Sindicato dos Comerciários

vai reinaugurar a subsede São Roque

C

om um espaço maior e mais
próxima da região central da cidade, os comerciários da cidade
terão à disposição na nova subsede,
diversos serviços, como: assistência
jurídica, homologações, lan house e
vídeo locadoras.
Além disso, o sindicato colocará
à disposição do comerciário na unidade, um serviço inovador, o Espaço
Gourmet, local equipado com mesas
e cadeiras confortáveis, e micro-ondas, onde os trabalhadores do
comércio poderão realizar suas refeições e descansar antes de voltar a
sua rotina de trabalho.
Via Cerrone - Centro
São Roque - Fone: (11) 4784-5032

Novo prédio da subsede está quase pronto

Subsede vai realizar novos cursos para
qualificação profissional dos comerciários grátis
A reinauguração da subsede de
São Roque marcará também a abertura das inscrições para os cursos
de Técnicas e Práticas em Vendas e
Cidadania, cujas inscrições podem
ser feitas no site da entidade www.
sincomerciariosorocaba.com.br . O
início das aulas está previsto para o
dia 1º de agosto.
O curso possui uma carga/horária de 60 horas, divididas em 12
aulas, com distribuição de apostilas
e certificados gratuitamente forne-

cidos pela Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São
Paulo (Fecomerciários).
Os alunos terão ao seu dispor aulas teóricas e práticas, que
proporcionarão conhecer as técnicas necessárias para se moldar
a demanda do mercado. Podem
participar dos cursos, comerciários
ou interessados em atuar no setor.
A nova subsede está localizada
na Via Cerrone, na região central
de São Roque.

Comerciários e comerciárias, não se deixem explorar!
Trabalho aos domingos e feriados sem compensação, ou ainda,
falta de pagamento de horas extras, denuncie!! Ligue (11) 4784-5032
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Vídeo locadora sem taxa de
locação para comerciários

rio
Comerciá

São Roque

Proporcionar lazer e diversão à categoria
comerciária também é o dever de uma entidade sindical. Por isso nosso sindicato implantou na sede Sorocaba, clube, e nas seis
subsedes (Polo Zona Norte, Piedade, São
Roque, Ibiúna, Pilar do Sul e Votorantim),
locadoras de vídeo completas, com filmes
dos mais variados gêneros, com os últimos
lançamentos nacionais e internacionais.
A implantação da locadora de vídeo
junto aos demais benefícios do sindicato

faz parte de um novo conceito de sindicalismo trabalhado pela atual diretoria
do Sincomerciários Sorocaba, que além
de defender os direitos trabalhistas da
categoria, proporciona mais qualidade de
vida aos trabalhadores, com programas
que estimulam a convivência familiar, hoje,
prejudicada pela extensa carga horária de
trabalho dos comerciários.
E ATENÇÃO: A locação é grátis para
associados.

Assistência Jurídica

Você sabia que o Sindicato dos Comerciários mantém assistência jurídica para
a categoria na subsede? É isso mesmo, toda e qualquer dúvida que o trabalhador
comerciário tiver a respeito dos seus direitos podem ser sanadas no departamento jurídico da entidade, onde advogados experientes e capacitados estão
à disposição para atendimento. Aproveite, é benefício para você trabalhador e
trabalhadora do comércio. Procure seu sindicato e tire suas dúvidas!!!
Marechal Deodoro da Fonseca, 344 - Centro
São Roque - Fone: (11) 4784-5032

Mairinque

