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Trabalho aos domingos e feriados sem folga e remuneração garantida
pela Convenção Coletiva? Tem sofrido Assédio Moral?
Não se deixe explorar, denuncie. Ligue 2102-7900 ou acesse nosso site
www.sincomerciariosorocaba.com.br e faça sua denúncia anonimamente.
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Avanços significativos
Amigos comerciários e comerciárias, é uma imensa satisfação estar ocupando esse espaço no jornal O
Comerciário e ficar mais próximo da nossa categoria.
O Sincomerciários Sorocaba tem avançado bastante nas conquistas para os comerciários, seja por
meio de fiscalizações e implantação de novos benefícios, e esse ano, com o fechamento da Convenção
Coletiva com um mês de antecedência da data-base
da categoria, que é 1º. de setembro.
Conquistamos um reajuste de 8,5% nos pisos, um
índice significativo se considerarmos o alcançado
por outras categorias de trabalhadores do país.
A preservação das cláusulas econômicas e sociais
Ruy Q. Amorim

Presidente

A maior rede de
ótica do país.
Mais de 500 lojas
em todo o Brasil.
Óticas Diniz,
pra ver você feliz!

também são fatores relevantes que devemos considerar uma grande vitória. Entre elas posso destacar
os dois dias a mais de salário ao qual o comerciário
e a comerciária têm direito no mês de outubro, em
comemoração do Dia do Comerciário.
Neste mês também reabrimos o Clube dos Comerciários para as atividades de verão. As piscinas
estão funcionando diariamente para o lazer da
categoria.
Temos ainda outras novidades sendo implantadas
no sindicato. Leia o jornal O Comerciário e fique
por dentro.
Um grande abraço e até a próxima edição.
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Fechada a Convenção Coletiva de Sorocaba

Comerciários alcançaram reajuste

de 8,5% nos pisos e 8% linear

Nosso sindicato fechou o Acordo
Coletivo 2014/2015 com o Sindicato
do Comércio Varejista de Sorocaba
um mês antes da data-base da categoria que é 1º. de setembro.
Os comerciários conseguiram
um reajuste salarial de 8,5% nos pisos e 8% nas demais funções, além

de garantias importantes, como:
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.
O Sincomerciários Sorocaba foi

Sindicato amplia ferramenta
de denúncia para combater
exploração trabalhista
O Sincomerciários Sorocaba criou
um serviço, por meio do qual o comerciário, de forma anônima, pode denunciar toda e qualquer condição ilegal
de trabalho. Trata-se da ferramenta
Denúncia, espaço onde o trabalhador
do comércio pode delatar as irregularidades praticadas contra ele na sua empresa. Para isso, basta acessar o nosso

site www.sincomerciariosorocaba.com.
br e preencher o formulário com todas
as suas informações, sem identificar-se
e relatar com detalhes as arbitrariedades. É importante informar junto a sua
reclamação o CNPJ da empresa, dado
que é encontrado em seu holerite de
pagamento ou carteira de trabalho. Isso
facilitará o contato com a empregadora.

vitorioso ao fechar o acordo antes
da data-base.
O presidente Ruy Queiroz
Amorim enfatizou que o índice
atingiu as expectativas da entidade sindicato, pois superou o
reajuste de outras categorias de
trabalhadores.

Disduc dispensa funcionários
e sindicato busca garantir os
direitos da categoria na justiça
O presidente Ruy Queiroz Amorim e
membros do departamento jurídico do
Sincomerciários Sorocaba receberam em
sua sede social, cerca de 80 funcionários da
empresa Disduc - Distribuidora de Produtos
Alimentícios que foram demitidos inesperadamente no começo do segundo semestre.
No encontro, nossos representantes
explicaram as medidas que serão reali-

zadas para que eles possam receber os
benefícios que eles têm direito, tais como:
Fundo de Garantia, Seguro Desemprego,
entre outros. A empresa alega não ter
condições financeiras para realizar todos
os pagamentos em sua totalidade. Os
advogados entraram com ações na justiça para bloquear os bens da empresa e
garantir os pagamentos.

Sincomerciários Sorocaba se reúne com
funcionários da loja Dimanos em Sorocaba

No mês de setembro o presidente do Sincomerciáros Sorocaba, Ruy Amorim, e membros do sindicato se reuniram com cerca de 200 funcionários da loja
Dimanos para conversar sobre os benefícios oferecidos à categoria pela entidade.
Durante o encontro, Ruy esclareceu dúvidas dos comerciários sobre o trabalho desenvolvido pelo sindicato e falou dos benefícios que a entidade oferece a
categoria. Além disso, afirmou que é importante os trabalhadores se associarem à entidade para usufruirem de muitos desses serviços de forma gratuíta e terem
a disposição diversas opções de lazer para a família.
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Trabalhadores, confiram seus pisos salariais.

Os demais podem ser acessados no site www.sincomerciariosorocaba.com.br
PISOS SALARIAIS - COMÉRCIO VAREJISTA DE SOROCABA
Empregados em geral -------------------- R$ 1.081,00
Caixa------------------------------------------ R$ 1.163,00
Faxineiro e copeiro------------------------ R$ 957,00
Office boy e empacotador -------------- R$ 865,00
Garantia do Comissionista puro, conforme cláusula 9 ----------------- R$ 1.270,00
Regime Especial de Piso Salarial (Repis) para os MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEIs) e
para as MICROEMPRESAS (MEs)
Salário especial de ingresso (por 180 dias) ---------------------- R$ 852,00
Empregados em geral ------------------------------------------------- R$ 978,00
Caixa ---------------------------------------------------------------------- R$ 1.053,00

PISOS SALARIAIS COMERCIÁRIO VAREJISTA 2014/2015 Votorantim, Capela
do Alto, Araçoiaba da Serra, Piedade, Pilar do Sul, Salto, Tapiraí e Iperó
PISOS SALARIAIS
I – EMPRESAS EM GERAL
a)
Empregados em geral ------------------------------------------------b)
Operador de caixa ----------------------------------------------------c)
Faxineiro e copeiro ---------------------------------------------------d)
Office boy e empacotador ------------------------------------------e)
Garantia do comissionista -------------------------------------------

R$ 1.089,00
R$ 1.221,00
R$ 967,00
R$ 866,00
R$ 1.297,00

Faxineiro e copeiro ----------------------------------------------------- R$ 863,00
Office boy e empacotador -------------------------------------------- R$ 838,00
Garantia do comissionista Puro, conforme cláusula 9 --------- R$ 1.140,00
Regime Especial de Piso Salarial (Repis) nas EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPPs)
Salário especial de ingresso (por 180 dias) ----------------------- R$ 898,00
Empregados em geral -------------------------------------------------- R$ 1.026,00
Caixa ----------------------------------------------------------------------- R$ 1.109,00
Faxineiro e copeiro ----------------------------------------------------- R$ 913,00
Office boy e empacotador -------------------------------------------- R$ 838,00
Garantia do comissionista Puro, conforme cláusula 9 --------- R$ 1.214,00

PISOS SALARIAIS COMERCIÁRIOS SÃO ROQUE, MAIRINQUE, ALUMÍNIO,
ARAÇARIGUAMA, VARGEM GRANDE PAULISTA E IBIÚNA
Empregados em Geral.................................................................... R$ 1.085,00
Caixa............................................................................................... R$ 1.166,00
Faxineiro e Copeiro......................................................................... R$ 960,00
Office boy e Empacotador.............................................................. R$ 868,00
Garantia do Comissionista, conforme cláusula 5........................... R$ 1.274,00
PISO SALARIAL COM ADESÃO AO REPIS

II – FEIRANTES E AMBULANTES

I – MICRO-EMPRESAS (MEs)

Empregados em geral -------------------------------------------------------------- R$ 1.089,00

Regime Especial de Piso Salarial (REPIS) nas MICROEMPRESAS (MEs)
Salário especial de ingresso (por 180 dias).....................................R$ 855,00
Empregados em geral..................................................................... R$ 981,00
Caixa............................................................................................... R$ 1.056,00
Faxineiro e copeiro......................................................................... R$ 867,00
Office boy e empacotador.............................................................. R$ 841,00
Garantia do Comissionista, conforme cláusula 5........................... R$ 1.145,00

III – MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI
a)
Piso salarial de ingresso ---------------------------------------------- R$ 888,00
b)
Empregados em Geral ------------------------------------------------ R$ 998,00
Garantia do comissionista: Aos empregados remunerados exclusivamente à base de comissões percentuais pré-ajustas sobre as vendas (comissionistas puros), fica assegurada uma garantia de remuneração mínima, nela já incluído o descanso semanal remunerado, e que somente prevalecerá no caso
de comissões auferidas em cada mês não atingirem o valor da garantia e se cumprida integralmente
a jornada legal de trabalho.
REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL- REPIS
I – EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
a)
Piso salarial de ingresso --------------------------------------------------------- R$ 936,00
b)
Empregados em geral ------------------------------------------------------------ R$ 1.044,00
c)
Operador de caixa ---------------------------------------------------------------- R$ 1.158,00
d)
Faxineiro e copeiro --------------------------------------------------------------- R$ 922,00
e)
Office boy e empacotador ------------------------------------------------------ R$ 840,00
f)
Garantia do comissionista ------------------------------------------------------ R$ 1.234,00
II – MICROEMPRESAS (ME)
a)
Piso salarial de ingresso -------------------------------------------------------- R$ 890,00
b)
Empregados em geral ----------------------------------------------------------- R$ 998,00
c)
Operador de caixa ---------------------------------------------------------------- R$ 1.125,00
d)
Faxineiro e copeiro --------------------------------------------------------------- R$ 897,00
e)
Office boy e empacotador ------------------------------------------------------ R$ 802,00
f)
Garantia do comissionista ------------------------------------------------------ R$ 1.183,00
III – FEIRANTES E AMBULANTES:
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
a)
Piso Salarial de ingresso -------------------------------------------------------- R$ 936,00
b)
Empregados em geral ----------------------------------------------------------- R$ 1.044,00

Ressalva: Após 180 dias percebendo o salário de ingresso,o empregado será
enquadrado em uma das funções de nível salarial superior, acima especificadas, a
critério da empresa, à exceção daqueles contratados na função de office/boy ou empacotador.
II – PISOS SALARIAIS NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPPs)
Regime Especial de Piso Salarial (REPIS) nas EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPPs)
Salário especial de ingresso (por 180 dias).........................................R$ 901,00
Empregados em geral......................................................................... R$ 1.029,00
Caixa................................................................................................... R$ 1.112,00
Faxineiro e copeiro............................................................................. R$ 916,00
Office boy e empacotador.................................................................. R$ 841,00
Garantia do Comissionista, conforme cláusula 5 .............................. R$ 1.218,00
Ressalva: Após 180 dias percebendo o salário de ingresso, o empregado será
enquadrado em uma das funções de nível salarial superior, acima especificadas, a
critério da empresa, à exceção daqueles contratados na função de office/boy ou empacotador.
Os pisos salariais dos operadores (as) de caixa mencionado no parágrafo 3o, serão de:
Empresas não optantes do REPIS ...................................................... R$ 1.166,00
Microempresas optantes do REPIS ................................................... R$ 1.056,00
Empresas de Pequeno Porte optantes do REPIS ............................... R$ 1.112,00
INDENIZAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA: no valor de R$ 54,00.

MICROEMPRESAS (ME)
a)
Piso salarial de ingresso -------------------------------------------------------- R$ 888,00
b)
Empregados em geral ----------------------------------------------------------- R$ 998,00

REMUNERAÇÃO DE HORAS EXTRAS: 60%
Parágrafo único: superiores a 2 (duas), a empresa deverá fornecer refeição comercial.

INDENIZAÇÂO DE QUEBRA DE CAIXA – O empregado que exercer a função de operador de caixa
nas empresas em geral terá direito à indenização por quebra de caixa mensal, no valor de R$ 54,00
(cinquenta e quatro reais), a partir de 1º de setembro de 2014

FERIADOS: 100% da hora normal + descanso de um dia no prazo de 30 dias
Refeição nos feriados: funcionários que trabalhem até 6h, recebem R$ 24 a título de refeição; acima
de 6h até 8h recebem R$ 30 a título de alimentação (refeição).
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23º Congresso Sindical Comerciário

Debate de análise da atual conjuntura política
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Lideranças regionais

Diretores e funcionários do sindicato marcaram presença

Parcial do salão de eventos com congressistas

Diretores e funcionários do Sincomerciários Sorocaba participaram do
23º. Congresso Sindical Comerciário,
sob o tema: “Sindicalismo Comerciário: forte na base e atuante nas
lutas políticas e sociais”, realizado
no início do mês de outubro, em
São Pedro (SP), onde cerca de 900
pessoas participaram ativamente dos
três dias de atividades. Dirigentes
sindicais, comerciários e autoridades
políticas debateram sobre direitos

dos trabalhadores e a importância da
conscientização do trabalhador para
participação política na sociedade.
Na ocasião, os congressistas aprovaram, na íntegra, oito deliberações
que vão ao encontro do novo sindicalismo comerciário, um movimento
que se pauta pela ampliação do seu
campo de atuação, mas sem se distanciar dos interesses do sindicalismo, que é a defesa intransigente dos
direitos dos trabalhadores.
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Reaberto o conjunto aquático do Clube dos Comerciários

No dia 20 de setembro nosso sindicato reabriu oficialmente o
conjunto aquático do Clube dos Comerciários, composto por piscinas
adultas semiolímpicas e infantil para o verão. Os frequentadores
ainda têm à disposição, saunas, lanchonete com variados aperitivos
e porções, lan house, um salão de cabeleireiro completo e uma vídeo
locadora sem taxa de locação.
Para aproveitar as piscinas, além de ser associado, o comerciário tem que realizar exame médico, no próprio clube, aos sábados
e domingos das 10 às 15 horas e nas quintas-feiras das 18 às 20
horas, ao preço de R$ 7,00 para sócios e dependentes. O Clube dos
Comerciários está localizado na rua Trinidad, 302, no Jardim América
- Sorocaba/SP e os horários de funcionamento são de terça à sexta-feira das10h00 às 22h00, sábados e domingos das 10h00 às 19h00.
Piscina – 14h30 às 20h30 – de terça à sexta-feira
Piscina - 10h às 18h30 – Sábados e domingos
Segundas – Clube fechado – com funcionamento somente da
academia de ginástica.

Sindicato fecha parceria
com psicólogo para
atendimento da categoria
O Sincomerciários Sorocaba
fechou parceria com o psicólogo
Luiz Carlos A. do Nascimento, que
proporcionará acompanhamento
psicológico aos comerciários e
dependentes por preço especial. Os agendamentos poderão
ser realizados pelos telefones
2102-7900 (Sede) e 3221-1066
(Clube dos Comerciários), com
atendimento no próprio clube às
sextas-feiras, das 8 às 12 horas, e
também na sede às quartas-feiras
das 8 às 12 horas.

Salão de Beleza completo
para os comerciários

Pensando em inovar e oferecer
mais benefícios à categoria, o sindicato
instalou no Clube dos Comerciários um
salão de beleza completo para atender
os trabalhadores do comércio. 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. Os horários de
atendimento são de terça à sexta das 16
às 22 horas e aos sábados e domingos,
das 10 às 19 horas, com agendamento
obrigatório pelo telefone 3221-1066.

Sincomerciários Sorocaba
vai fornecer orientação
nutricional aos comerciários
Os atendimentos acontecerão
mediante o agendamento em
dois locais. Na sede do sindicato, localizado na rua Francisco
Scarpa 269 às quartas-feiras
das 16 às 18h00 e no Clube
dos Comerciários, localizado
na Rua Trinidad, 302, Jardim
América em dois dias, as quintas-feiras das 17 às 20h00 e
aos sábados das 15 às 18h00.
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44ª edição do Campeonato
realizou um domingo de festa para de Futsal dos Comerciários é
comemorar o Dia das Crianças atração no clube da categoria

Sincomerciários Sorocaba

Murilo Pazetti

Tomasi

Nosso sindicato realizou no 12 de outubro,
no Salão do Clube dos
Comerciários, uma festa
para comemorar o Dia da
Criança, que contou com
a participação de diversas
crianças que se divertiram
no clube durante toda a
tarde.
As crianças puderam
aproveitar o seu dia e brincar na cama elástica, tobogã, piscina de bolinha,
bola inflável para piscina,
além de ganharam um kit
festa especial com algodão
doce, refrigerante, sorvete
e cachorro quente, tudo
ao som de muita música
e diversão. Para deixar
o dia ainda mais feliz, o
presidente Ruy Amorim
sorteou duas bicicletas e
os felizardos foram Murilo
Pazetti Tomasi e Julia Regatieri Lima, que não esconderam a felicidade de levar
os prêmios para casa.

a

Julia Regatieri Lim

Sincomerciários Sorocaba

lança aplicativo para smartphones
Para estreitar ainda mais a relação com a categoria
comerciária, o Sincomerciários Sorocaba lançou um
aplicativo para todos smartphones e sistemas operacionais (iOS, Android e Windows Phone), onde
estarão disponíveis todas as informações a respeito das atividades realizadas pela entidade.
Para baixar o aplicativo Sincomerciários
Sorocaba é simples. Basta acessar o endereço
http://app.vc/sincomerciarios_sorocaba em
seu navegador.

Começou no último dia 17 de setembro a 44ª
edição do Campeonato de Futsal dos Comerciários,
que tem como 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 21 equipes
participantes são compostas por empregados no comércio, farmácias, escritórios
de contabilidade e dependentes dos
trabalhadores comerciários. As equipes
campeã e vice-campeã terão direito a troféus
e medalhas para todos os atletas. O artilheiro e defesa menos vazada também
serão premiados.
Finalistas: Visualize/JP Cartuchos/
Rei Midas/Vida Eco x Juventus/Dedetizadora Sportler/AE Rodrigues/
Cathedral/Praia do Sabugo/Visualize
Kamikaze x Hotcar Motors.

O adeus

de um guerreiro
Nosso sindicato sofreu uma grande perda recentemente, faleceu Alfredo Spinardi,
ex-presidente, um dos primeiros pilares da
nossa entidade, um benfeitor da estruturas
do sindicato, defensor dos comerciários e
um profundo conhecedor dos direitos da
categoria.
Spinardi também foi um dos
idealizadores do Clube dos
Comerciários e acima de
tudo, um companheiro de
inúmeras lutas pela categoria. Sem dúvida uma
perda irreparável para
as causas comerciárias.
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Mariana Eduarda é a campeã
do Miss Comerciária 2014

Mariana, campeã

No dia 06 de setembro, no Clube
dos Comerciários, aconteceu mais uma
edição do concurso Miss Comerciária
Sorocaba, que elegeu a comerciária
Mariana Eduarda, de 17 anos, a mais
bela trabalhadora do comércio da
cidade de Sorocaba e região.
A ganhadora levou para casa um
prêmio de 2 mil reais, uma TV de 43
polegadas, um final de semana em
Praia Grande e diversos brindes.

Candidatas com a fantasia Cabaré

Léo Martins

Apresentação da coreografia de abertura

Vanda, Ruy e Elizabete Queiroz

O evento contou com a participação
de 13 belas candidatas e presença de
mais de 500 pessoas. Foi um verdadeiro
espetáculo de beleza e diversão. Além
de Mariana, foram eleitas Marciele dos
Santos, a 1ª princesa; Natália Daiane, a
2ª princesa e Camila Fernanda Menck
a Miss Simpatia.
A realização é do Sincomerciários
Sorocaba, iniciativa da Fecomerciários
e produção de Sandra Navarro.

Sandra Navarro e Mariane Dalcin

Luciana e Elineo Mucci

Candidatas no quesito plástica

Miss Comerciária 2013

Lucia, Fiuza e família

Mariana recebe a coroa

