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Sindicato em ação

Ruy Q. Amorim

Presidente

Amigos e amigas, trabalhadores e trabalhadoras do comércio, estamos aqui mais
uma vez trazendo inúmeras boas notícias
para vocês que diariamente fazem do comércio um dos setores que geram maior
riqueza para nosso país. Hoje quero falar de
esporte e política. Nossa entidade constantemente realiza eventos na área esportiva
com o objetivo de promover essa prática,
combater o sedentarismo e melhorar a
saúde da categoria.
Recentemente fizemos o 1º. Campeonato de Tênis de Mesa; iniciamos participação
na Copa Estadual de Futsal da Fecomerciários e encerramos mais um campeonato
também de futsal, com grande participação
de equipes do comércio. Além disso, mantemos diariamente no clube, a academia de
ginástica em funcionamento, com aparelhos

CONCURSO MISS COMERCIÁRIA
As inscrições para a edição 2014 do Concurso Miss Comerciária Paulista, edição SOROCABA estará disponível a partir do dia
10 de julho no site do sindicato - www.sincomerciariosorocaba.
com.br para as comerciárias interessadas em participar do evento.
Podem participar garotas de 16 a 26 anos, com registro na carteira
de trabalho com o mínimo 3 (três) meses e disponibilidade para ensaios. As candidatas não terão custo
pela participação, cabelo, maquiagem, roupa e
sandálias são grátis. Aproveite essa oportunidade e
fique atenta a liberação da ficha de inscrição no site.

modernos e aulas para condicionamento
físico, tudo com acompanhamento de professores especializados.
Aliás, o esporte está em alta no momento, a Copa do Mundo é no Brasil. Apesar de
manifestações contrárias a sua realização,
acredito que é um acontecimento importante para nosso país, que valoriza nosso
povo e alavanca o turismo e o comércio.
Deficiências na Educação, Saúde, Transporte
e outros setores não seriam supridos de
imediato se o dinheiro gasto nos estádios
fosse canalizado para isso.
Temos é que ficar atentos para cobrar
de nossos candidatos na próxima campanha
eleitoral que se aproxima, posição concreta
para amenizar esses problemas que assolam
nosso país há anos, apesar de seu crescimento um tanto desordenado e da economia,

que justiça seja feita, tem proporcionado
a uma grande camada do povo brasileiro
ter mais acesso à universidades e moradia.
Infelizmente não podemos dizer o mesmo
da Saúde e do Transporte, setores caóticos
que castigam os brasileiros com a ineficácia.
Aproveito mais uma vez a oportunidade
para ressaltar a vocês trabalhadores do
comércio, para que fiquem atentos, saibam
votar e eleger, acompanhem a vida política
do nosso país, vocês fazem parte dela, é
por meio dela que suas vidas são decididas. Então, escolha para quem depositar
seu voto com responsabilidade, vote em
candidato dos trabalhadores, aquele que
poderá atender suas necessidades, da sua
família e da sua categoria de trabalhadores.
Evite votar em patrão.
Um abraço e até a próxima edição.
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Diretoria reeleita do Sincomerciários
recebeu homenagem da Câmara de Sorocaba

André (diretor), Fernando (vice-presidente), Alfredo, Ruy (presidente) e França (vereador)

No final do mês de maio, a diretoria
do Sincomerciários Sorocaba esteve na
Câmara Municipal de Sorocaba, a convite
do vereador Francisco França (PT) para
receber uma placa de Votos de Congratu-

lações pela posse da diretoria no dia 28 de
março para a gestão 2014/2018. A eleição
ocorrida em janeiro deste ano, reelegeu a
atual diretoria com 98% de aprovação da
categoria da base.

Parceiro dos comerciários, o vereador
França, que também é sindicalista, da
categoria dos Condutores, durante a solenidade no Legislativo Municipal, destacou
a importância dos comerciários para a
cidade, e também a responsabilidade
com que a diretoria vem atuando frente à
entidade, sempre em defesa dos direitos
dos seus representados.
Satisfeito com o reconhecimento, o
presidente Ruy Amorim falou em nome da
diretoria, quando agradeceu a iniciativa
do vereador França e dos demais parlamentares que aprovaram em plenário a
homenagem por unanimidade.
A homenagem teve cobertura do Perfil
Comerciário, programa do sindicato, e vai
ao ar às terças e quintas-feiras às 19h30,
pelo canal 23 TVR, e também pelo canal
26, aos sábados às 16 horas, ambos canais
da NET.

Sindicato apoia inclusão dos deficientes no esporte

O presidente Ruy, o diretor André com o prefeito Pannunzio, o vereador Anselmo Neto e demais participantes da reunião

O presidente Ruy Queiroz Amorim
e o diretor André Nogueira, em maio,
estiveram em reunião com o prefeito
de Sorocaba, Antônio Carlos Pannunzio
(PSDB), representantes da Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude do Estado e
também com o assessor do deputado
estadual Campos Machado (PTB), no
gabinete do prefeito, onde foi discutida
a implantação de atividades para portadores de deficiência mental nos Centros
Esportivos de Sorocaba.
A proposta sugerida inicialmente

pelo presidente do Sindicato de Hotéis,
Bares e Restaurantes de Sorocaba, Antônio Francisco Gonçalves, o Botafogo, de
proporcionar atividades esportivas aos
deficientes foi encabeçada pelo deputado
petebista e encaminhado à Secretaria
de Esportes Estadual, que prontamente
adotou o projeto.
De acordo com os participantes, tudo
poderá estar funcionando no prazo máximo de 90 dias. Os atendidos terão todo
o suporte do Estado por meio da parceria
com a Associação Brasileira de Desportos

para Deficientes Intelectuais - ABDEM,
responsável até mesmo pelos uniformes.
O município não terá qualquer custo com
a implantação do projeto. Estima-se que
cerca de 400 pessoas serão beneficiadas.
O presidente do Sincomerciários Sorocaba, Ruy Queiroz Amorim, disse que é
fundamental o apoio ao deficiente, e que
da forma como foi proposto, é o primeiro
passo para a ampliação do atendimento
a pessoas portadoras de outras deficiências, para a qual são exigidas adaptações
mais específicas nos centros.
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Diretoria participa
de reunião do
Conselho Sindical
com Medeiros

André, Ruy e Medeiros

O presidente Ruy Queiroz de
Amorim e o diretor André Nogueira
participaram de reunião do Conselho
Sindical Regional de Sorocaba com
o Superintendente do Ministério do
Trabalho e Emprego de São Paulo, Luiz
Antônio de Medeiros, em Sorocaba,
no dia 19 de maio, onde, entre outros
temas, foi discutida a substituição da
atual gerente da Gerência Regional do
Ministério do Trabalho e Emprego de
Sorocaba, que deverá se aposentar
em outubro.
Medeiros atendeu ao convite do
Conselho Sindical, pois o tema já foi
motivo de descontentamento dos
sindicalistas filiados às centrais sindicais (CUT, UGT, Força Sindical, CTB,
NCST, CSB) e Sindicato dos Servidores
Municipais, que não foram consultados pelo superintendente quando
substituiu o gerente anterior, mesmo
tendo dado essa garantia aos líderes.
Na ocasião Medeiros respondeu
todos os questionamentos dos sindicalistas, inclusive do presidente Ruy,
que enfatizou a necessidade do Ministério do Trabalho e Emprego estar
mais próximo do movimento sindical,
pois segundo ele, são os sindicalistas
que dão voz aos trabalhadores. E
pediu atenção especial do superintendente à indicação dos sindicatos
de Sorocaba, que já indicou a ele um
dos membros da Gerência da cidade
para ocupar o cargo.
Medeiros disse entender a preocupação dos sindicalistas, mas adiantou
que terá de levar em consideração
alguns critérios exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego para a
ocupação do cargo. No entanto, deu
sinais de que a indicação poderá ser
acatada. A substituição ocorrerá em
outubro.
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Assédio Moral e suas
consequências psicológicas

O

Assédio Moral é um fenômeno
que ocorre por definição dentro
do local de trabalho, sendo toda
e qualquer atitude ou conduta abusiva
direcionada ao colaborador, que pode
ser traduzido em comportamentos,
palavras, escritos, e até gestos que
possam trazer danos à dignidade, personalidade e integridade psíquica ou física
de uma pessoa, colocando em risco o seu
empregou ou a degradação do ambiente
de trabalho.
Ou seja, uma interação social na qual
um ou mais indivíduos são
atacados por uma ou mais
pessoas de forma diária e
continuada durante um
período de tempo (meses),
fazendo com que os atacados sintam-se desprotegi-

dos e em risco de exclusão.
Simplificadamente existem quatro
parâmetros que ajudam o trabalhador a
identificar o assédio moral, sendo eles:
conduta repetitiva; a degradação do ambiente; agressão psíquica e as ofensas.
Dentro da empresa, podem ser criados
mecanismos que possibilitem ao colaborador o direito de denunciar a agressão,
da qual tenha sido vítima por escrito e
garantido o seu sigilo, com a ajuda de
caixas postais ou urnas localizadas em
locais isolados dentro da organização,
amenizando o problema, mas estes somente não bastam.
Afetando a qualidade de vida no
trabalho, o assédio moral tem grande
impacto na saúde mental do trabalhador,
pois inibido na sua liberdade, o indivíduo
acaba por levar para casa sua insatisfação,

agravando sua saúde física e mental e
também aqueles que o rodeiam, causando o empobrecimento das relações
familiares e afetivas. Se não levado a
sério, o assédio moral pode acarretar
em complexo de inferioridade, estresse,
ansiedade e depressão.
Portanto, comerciário, fique atento
a estes quatro sinais, tendo em vista a
SUA QUALIDADE DE VIDA no ambiente
de trabalho, pois como visto o assédio
moral pode atrapalhar bastante a sua vida
fora do trabalho. Não se esqueça que o
diálogo é uma ótima ferramenta para lidar
com essas situações, pensando sempre
em prevenção.
Luiz Carlos Alves do Nascimento – Psicólogo
(Conveniado ao Sincomerciários Sorocaba
com descontos especiais à categoria)
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Final do campeonato de futsal
Sindicato realizou o
agitou o Clube dos Comerciários 1º Torneio de Tênis de
Mesa no clube

A equipe campeã, Bercélli Móveis Planejados festejou o título ao lado dos diretores

Na quarta-feira (11/06),
aconteceu no Ginásio Poliesportivo do Clube dos Comerciários, a emocionante final do
43º. Campeonato de Futsal dos
Comerciários, entre as equipes
Bercélli Móveis Planejados x Jamal Gym Comércio. Após muitos
jogos ocorridos entre as 26 equipes participantes desta edição,
os finalistas demonstraram o
porquê disputavam o título de
campeão. Com jogadas rápidas e
sempre com muitos chutes a gol,

as equipes fizeram da disputa
uma das mais emocionantes dos
últimos campeonatos realizados
pelo sindicato. E apesar de abrir
o placar ao marcar o primeiro
gol, a equipe Jamal Gym Comércio perdeu espaço e acabou
derrotada pela Bercélli Móveis
Planejados por 6 a 3.
No encerramento do evento
esportivo, as equipes receberam
troféus e medalhas com suas classificações das mãos do presidente
Ruy Amorim; do vice-presidente,

Fernando Pássaro, e ainda dos
diretores Fernando Afonso, de
Esportes; Osvaldino Carvalho;
Elineo Mucci e Felisbino Neto.
Composição das equipes:
Bercélli Móveis Planejados:
Fabio, Felicio, Caique, Jean, L.
Ricardo, Alex, Rafael, Anderson,
Fabinho, Israel, Hendrio e Júlio.
Técnico - Tadeu
Jamal Gym Comércio: Ivan,
Eduardo, E. Luis, Rafael, L. Alfredo, Frederico, Claudecir, Diego,
Vinicius e Hamir.

Sorocaba classificada para segunda fase da
7ª Copa Estadual de Futsal da Fecomerciários

Equipe de Sorocaba

Após estrear com vitória
sobre a equipe de futsal de Itapetininga por 7 a 1, a equipe de
Sorocaba venceu no domingo, 15
de junho, a equipe de Itapeva de
virada, por 4 a 3, e se classificou
para a segunda fase da 7ª. Copa

Estadual de Futsal da Fecomerciários.
A abertura da copa estadual
aconteceu no dia 18 de maio,
em todo Estado de São Paulo,
com a participação recorde de
38 equipes. Um número muito

comemorado pela direção da
Federação dos Empregados no
Comércio do estado de São Paulo
– Fecomerciários.
A classificação de Sorocaba
também foi bastante comemorada pelo diretor de Esportes,
Fernando Afonso, pelo presidente Ruy Amorim e pelo vice-presidente Fernando Pássaro,
que têm feito questão de acompanhar a equipe de Sorocaba
em todos os jogos no Ginásio
Municipal de Esportes Ayrton
Senna da Silva, em Itapetininga.
Os diretores Osvaldino Carvalho
e André Nogueira também têm
reforçado o apoio ao time.

Participantes com o presidente Ruy

Em maio, aconteceu no Clube dos Comerciários, no Ginásio Poliesportivo, o 1º. Torneio de Tênis de Mesa, com a participação de
equipes em três categorias: Mirim (8 a 11 anos); infanto (12 a 16
anos) e adulto (acima de 16 anos).
Todos os participantes foram premiados com medalhas e troféus.
Já os primeiros colocados receberam ainda um par de raquetes.
O presidente Ruy Queiroz Amorim acompanhou o evento e fez a
entrega dos prêmios aos ganhadores. A coordenação da iniciativa
esteve sob a responsabilidade da União Cultural Esportivo Nipo
Sorocaba (UCENS).
Confiram os ganhadores:
Categoria: mirim
1º. Colocado: Bruno Augusto K. Stefano (12 anos)
Categoria: infanto
1º. Colocado: Herbert Rodrigo (14 anos)
Categoria: adulto
1º. Colocado: Higor Camargo de Almeida (33 anos)
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Festa do Dia do Trabalhador reuniu
mais de mil e oitocentos participantes

N

o dia 1º. de maio, Dia do
Trabalhador, o Sincomerciários Sorocaba realizou uma
grande festa em homenagem aos
trabalhadores comerciários no ginásio poliesportivo da categoria em
Sorocaba, onde estiveram presen-

tes cerca de 1.800 pessoas. Shows
sertanejos e pagode animaram os
participantes da festa. Houve ainda
distribuição de churrasco, bebidas
e muitos prêmios, entre eles, a tão
sonhada moto zero quilômetro.
Com apresentação do locutor

sorocabano, Gigante do Brasil, durante todo o período da festa que
teve início às 18 horas e seguiu até às
22 horas, foram sorteados celulares,
bicicletas, tevês, utensílios domésticos, fogões e a esperada moto zero
quilômetro.

