Queiroz de Amorim e sua diretoria,
que a partir de agora conta com sete
novos membros. Quatro integrantes
são mulheres.
Durante seu discurso de posse, Ruy
disse que a intenção da diretoria é fazer
grandes mudanças nas estruturas da
entidade e com isso ampliar os benefícios já oferecidos aos trabalhadores
comerciários, que hoje contam com
assistência médica, jurídica e odontológica. Além de diversos serviços à
disposição diariamente, como homolo-

A diretora Roseli Leite (centro) com familiares

Motta com os presidentes do Sincomerciários Santos, Bilotti e
Itapeva, Marcelo, e também Fernando Pássaro, vice Sorocaba

Mafra, Márcia Caldas (S. José Rio Preto), Motta e Ruy

gação; salão de beleza; vídeo locadora;
lan house; orientação administrativa e
muitos outros.
O presidente destacou também a
importância da categoria para o país,
como responsável por girar a riqueza,
e ainda o dever de cada diretor, que é
de trabalhar para proporcionar todo o
suporte necessário ao comerciário que
diariamente enfrenta extensas jornadas
de trabalho. Ele relembrou ainda a importante conquista da regulamentação
da categoria alcançada no ano passado.
O presidente da Fecomerciários,
Motta, fez questão de enaltecer a administração do Sincomerciários Sorocaba
e destacar seu importante papel em

Banda da Polícia Militar participou da festa

busca de uma melhor qualidade de
vida aos trabalhadores comerciários
de Sorocaba e região. Motta ainda fez
um balanço dos avanços da categoria
nos últimos anos e da importância dos
comerciários caminharem unidos para
seu fortalecimento.
Posse - Na presença de todos os
convidados, os integrantes da diretoria
fizeram o juramento de posse, que é
de assumir o compromisso público
de respeitar o exercício do mandato,
sempre seguindo as leis vigentes da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
em defesa dos comerciários. Eles ainda
receberam uma carteira funcional com
o símbolo da entidade em alto relevo.

O presidente do
Sincomerciários Taubaté, Carlos
Dionísio (direita), marcou presença

Bino, Jandyr e Dino (Conselho Fiscal) com Motta
Pássaro, Ruy, Motta e o vereador Anselmo Neto e esposa

Carlos D’Ambrosio, presidente Sind.
Varejista Itu e Ruy

Ruy durante discurso aos convidados

Recepcionistas da festa com Sônia Bueno (Sorocaba) e
Sandra Navarro (jornalista Sindicato Sorocaba)
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Sindicato inicia curso grátis de inglês
para comerciários em Sorocaba
Teve início na segunda-feira
(31/03), no Clube dos Comerciários,
o curso de inglês comercial básico
para a categoria. A iniciativa do sindicato tem o objetivo de preparar
os comerciários e comerciárias para
atenderem possíveis turistas no período em que a Copa do Mundo será
realizada no país.
Sorocaba será responsável por
hospedar a seleção da Argélia, além
disso, na região, outras cidades deverão receber seleções participantes do evento. E por Sorocaba estar
muito próxima a São Paulo, pode se

tornar rota para turistas. Pensando
nisso, a diretoria do sindicato decidiu realizar o curso para dar suporte
aos trabalhadores do comércio.
“O curso é rápido, porém, poderá
auxiliar o comerciário na comunicação com os turistas, já que o inglês
é a língua mais usada entre eles”,
disse o presidente do sindicato, Ruy
Queiroz Amorim.
Na próxima terça-feira, dia 8, tem
início a segunda turma de inglês,
com as aulas sendo realizadas na
sede do sindicato localizada na rua
Francisco Scarpa, 269, no Centro

Região Metropolitana de Sorocaba é aprovada
O Projeto de Lei Complementar nº
1, de 2014, que cria a Região Metropolitana de Sorocaba, foi aprovado
por unanimidade nesta terça-feira,
dia 8/4, durante sessão da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo.
Após aprovação, a proposta segue
para sanção do Governador do Estado,
Geraldo Alckmin (PSDB).
O deputado estadual Hamilton
Pereira (PT), autor da proposta que
deu origem ao projeto apresentado
pelo Governo do Estado, comemorou
a aprovação da RMS. Segundo ele, a
integração entre os municípios deve
incentivar o crescimento e o desenvolvimento de forma igualitária,
destacando a vocação de cada uma
das 26 cidades que formam a RMS,
(Alambari, Alumínio, Araçariguama,
Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela

do Alto, Cerquilho, Cesário Lange,
Ibiúna, Iperó, Itu, Jumirim, Mairinque,
Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto,
Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo,
São Roque, Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí,
Tatuí, Tietê e Votorantim)
O que é uma Região Metropolitana?
Considera-se região metropolitana o agrupamento de municípios
limítrofes que assume destacada
expressão nacional. Entre seus objetivos estão: planejamento regional
para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de
vida; a cooperação entre diferentes
níveis de governo, mediante a descentralização, articulação e integração de seus órgãos e entidades
da administração direta e indireta
com atuação na região, visando ao
máximo aproveitamento dos recur-

sos públicos; a utilização racional
do território, dos recursos naturais
e culturais e a proteção do meio
ambiente, mediante o controle da
implantação dos empreendimentos

públicos e privados; a integração do
planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum
aos entes atuantes na região; a redução das desigualdades regionais.

CONVÊNIO COM O SINDICATO
DESCONTOS ESPECIAIS
PARA OS COMERCIÁRIOS

Dr. Eduardo Imanobu
CRO/SP 106.488

Fone: (15) 3231-7869 / (15) 3018-1711
e-mail: e.imanobu@bol.com.br
facebook.com/dr.imanobu
Rua Senador Feijó, 175 - Centro - Sorocaba

O seu sindicato fechou uma parceria com a Mediplan Saúde e oferece a todos um
convênio com cobertura integral para todos os procedimentos, inclusive parto e
cirúrgias, no valor de R$ 91,94 por pessoa, independente da idade, podendo entrar
os funcionários e seus dependentes direto (marido, esposa e filhos) e os sócios da
empresa e seus dependentes legais.
SAÚDE
Todos que se interessarem em aderir ao plano de saúde iniciarão sempre no dia 01 de cada mês

Faça já o seu plano! Fone: (15) 3418.9686 / 3211.6969
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Salão de Eventos do Clube
dos Comerciários reformado
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Vem aí novidades no outono/
inverno do Clube do Comerciários
Nosso sindicato está implantando
novos serviços e mais lazer e diversão para a categoria comerciária no
período do outono/inverno no Clube
dos Comerciários. Uma programação
diversificada entrará em atividade a
partir de abril. Todas as terças-feiras
duplas sertanejas se apresentarão na
“ Terçaneja”; nas
sextas-feiras “Sexta da Pizza”
e aos domingos “Cinema com
Pipoca”. Em breve divulgação
de horários.

43º Campeonato de
Futsal dos Comerciários

O Sindicato dos Comerciários reformou toda a estruturas do Salão de Eventos,
localizado no Clube dos Comerciários. De acordo com
o presidente da entidade,
Ruy Queiroz Amorim, o salão
necessitava de uma ampla
reforma e isso foi realizado
no mês de março. Foram ins-

taladas cortinas e aplicado
papel de parede em todo o
espaço, além da colocação
de gesso, revestimento de
madeira e nova iluminação
no palco principal. O equipamento de som foi trocado,
além de novas e modernas
mesas e cadeiras também
foram adquiridas.

Ainda segundo Ruy, a reforma visa dar mais conforto
aos frequentadores nos dias
de evento. Vale lembrar que
o salão é um recinto que pode
abrigar todo tipo de festa,
como: palestras, jantares e
shows. Para mais informações e locação: 3221-1066 /
2102-7900

Iniciou no dia 16, quarta-feira, no ginásio poliesportivo
do Clube dos Comerciários, em Sorocaba, o 43º. Campeonato de Futsal Sincomerciários. A competição tem como
principal objetivo promover a integração da categoria,
e contribuir para o desenvolvimento do futsal de nossa
cidade.
De acordo com o diretor de Esportes do sindicato,
Fernando Afonso, as 26 equipes participantes estão compostas por empregados no comércio, farmácias, escritórios
de contabilidade e dependentes dos trabalhadores
comerciários. Na próxima edição de O Comerciário,
cobertura completa do jogos. Para acompanhar os resultados dos jogos, acesse o site
do sindicato (www.sincomerciariosorocaba.
com.br) e clique sobre o link futsal.

Sindicato dos Comerciários realiza
1º. Campeonato de Tênis de Mesa
Nosso sindicato realizará o 1º. Campeonato de
Tênis de Mesa para associados e dependentes. As
inscrições são gratuitas e
podem ser realizadas no
Clube dos Comerciários,
na Rua Trinidad, No. 302,
no Jardim América em Sorocaba. Os interessados

poderão participar em três
categorias, tanto no masculino, como feminino: de 8 a
11 anos; de 12 a 16 e acima
de 16 anos. Não havendo número de inscritos suficiente
por categoria, a competição
será mista.
Os participantes serão
premiados com troféu e

medalhas. O primeiro
colocado de cada categoria leva também um par
de raquetes. A data será
definida de acordo com o
número de inscritos.
Para fazer a inscrição,
ligue 3221-1066 ou ainda
acesse o site: sincomerciariosorocaba.com.br
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Sincomerciários Sorocaba marcou presença
na 8ª Marcha da Classe Trabalhadora

O

Sincomerciários Sorocaba, na figura
do presidente Ruy
Amorim e demais diretores
e funcionários da entidade,
participou no dia 09 de abril
em São Paulo, junto aos demais 67 Sindicatos Filiados à
Fecomerciários, da 8ª Marcha da Classe Trabalhadora,
que trouxe uma extensa
pauta dos trabalhadores
para conhecimento da sociedade e dos governantes.
O movimento, que contou com a presença de cerca

de 10 mil pessoas, defendeu
que um salário mínimo mais
digno, causará uma inclusão
social maior, que pode beneficiar cerca de 48 milhões
de pessoas no país. Entre
as outras reivindicações
apresentadas estavam o
fim do Fator Previdenciário; a redução da jornada
semanal de trabalho, sem
alteração no salário final;
a atualização da tabela do
Imposto de Renda e taxas
de juros menores, e outras
bandeiras de luta.

Sincomerciários Sorocaba promoveu mais uma
edição do Arroz com Frango dos Comerciários

N

osso sindicato
realizou no último dia 14 de
março, no Salão de
Eventos do Clube dos
Comerciários, mais um
edição do tradicional
jantar “Arroz com Frango
dos Comerciários”, que
contou com a presença
de cerca de 300 pessoas, entre comerciários e
familiares.
Durante o evento,
além do prato já conhecido entre os presentes,
o salão esteve animado

com som ambiente e
distribuição de muitos
brindes aos presentes.
De acordo com o presidente Ruy Amorim,
a intenção é sempre
reunir a categoria no
espaço que é dela e promover lazer e diversão
aos participantes. E o
presidente aproveitou
para informar que no
dia 9 de maio acontecerá
mais uma edição do jantar para apresentar aos
participantes as reformas realizadas no salão.

