Sindicato dos Comerciários
de Votorantim trabalhando pela categoria
Votorantim

Araçoiaba da Serra

Guilherme Caetano, Lucas Henrique, Lucas Felipe e Sheila Siqueira (Loja Magazine 10)
Ivo Pereira e Marconisa Mira

nda (Rede Lar Móveis)
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1 - Maria de Lourdes (esquerda), Luana Cristina, Débora
da Silva e Marisa Ramos (Loja Lojão Popular)
2 - Cibele Floriano (Loja O Boticário)
3 - Lizandra Fabiele (Loja Comercial J Junior)
4 - Maria Cláudia (Loja Perfil Modas)
5 -Bianca da Silva (esquerda) e Jéssica Martins (Loja
Atual Magazine)
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Michele Correa e Guilher

SINDICATO DENUNCIA EXPLORAÇÃO NO COMÉRCIO
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: (15) 3023-6238
/ 3247-4239 (Sincomerciários Votorantim) e faça sua denúncia.

Roniceia Alves e Juliana dos Santos (Gustavo Calçados)

Taciane Martins e Ráudina Pant

arotti (Opção Móveis)

TRABALHO NOS FERIADOS
TEM GARANTIAS
O comerciário que trabalhar nos
feriados autorizados tem direito ao
pagamento em dobro. Dúvidas,
ligue: (15) 3023-6238 / 3247-4239
ou direto na sede Sorocaba (15)
2102-7900 ou ainda no Ministério do
Trabalho e Emprego. F: 3218-2547

2

DEZEMBRO - 2014

Jornal O COMERCIÁRIO

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
Votorantim 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.
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 Votorantim:
um sindicato completo perto dos comerciários

Trabalhadoras e trabalhadores
do comércio, vocês sabiam que
a sede do Sincomerciários Votorantim, localizada no Centro da
cidade oferece inúmeros serviços
a categoria? No local você encontra benefícios como: atendimento

Assistência jurídica
para comerciários

jurídico, gratuitamente para toda
a categoria comerciária, mediante
agendamento na sede pelo telefone
(15) 3247-4239.
Outros serviços também estão
à disposição do comerciário, entre
eles, assistência na homologação,
vídeo locadora e lan house. Para
trazer ainda mais conforto e lazer a
toda categoria, o comerciário pode
usufruir de um Centro de Lazer

completo, localizado na cidade de
Praia Grande para total diversão
em família.
Amigos comerciários de Votorantim, Capela do Alto, Araçoiaba da
Serra, Piedade, Pilar do Sul, Salto
de Pirapora, Tapiraí e Iperó, aproveitem esses inúmeros
benefícios oferecidos
pelo seu sindicato à vocês e conheçam nossas

instalações.
O Sincomerciários Votorantim
está localizado na rua Monte Alegre,
119, Centro. O telefone para contato é o (15) 3247-4239. Já o e-mail
é votorantim@sincomerciariosorocaba.com.br.

Suco Grátis

Com a intenção de sempre garantir que os direitos dos trabalhadores
sejam respeitados e cumpridos, o
Sincomerciários Votorantim 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
Votorantim, na rua Monte Alegre,
119, Centro, ou pelo telefone (15)
3247-4239.

, hidratar é muito
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Sede Sincomerciários
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Lan house e locadora em Votorantim
Oportunidades de diversão e lazer fazem parte
da missão do Sincomerciários Votorantim 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 o 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 que o comerciário possa
usar as nossas instalações para conferência
de e-mail e acesso a outras funções ao
longo do dia.
Para usufruir desses benefícios, basta
ir até a sede do Sincomerciários Votorantim, na rua Monte Alegre, 119, Centro,
telefone (15) 3247-4239.
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Clube dos Comerciários

em Sorocaba

Lazer, saúde e bem estar é tudo que o Sincomerciários Votorantim busca para a categoria comerciária.
Para isso coloca à disposição dos associados o Clube dos
Comerciários, um espaço completo com muitas opções
de lazer e saúde aos seus frequentadores.
Localizado na rua Trinidad, 302,
no Jardim América, o Clube dos
Comerciários oferece a categoria
um sistema aquático completo,
com piscinas semiolímpica
adulta, piscina infantil, toboágua, saunas masculinas e femininas, cantina, som ambiente,
mesas de jogos, TV´s e todo o
conforto necessário para o lazer dos
nossos comerciários.
Além disso, conta com uma academia completa, com professores especializados em auxiliar nos
exercícios para que os comerciários possam obter os
resultados esperados e mantenham a saúde em dia.
O Clube dos Comerciários fica na rua Trinidad, 302, no
Jardim América, Sorocaba. O telefone é o (15) 3221-1066.
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Fiscalização

O

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

do município e dos demais assistidos na
base da entidade, com o objetivo de coibir
qualquer tipo de abuso e exploração dos
comerciários.

Sindicato mantém inscrições abertas para
cursos gratuitos de qualificação profissional
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!

C

omerciário, confira seu piso salarial. No caso de irregularidade,
consulte seu sindicato, você será instruído de todos os seus
direitos. Em contrapartida, a entidade tomará as providências
necessárias para enquadramento do seu piso salarial e devida punição
da empresa infratora. O Sincomerciários tem trabalhado diariamente

pela categoria. Para mais informações, acesse o site do sindicato: www.
sincomerciariosorocaba.com.br.
Período de vigor: 1º. de setembro de 2014 a 31 de agosto de 2015
Cidades atingidas: Votorantim, Capela do Alto, Araçoiaba da Serra,
Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Tapiraí e Iperó

Empregados em geral
R$ 1.089,00 - (um mil e oitenta e nove reais)
Operador de caixa
R$ 1.221,00 - (um mil e duzentos e vinte e um reais)
Faxineiro e copeiro
R$ 967,00 - (novecentos e sessenta e sete reais)
Office boy e empacotador
R$ 866,00 - (oitocentos e sessenta e seis reais)

Operador de caixa
R$ 1.158,00 - (um mil e cento e cinquenta e oito reais)
Faxineiro e copeiro
R$ 922,00 - (novecentos e vinte e dois reais)
Office boy e empacotador
R$ 840,00 - (oitocentos e quarenta reais)
Garantia do comissionista
R$ 1.234,00 - (um mil e duzentos e trinta e quatro reais)

Garantia do comissionista - R$ 1.297,00 (um mil e duzentos e noventa e sete reais)

Regime Especial de Piso Salarial (Repis) - Microempresas (ME)

INDENIZAÇÂO DE QUEBRA DE CAIXA - R$ 54,00
(cinquenta e quatro reais)
Pisos Salariais - Feirantes e Ambulantes
Empregados em geral
R$ 1.089,00 - (um mil e oitenta e nove reais)
Pisos Salariais - Micro Empreendedor Individual - MEI
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.

Piso salarial de ingresso
R$ 890,00 - (oitocentos e noventa reais)
Empregados em geral
R$ 998,00 - (novecentos e noventa e oito reais)
Operador de caixa
R$ 1.125,00 - (um mil e cento e vinte e cinco reais)
Faxineiro e copeiro
R$ 897,00 - (oitocentos e noventa e sete reais)
Office boy e empacotador
R$ 802,00 - (oitocentos e dois reais)
Garantia do comissionista
R$ 1.183,00 - (um mil e cento e oitenta e três reais)
Regime Especial de Piso Salarial (Repis)
Feirantes e Ambulantes (EPP)

Piso salarial de ingresso
R$ 888,00 - (oitocentos e oitenta e oito reais)
Empregados em Geral
R$ 998,00 - (novecentos e noventa e oito reais)

Piso Salarial de Ingresso
R$ 936,00 - (novecentos e trinta e seis reais)
Empregados em geral
R$ 1.044,00 - (um mil e quarenta e quatro reais)

Regime Especial de Piso Salarial (Repis)
Empresas de Pequeno Porte (EPP)

Regime Especial de Piso Salarial (Repis)
Feirantes e Ambulantes (ME)
Piso salarial de ingresso
R$ 888,00 - (oitocentos e oitenta e oito reais)
Empregados em Geral
R$ 998,00 - (novecentos e noventa e oito reais)

Piso salarial de ingresso
R$ 936,00 - (novecentos e trinta e seis reais)
Empregados em geral
R$ 1.044,00 - (um mil e quarenta e quatro reais)

