Sindicato dos Comerciários
de São Roque trabalhando pela categoria
SINDICATO DENUNCIA
EXPLORAÇÃO NO COMÉRCIO

Jhulia Cristina, Sandra Regina Bonella, Graziela Inácio (Villa do Sapato)

Cecília Jacob e Pamela Cristina (Loja Mulher Brasileira)
Matheus Manão, Tamara Rosche e Junior Sardou (Seller)

Comerciárias e comerciários, não se deixem explorar!
Neste período que antecede
o Natal e o Ano Novo, as empresas tentam aumentar a
carga horária de trabalho sem
compensação. É ilegal e abusivo. Fique ligado, no caso de
exploração, denuncie pelo site
www.sincomerciariosorocaba.
com.br sem a necessidade de se
identificar. Se preferir, ligue: (11)
4784-5032 (Sincomerciários São
Roque) e faça sua denúncia.

TRABALHO NOS FERIADOS
TEM GARANTIAS
Rodrigo José Nunes e Roberta Rodrigues (Lojas Marabraz)
Jéssica Aparecida e Claudiele Mendes (Magazine Gibson)

Felipe Souza, Gabriela Santos, Camila Rodrigues, Karoline Balbino e Thaina
Nunes (Timax)

Sindicato

reinaugura
sede e amplia

benefícios

Na presença de comerciários,
funcionários e convidados, o presidente do sindicato, Ruy Amorim
reinaugurou a sede da entidade no
Centro de São Roque. Página 3

O comerciário que trabalhar
nos feriados autorizados tem direito ao pagamento em dobro.
Dúvidas, ligue: (15) ligue: (11)
4784-5032 (Sincomerciários
São Roque) ou direto na sede
Sorocaba (15) 2102-7900
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Palavra do Presidente

A

Sede

migas e amigos trabalhadores do
comércio - estamos finalizando mais
um ano de trabalho e lutas, mas
também de grandes conquistas para nossa
categoria. Ampliamos os benefícios para os
comerciários na Sede São Roque e Sede Central Sorocaba, onde encontram assistência
jurídica e muitos outros serviços à disposição,
como destacamos neste jornal. Enfatizo que as
portas das nossas sedes estão sempre abertas
para auxiliar as comerciárias e os comerciários.

Mantemos também nas ruas, em constante
atuação uma equipe de fiscalização, composta
por diretores aptos a averiguar os problemas
enfrentados pelos comerciários nas lojas, shoppings e supermercados para dar encaminhamento ao Ministério do Trabalho e Emprego.
Aproveito a oportunidade para cumprimentar a categoria pela competência com
que conduzem suas funções nas lojas diariamente, atendendo os consumidores com total
responsabilidade, respeitando a profissão de

comerciário, aliás recente conquista da nossa
categoria, sancionada pela presidente Dilma
Rousseff.
Finalizo nosso contato nesse espaço, desejando a todos um Natal de paz e um Ano Novo
de sucesso, saúde e ótimas realizações.
Um grande abraço!
Ruy Amorim
Presidente Sincomerciários

Sincomerciários de São Roque:
um sindicato completo perto dos comerciários

Trabalhadoras e trabalhadores
do comércio, vocês sabiam que a
sede do Sincomerciários São Roque
está localizada no Centro, na Via Cerrone, e oferece inúmeros serviços a
categoria? No local você encontra
benefícios como: atendimento jurídico, gratuitamente para todos os co-

merciários e comerciárias, mediante
agendamento na sede pelo telefone
(11) 4784-5032.
Outros serviços também estão
à disposição do comerciário, entre
eles, assistência em homologação, vídeo locadora e lan house. Para trazer
ainda mais conforto e lazer a toda ca-

tegoria, o comerciário pode usufruir
de um Centro de Lazer completo,
localizado na cidade de Praia Grande
para total diversão em família.
Amigos comerciários de São Roque, Mairinque, Alumínio e Araçariguama, aproveitem esses inúmeros
benefícios oferecidos pelo seu sin-

Suco Grátis

Assistência jurídica
para comerciários

Com a intenção de sempre garantir que os
direitos dos trabalhadores sejam respeitados e
cumpridos, o Sincomerciários São Roque mantém
a disposição dos comerciários, o serviço de Assistência Jurídica, com atendimento semanalmente.
Em nossa sede o comerciário poderá esclarecer
dúvidas relacionadas aos direitos trabalhistas diretamente com representantes do nosso departamento jurídico, que são os responsáveis por executar
ações individuais e coletivas dos trabalhadores.
Para agendar o atendimento, o comerciário precisa
entrar em contato com a sede do Sincomerciários São
Roque, na rua Enrico Dell’Acqua, 297 – Sala 28, Via
Cerrone, ou pelo telefone (11) 4784-5032.

dicato à vocês e conheçam nossas
instalações.
O Sincomerciários São Roque fica
na rua Enrico Dell’Acqua, 297, Sala 28,
Via Cerrone. O telefone para contato
é o (11) 4784-5032. Se preferir, envie
email para saoroque@sincomerciariosorocaba.com.br.
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Lan house e locadora em São Roque
Oportunidades de diversão e lazer
fazem parte da missão do Sincomerciários São Roque junto aos trabalhadores
comerciários da cidade. Para isso mantemos implantadas em nossa sede uma
Vídeo Locadora completa e uma Lan
House, para que o comerciário tenha
acesso a e-mails e informações no seu
momento de descanso.
A vídeo locadora conta com os últimos lançamentos do mercado para
que o comerciário em seu momento
de folga possa ter mais uma opção

de lazer junto a sua família. E o mais
importante é que para a categoria, a
locação é gratuita, onde pode-se
locar três filmes por vez. Já a Lan
House conta com computadores
equipados com internet de alta
velocidade.
Para usufruir desses benefícios, basta ir até a sede do
Sincomerciários Votorantim,
na rua Enrico Dell’Acqua, 297
– Sala 28, Via Cerrone, telefone
(11) 4784-5032.

DEZEMBRO - 2014

Jornal O Comerciário

3

t
e
m
r
u
o
G
o
ç
Espa
icato

d
in
s
o
n
s
io
r
iá
c
r
e
m
o
c
para

Reinaugurada oficialmente

a sede São Roque

O sindicato mantém na
sede, o Espaço Gourmet,
um local amplo e aconchegante para que a categoria
comerciária possa realizar
suas refeições no horário

de almoço, descansar, ver
tv e acessar a internet.
Venha você também usufruir desse espaço feito
especialmente para você
trabalhador comerciário.

Na última sexta-feira (19/12) o
Sincomerciários promoveu a reinauguração de sua sede em São Roque, com
o objetivo de ampliar o atendimento a
categoria comerciária do município, e
também, das cidades de Araçariguama,
Alumínio e Mairinque.
A nova sede, mais centralizada e
perto do comerciário mantém inúmeros benefícios à disposição da categoria

de São Roque e região, como: assistência jurídica, homologação, locadora e
lan house, todos gratuitos.
Além disso, pensando em oferecer
mais conforto à categoria, a subsede
São Roque inaugurou em seu prédio o
Espaço Gourmet, local onde os comerciários poderão fazer suas refeições
em um ambiente confortável e aconchegante, que conta com micro-ondas,

Fiscalização

O

presidente do Sincomerciários,
Ruy Queiroz Amorim, constantemente tem liderado a equipe de
fiscalização do sindicato que percorre o

geladeira, televisão e internet wi-fi para
que os trabalhadores possam aproveitar os seus momentos de descanso da
melhor maneira possível.
A subsede São Roque está localizada na Rua Enrico Dell´Acqua, 297 - Sala
28 - Via Cerrone – Centro. O e-mail
para contato é saoroque@sincomerciariosorocaba.com.br, telefone (11)
4784 5032.

Sindicato mantém inscrições
abertas para cursos gratuitos
para qualificação profissional

comércio do município e dos demais representados pela base da entidade, com
o objetivo de coibir todo tipo de abuso
e exploração dos comerciários.

Quer qualificação gratuita?
Então não perca mais tempo. O
Nosso sindicato e a Federação
dos Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo – (Fecomerciários) proporcionam qualificação e requalificação profissional
gratuita em toda base atendida
pelo Sincomercários. Confira
as cidades representadas pela
entidade: Sorocaba, Votorantim,
Piedade, Ibiúna, São Roque, Araçariguama, Alumínio, Mairinque,
Salto de Pirapora, Pilar do Sul,

Tapiraí, Capela do Alto, Iperó e
Araçoiaba da Serra.
CLIQUE (www.sincomerciariosorocaba.com.br) E FAÇA SUA
INSCRIÇÃO ONLINE GRATUITAMENTE. Após o fechamento
de turma de mínimo 35 alunos,
o sindicato inicia as aulas, de
acordo com a carga horária de
cada curso. Todos os inscritos são
contatados para início das aulas
Não fique fora dessa! É GRÁTIS,
É BENEFÍCIO PARA A CATEGORIA
COMERCIÁRIA!

Cursos oferecidos atualmente:

Excelência no Atendimento & Técnicas e Práticas de Vendas;
Inglês Comercial; Técnica em Segurança no Trabalho e Gerente de Loja.
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Confira seu piso salarial. É seu direito, exija!

omerciário, confira seu piso salarial. No caso de irregularidade, Para mais informações, acesse o site do sindicato: www.sincomerciarioconsulte seu sindicato, você será instruído de todos os seus direitos. sorocaba.com.br.
Em contrapartida, a entidade tomará as providências necessárias
Período de vigor: 1º. de setembro de 2014 a 31 de agosto de 2015
para enquadramento do seu piso salarial e devida punição da empresa
Pisos salariais dos comerciários de Ibiúna, São Roque, Mairinque,
infratora. O Sincomerciários tem trabalhado diariamente pela categoria. Alumínio, Araçariguama e Vargem Grande Paulista

Empregados em Geral.....................................................................R$ 1.085,00

Caixa.................................................................................................R$ 1.112,00

Caixa................................................................................................R$ 1.166,00

Faxineiro e copeiro...........................................................................R$ 916,00

Faxineiro e Copeiro........................................................................R$ 960,00

Office boy e empacotador...............................................................R$ 841,00

Office boy e Empacotador.............................................................R$ 868,00

Garantia do Comissionista, conforme cláusula 5 .............................R$ 1.218,00

Garantia do Comissionista, conforme cláusula 5.............................R$ 1.274,00
Ressalva: Após 180 dias percebendo o salário de ingresso, o empregado será
PISO SALARIAL COM ADESÃO AO REPIS

enquadrado em uma das funções de nível salarial superior, acima especificadas,

I – MICRO-EMPRESAS (MEs)

a critério da empresa, à exceção daqueles contratados na função de office/
boy ou empacotador.

Regime Especial de Piso Salarial (REPIS) nas MICROEMPRESAS (MEs)
Salário especial de ingresso (por 180 dias)...................................R$ 855,00

Os pisos salariais dos operadores (as) de caixa mencionado no parágrafo 3o,

Empregados em geral....................................................................R$ 981,00

serão de:

Caixa..................................................................................................R$ 1.056,00

Empresas não optantes do REPIS ......................................................R$ 1.166,00

Faxineiro e copeiro........................................................................R$ 867,00

Microempresas optantes do REPIS .....................................................R$ 1.056,00

Office boy e empacotador.............................................................R$ 841,00

Empresas de Pequeno Porte optantes do REPIS ................................R$ 1.112,00

Garantia do Comissionista, conforme cláusula 5.............................R$ 1.145,00
INDENIZAÇÃO DE QUEBRA DE CAIXA: no valor de R$ 54,00.
Ressalva: Após 180 dias percebendo o salário de ingresso,o empregado será
enquadrado em uma das funções de nível salarial superior, acima especifi-

REMUNERAÇÃO DE HORAS EXTRAS: 60%

cadas, a critério da empresa, à exceção daqueles contratados na função de

Parágrafo único: superiores a 2 (duas), a empresa deverá fornecer refeição

office/boy ou empacotador.

comercial.

II – PISOS SALARIAIS NAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPPs)

FERIADOS: 100% da hora normal + descanso de um dia no prazo de 30 dias

Regime Especial de Piso Salarial (REPIS) nas EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPPs)

Refeição nos feriados: funcionários que trabalhem até 6h, recebem R$ 24 a

Salário especial de ingresso (por 180 dias)...................................R$ 901,00

título de refeição; acima de 6h até 8h recebem R$ 30 a título de alimentação

Empregados em geral......................................................................R$ 1.029,00

(refeição)

