ACOMPANHE TODA A PROGRAMAÇÃO

NO CADERNO ESPECIAL

TERCEIRIZAÇÃO
de garras afiadas
para os trabalhadores.

Entenda!

O presidente da Fecomerciários Luis Carlos Motta
prestigiou o evento e foi homenageado

Pg. 05

Sindicato flagra e denuncia empresas

Sincomerciários realiza festa do Dia do Trabalhador

e sorteia moto zero para comerciários

que abriram no Dia do Trabalhador
Pg. 03

Pg. 08

Equipes do sindicato percorreram o comércio de Sorocaba, Pilar, Ibiúna, Votorantim e São Roque.

Acesse nosso portal e nossas redes sociais
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Palavra do Presidente

C

ultura é o bem mais precioso de um ser
humano. Para ter direito a esse bem, não
é necessário ser rico, é imprescindível
buscar alternativas que lhe proporcionem essa
riqueza, que ninguém poderá tirar de qualquer pessoa.
As oportunidades para se adquirir cultura estão
próximas de todos: são bibliotecas (comunitárias
e públicas), sebos, eventos culturais gratuitos
(promovidos pelo município e por entidades dos
mais diversos segmentos), internet pública, entre
outros. Se não tem poder econômico, não é preciso
pagar cursos caríssimos, ter acesso à internet mais
veloz e muito menos frequentar os colégios e as
faculdades particulares mais caras do país. Basta
correr atrás. Prova disso é a notícia publicada em
diversos veículos de comunicação recentemente,
mostrando que um garoto de 15 anos, que estudava
com livros encontrados pela mãe no lixo, já que é

catadora, foi o primeiro lugar geral no exame de
seleção do Instituto Federal do Rio Grande do Norte
(IFRN) e vai cursar Multimídia em 2015.
Aproveito para citar outro exemplo, o meu.
Sou pernambucano do subdistrito Sítio dos
Nunes, cidade de Flores. Minha família, apesar de
todos os esforços, não tinha condições de bancar
meus estudos. Comecei a trabalhar muito cedo, com
10 anos na feira da cidade. E nunca desisti. Fui para
São Paulo, capital, muito jovem, estudei, fiz faculdade,
me tornei sociólogo e posteriormente, professor. Já
fui diretor de Cultura da Fecomerciários, uma das
maiores federações de empregados do país. Com
todos esses exemplos, não estou querendo dizer que
o governo não deve propiciar condições de estudo
à população, muito pelo contrário, esse é um dos
deveres de todo e qualquer governante. Mas quero
deixar claro, que existem alternativas que podem

contribuir e muito com a aculturação das pessoas.
Por isso, frente ao Sincomerciários Sorocaba, faço
questão de levar cultura à categoria.
Afinal, com carga horária extrapolada, que
em muitos casos ultrapassa 60 horas semanais,
nossos trabalhadores muitas vezes se furtam de
programas que podem contribuir com sua cultura
e de seus familiares. Pensando nisso coloquei em
prática, junto com minha diretoria, a Semana Cultural
Comerciária, que este ano, em abril, chegou a sua
10ª edição com grande sucesso, de atração e de
público. É o que digo, com iniciativas e criatividade
podemos chegar onde quisermos!!! Pense nisso.
Abraço a todos!
Ruy Amorim
Presidente do Sincomerciários

Presidente Ruy agora é membro do

AGENDA

Conselho Universitário da USP

INTERCÂMBIO SINDICAL
COMERCIÁRIO DA
FECOMERCIÁRIOS
Dia 28 de maio às 9 horas
Centro de Lazer dos Comerciários
em Praia Grande
DIA NACIONAL DE PARALISAÇÕES
E MANIFESTAÇÕES
Dia 29 de maio - Todo o dia
Em Sorocaba e São Paulo

Expediente

III CONGRESSO NACIONAL
ORDINÁRIO DA UGT
Dias 16, 17 e 18 de junho
Palácio das Convenções do
Anhembi - São Paulo - SP
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Ruy ao lado de membros da USP

Ruy representa os comerciários

O

presidente Ruy Queiroz Amorim, que
também é diretor da Federação dos
Empregados no Comércio do Estado de
São Paulo (Fecomerciários), professor e sociólogo,
recentemente, por indicação da federação concorreu

Presidente:
Ruy Queiroz de Amorim

Clube dos Comerciários: R. Trinidad, 302
Jd. América - Sorocaba/SP - Fone: (15) 3221-1066
presidencia@sincomerciariosorocaba.com.br
imprensa@sincomerciariosorocaba.com.br

www.sincomerciariosorocaba.com.br

para os comerciários que poderão ter voz ativa
nas discussões de importantes temas ligados à
educação.

O Jornal O Comerciário é uma publicação do Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba
Conselho Editorial:
Roseli Leite / Ruy Amorim

www.sincomerciariosorocaba.com.br

a uma vaga no Conselho Universitário da USP, e foi
eleito para representar a categoria comerciária do
Estado de São Paulo em nome da Fecomerciários.
Sem dúvidas é um patamar muito importante
para o Sincomerciários Sorocaba e também

Tiragem: 14.000 exemplares
Distribuição Gratuita
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Sede: Rua Francisco Scarpa, 269 - Sorocaba/SP
Fone: (15) 2102-7900
Subsede: Rua Enrico Dell´Acqua, 297 - Sala 28 - Via Cerrone - Centro São Roque/ SP - F.: (11) 4784-5032
Subsede: Pça. Cel. João Rosa, 146 - Sls. 1 e 2 1º andar - Centro - Piedade/SP - F. (15) 3244-3955
Subsede: Av. Vereador Benedito Campos, 675
Centro - Ibiúna/SP - Fone: (15) 3248-2876
Subsede: Rua João Walter, 220 - Centro
Votorantim/SP - Fone: (15) 3247-4239
Subsede Polo Zona Norte: Av. Itavuvu, 3865
ao lado do COOP Hipermercados - Sorocaba/SP - F.: (15) 3239-8459
Subsede: Rua Coronel Batista, 510 - Centro - Pilar do Sul
Fone: (15) 3278-3916

Jornalista Responsável:
Sandra Navarro - MTB 31.478
imprensa@sincomerciariosorocaba.com.br
Diagramação e Arte:
Rodrigo Miranda
Base Territorial: Sorocaba, Piedade, Ibiúna, Votorantim,
Araçoiaba da Serra, Pilar do Sul, Iperó, São Roque,
Mairinque, Araçariguama, Alúminio, Salto de Pirapora,
Capela do Alto e Tapiraí.

Obs.: Os artigos deste jornal refletem exclusivamente a ideologia desta entidade sindical.
As matérias fornecidas por terceiros são de responsabilidade dos mesmos.
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Sindicato formaliza denúncias do Dia do Trabalhador

no Ministério do Trabalho em Emprego
Foram denunciadas ao todo 70 empresas flagradas abertas em pleno feriado

O presidente Ruy Amorim, a diretoria Roseli e o advogado Carlos Leite protocolaram a

O delegado do Ministério do Trabalho, Rodolfo Casagrande e a auditora fiscal, Fabíola

denúncia no MTE

acompanharam a equipe de diretores do sindicato no Iguatemi Esplanada Shopping

N

a quinta-feira (7/5), o presidente Ruy Queiroz Amorim, os
diretores, André Nogueira e Roseli Leite, além do advogado
da entidade, Carlos Eduardo Leite estiveram na Regional
Sorocaba do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para formalizar
as denúncias contra as 70 empresas flagradas abertas, funcionando
com mão de obra comerciária no dia 1º. de maio, Dia do Trabalhador.
A cláusula 36 da Convenção Coletiva dos Comerciários assegura o
descanso aos comerciários nesta data, bem como no dia 25 dezembro
(Natal) e no 1º. de cada ano (Ano Novo).

De acordo com Leite, foram anexadas ao processo de denúncia
protocolado no Ministério do Trabalho e Emprego as seguintes
informações: a razão social da empresa, CNPJ, nota fiscal de compra
realizada no estabelecimento no dia 1o. de maio e as reportagens
publicadas nos jornais de Sorocaba na véspera do feriado e também
no dia 1o. de maio, o boletim específico veiculado pelo sindicato e as
matérias publicadas no site da entidade. “Todos comprovam o alerta
para a não abertura e o descumprimento da Convenção Coletiva”,
disse o advogado do sindicato.

100% das lojas da região central fechou no 1º de maio

Segundo o presidente Ruy Amorim, o sindicato fez seu papel,
como é comum em todos os feriados, que é o de alertar as empresas
para não infringirem a Convenção Coletiva, além de vistoriar as que
abriram e encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego, órgão
responsável pela fiscalização e devida autuação das empresas, com
multas que podem variar de acordo com o sistema do MTE.

Sindicato em AÇÃO

Sindicato consegue manter empresas fechadas
no feriado de 1º. de maio por meio de liminares
Alguns supermercados e hipermercados que abriram suas portas
no dia 1º. de maio do ano passado não puderam cometer a mesma
arbitrariedade esse ano. O fato se deve às ações civis públicas
ingressadas na Justiça Trabalhista pelo Sincomerciários Sorocaba com o
objetivo de proteger os trabalhadores da exploração em datas reservadas
ao descanso, como no Dia do Trabalhador.
O juiz responsável por julgar a ação considerou válida a medida do
sindicato, já que consta na Convenção Coletiva dos Comerciários, mais
precisamente na cláusula 36, que no dia 1º. de maio é terminantemente
proibido o uso da mão de obra dos comerciários nos estabelecimentos
comerciais. A cláusula vigora em todas as convenções comerciárias do
Estado de São Paulo devido a esforço e negociação da Fecomerciários
(federação dos empregados) junto ao setor patronal.
As empresas que não puderam abrir neste último feriado por força
da lei foram: Carrefour Sônia Maria (Vila Nova Sorocaba), Supermercado
Oba, Extra e Armazém Sorocabano. A pena para a empresa que descumprir
a determinação judicial, ou melhor, a liminar, é multa de R$ 5.000 (cinco
mil reais) por funcionário flagrado trabalhando em cada feriado.
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Denúncias de
exploração

C

omerciário e comerciária, não sejam
reféns de maus patrões. Todas as
irregularidades trabalhistas e assédio
moral podem e devem ser denunciados ao seu
sindicato. Não se preocupe, não é necessário
identificar-se, apenas precisamos que relate com
detalhes as arbitrariedades cometidas por sua
empresa. Obrigatório colocar o CNPJ da empresa,
dado esse encontrado no seu holerite de pagamento;
além da razão social e cidade onde está instalada.
Faça valer os seus direitos! Se preferir, ligue: (15)
2102-7900 (sede).
Perfil Comerciário Sorocaba

Sindicato entra com ação e Coop é

Foto: Internet

condenado pela Justiça Trabalhista

Coop do bairro Árvore Grande

Q

uem descumpre a cláusula 36 da
Convenção Coletiva dos Comerciários,
a mesma que proibe o trabalho dos
comerciários no 1º. de maio, Dia do Trabalhador,
está sujeito à denúncia no Ministério do Trabalho
e Emprego pelo sindicato e punição pela Justiça
Trabalhista. Isso aconteceu com o Supermercado

Coop do bairro Árvore Grande em Sorocaba. Por
descumprir a cláusula em 2014, nosso sindicato
entrou com uma ação civil pública na justiça pedindo
sua condenação.
A sentença referente ao (processo no. 001147402.2014.5.15.0109) foi favorável ao sindicato e aos
funcionários da empresa. O Coop foi condenado a

Disduc fecha as portas, mas
sindicato consegue bloqueio dos
bens da empresa para garantir
o pagamento dos funcionários

R$ 20 mil por dano moral coletivo e proibido de exigir
o trabalho dos funcionários em qualquer feriado sem
autorização do sindicato, sob pena de multa diária de
R$ 500 por feriado e por empregado. Além disso, a
empresa terá de pagar em dobro para o funcionário
que trabalhar no feriado.
Uma grande conquista da entidade para a

Sincomerciários Sorocaba em mesa
redonda negocia PLR com Tauste
Não houve acordo
devido à intransigência
da empresa que
não aceita
igualar valores
de PLR. Cargos
com salários
maiores
são beneficiados
pelo Tauste

Mesa Redonda no Ministério do Trabalho e Emprego/Regional Sorocaba

N

o mês de março, o juiz da 2ª. Vara do Trabalho de Sorocaba
determinou a reavaliação de dez caminhões da Disduc com o objetivo
de levantar recursos para o pagamento dos direitos trabalhistas dos
funcionários demitidos pela empresa. Em breve será determinado pelo juiz o
leilão dos veículos.
Histórico - Em junho do ano passado, a empresa encerrou suas atividades
demitindo cerca de 150 funcionários. Com isso os trabalhadores ficaram
sem receber suas indenizações. Constatada a situação, o sindicato convocou
assembleia na sede da entidade para esclarecer aos comerciários quais seriam
os procedimentos a serem tomados pela entidade no sentido de preservar os
seus direitos trabalhistas.
Entre outras ações, de imediato o sindicato entrou com uma Ação Cautelar
de Arresto para o bloqueio dos bens da empresa. O processo no. 00.1093791.2014.5.15.0016 garantiu o bloqueio de dez caminhões, um carro e um
terreno de 144 mil m². Todos ainda permanecem bloqueados.
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categoria. Que isso sirva de exemplo para as
empresas que insistem em descumprir a Convenção
Coletiva dos Comerciários, essa que deve ser
respeitada, pois tem força de lei.
O Sincomerciários Sorocaba está em
constante trabalho para defender os interesses dos
comerciários em toda sua base de atuação.

R

epresentantes do Sincomerciários Sorocaba se reuniram
para uma mesa redonda na tarde dessa terça-feira (19)
com a direção do Supermercado Tauste na Regional
Sorocaba do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O pedido de
reunião no MTE partiu do nosso sindicato para buscar o fechamento
do acordo de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) para os
funcionários do hipermercado.
Histórico – um contato inicial entre a empresa e o sindicato foi
feito no ano passado, porém, a proposta apresentada pelo Tauste
estava em desacordo com a lei, pois favorecia apenas os cargos
com salários mais altos. Por isso o primeiro grupo de funcionários
presente na assembleia realizada pelo sindicato não aceitou a
proposta.
Para ouvir os demais comerciários da empresa, o sindicato
tentou agendar uma nova assembleia na sede da empresa, mas
a direção do Tauste não permitiu. Com isso a negociação ficou
interrompida até agora, apesar da insistência do sindicato. A
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Sincomerciários Sorocaba

diretoria do Sincomerciários Sorocaba quer que o valor da PLR seja
significativo e igual para todos os comerciários, independente da
função ocupada na empresa.
Contudo, a intransigência da empresa não permitiu fechar
um acordo que favorecesse os funcionários. O Tauste decidiu
manter sua proposta descriminatória e desigual no pagamento da
PLR, alegando, inclusive, que não é obrigada a pagar o benefício.
Mas esquece que a participação nos lucros é assegurada aos
trabalhadores urbanos e rurais por dispositivo da Constituição
Federal, no artigo 7º, inciso XI.
Como o acordo não foi fechado, uma nova mesa redonda
ficou agendada no MTE para o dia 09 de junho, às 13h30, já que
a empresa quer pagar apenas R$ 300,00, ou seja, R$ 150 por
semestre. Em contraproposta, o Sindicato apresentou a condição
de pagamento de 1 (um) salário mínimo para todos os funcionários,
pois considera que esse valor pode contribuir significativamente
com a vida econômica da classe comerciária.

@scomercsorocaba
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Fator previdenciário leva a

Dia Nacional de Paralisações e
Manifestações – Rumo à Greve Geral

primeira paulada

U

ma emenda do deputado federal Arnaldo
Faria de Sá (PTB/SP) aprovada na Câmara
Federal no dia 13 de maio fez alteração
no fator previdenciário, e passou a permitir o uso
da regra 85/95 para aposentadoria. Agora a mulher
poderá se aposentar quando a soma de sua idade

será no dia 29 de maio

aos 30 anos de contribuição for de 85 e, no caso do
homem, a soma da idade a 35 anos de contribuição
somar 95. Por essa regra, a aposentadoria passa a
ser integral em relação ao salário de contribuição. “O
fator previdenciário reduz em 40% a aposentadoria
dos trabalhadores e tem de acabar porque é uma
grande injustiça”, disse o deputado.
O fator previdenciário, que foi criado no governo
do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, reduz
o valor do benefício de quem se aposenta por tempo
de contribuição antes de atingir 65 anos, nos casos
de homens, ou 60, para as mulheres (o tempo
mínimo de contribuição para aposentadoria é de 35
anos para homens e de 30 para mulheres).
O fator previdenciário não foi extinto, mas está
muito “ferido” nesse momento. Os trabalhadores e
o movimento sindical têm que permanecer unidos
para acabar com esse malefício de uma vez por
todas. (Fontes de pesquisa: Valor Econômico e Rede
Brasil Atual)

FGTS poderá financiar
casa própria de até
R$300 mil

a terceirização, mas precariza as relações
trabalhistas e reduz direitos adquiridos. Apesar
das divergências políticas e ideológicas,
as principais Centrais Sindicais brasileiras
estão unidas na organização desse ato. Entre
elas a UGT, central a qual nosso sindicato é
filiado. O Sincomerciários Sorocaba ao lado da
Fecomerciários estará fortalecendo o ato junto
às centrais.
No próximo dia 29 de maio deverá
acontecer em todo o país, o Dia Nacional
de Paralisações e Manifestações - Rumo à
Greve Geral, com o objetivo de demonstrar
que a classe trabalhadora é contra as
Medidas Provisórias (MPs) 664 e 665, que
determinam novas regras para o acesso a
direitos trabalhistas e previdenciários, além
do Projeto de Lei (PL) 4330, que trata sobre

A famigerada terceirização ameaça os
trabalhadores após 11 anos adormecida

no Congresso Nacional

V

O governo estuda permitir que recursos do
FGTS (fundo de garantia) sejam usados para
conceder crédito na compra de imóveis de até R$
300 mil. Hoje, o teto é de R$ 190 mil, voltado para
financiar habitação popular e o programa Minha
Casa, Minha Vida. O objetivo é aumentar o volume
de recursos destinados ao crédito imobiliário, já
que o saldo das cadernetas de poupança, usados
para esse fim, vem baixando há meses.
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ocê já entendeu o Projeto
de Lei 4.330/2004, que
trata da Terceirização no
mercado de trabalho? Ainda não
entendeu? Saiba que um ponto é bem
fácil de definir: é a precarização das
leis trabalhistas, ou seja, a retirada
de direitos dos trabalhadores e a
ameaça de danos irreparáveis à
organização sindical. Se hoje alguns
trabalhadores são terceirizados e
explorados por inúmeras empresas,
se esse projeto de autoria de um
ex-deputado empresário, o senhor
Sandro Mabel, das bolachas e
frigoríficos Mabel, for aprovado em
definitivo no Senado Federal, amanhã
serão milhões de trabalhadores sem
direitos, com salários abaixo daqueles
já regulamentados nas convenções
coletivas das categorias por meio de
muita negociação dos sindicatos com
os patrões.
Vamos fazer um resumo bem
simples sobre a terceirização: Os
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deputados
empresários
(setor
patronal, ou melhor, dono das
empresas), que são maioria na
Câmara dos Deputados, querem
acabar com os direitos dos
trabalhadores alcançados no país por
meio de muita luta dos trabalhadores
brasileiros por meio da terceirização.
Esse projeto sinaliza o fim
dos pisos salarias, das férias, do
13º. Salários, do FGTS e muitos
outros benefícios. As terceirizadas
promovem os piores índices
salariais e os maiores índices de
acidentes e mortes pelo trabalho.
São empresas com maior rotatividade
de profissionais e as maiores
sonegadoras de impostos.
Por isso é hora de sair às
ruas, de união total da sociedade,
dos
trabalhadores,
sindicatos,
federações e confederações contra a
terceirização. Não vamos deixar que
o retrocesso chegue ao mundo do
trabalho.

Perfil Comerciário Sorocaba

Jantar Panqueca dos Comerciários aconteceu no final de abril

U

m animado jantar “Panqueca dos
Comerciários” agitou o Salão de Eventos
do Clube dos Comerciários, com a
presença de comerciários, familiares e convidados.
A apresentação musical de Léo Martins com ritmos
variados e sorteio de brindes em homenagem às
mães comerciárias também fizeram do evento muito
divertido e aconchegante.
O jantar contou ainda com a cobertura do
Programa Perfil Comerciário, do Sincomerciários
Sorocaba, exibido todas às terças e quintas-feiras
às 19 horas pela TVR, canal 23 da Net e também aos
sábados pelo canal 26 da Net Cidade.

Diretoria ao lado do ex-presidente João Batista Leite e de Alcebíades Alvarenga da TV Com

A descontração dos convidados contribuiu para uma noite muito agradável

Sedes Regionais do
Sindicato em Sorocaba e Votorantim

têm novos endereços

Foram distribuídos muitos prêmios aos participantes do jantar

Sindicato mantém programa de TV no ar

PERFIL COMERCIÁRIO

O

Sindicato dos Comerciários com o objetivo de ampliar o atendimento
aos comerciários de Votorantim mudou sua Sede Regional da Rua Monte
Alegre para a rua João Walter, nº 220, também no Centro do município. O
novo prédio mais amplo, e com novos benefícios está localizado em frente à Santa
Casa de Misericórdia. E com uma novidade, a implantação do Espaço Gourmet,
onde o comerciário terá à disposição, um ambiente tranquilo e aconchegante
composto por mesas, cadeiras, micro-ondas, TV e Wi-Fi para realizar suas
refeições e descansar no horário de almoço, totalmente gratuito para a categoria.
Além isso, o comerciário pode contar ainda com mais benefícios como: vídeolocadora, lan house, atendimento médico e jurídico, tudo para fazer com que os
comerciários e comerciárias possam ter mais comodidade e qualidade de vida
no seu dia-a-dia.
Polo Zona Norte – A unidade Regional Polo Zona Norte do sindicato, também
mudou de endereço e ampliou os mesmos benefícios proporcionados aos
comerciários de Votorantim. O novo ponto de atendimento continua na Avenida
Itavuvu, no entanto, no prédio de número 4.445, ao lado do Supermercado
Barbosa. É um local de fácil acesso e com toda estrutura necessário para atender
a categoria.
As sedes regionais de Piedade, Ibiúna e Pilar do Sul também mudarão de
endereço para prédios mais amplos e aconchegantes, compostos por novos
benefícios.
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Estúdio do programa Perfil Comerciário

N

osso sindicato com o objetivo de levar mais informações aos comerciários, criou o programa Perfil
Comerciário, com uma hora de duração, no ar todas as terças e quintas-feiras às 19 horas, pelo
canal 23 TVR e aos sábados às 16 horas no canal 26 da Net Cidade.
Em sua programação, o Perfil Comerciário mantém a agenda de atividades do sindicato, as participações
da entidade em eventos locais e em nível estadual, bem como exibe todos os benefícios oferecidos aos
trabalhadores comerciários de Sorocaba e das demais cidades da sua base, composta por mais trezes cidades.
Vale a pena assistir e ficar por dentro das atividades do Sincomerciários Comerciários.

Sincomerciários Sorocaba

@scomercsorocaba
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Atendimento Médico
GRÁTIS nas Sedes

Novos convênios fechados
Convênio com a KENKO PATTO BRASIL
Convênio entre o Sincomerciários Sorocaba e o distribuidor autorizado da Kenko Patto Brasil para
Sorocaba e região, representado por Francisco Loureiro trouxe vantagem aos trabalhadores comerciários na
aquisição dos produtos da marca. O distribuidor concede 10% de desconto sobre a tabela existente no site
www.kenkoweb.net/419 aos comerciários na compra de qualquer produto. Aproveite, é mais saúde para você
e seus familiares. MAIS INFORMAÇÕES, LIGUE: 3014-0325 / 9 9108-8956 c/ Francisco Loureiro.

www.kenkoweb.net/419
15 3014.0325 - 99108.8956
Dr. Paulo Abreu Sampaio (Clinico Geral)
Sede Social Sorocaba
Rua Francisco Scarpa, 269 – Centro
Tel.: (15) 2102-7900
Terças das 10h às 12h
Quintas das 14h às 16h
Sede Regional Pilar do Sul
Rua: Rua Coronel Batista, 510 - Centro
Tel: (15) 3278-3916
Toda a 2ª. segunda-feira do mês e
Toda a 4ª. segunda-feira do mês
Dra. Camila Holtz (Ginecologista)
Sede Social Sorocaba
Rua Francisco Scarpa, 269 – Centro
Tel.: (15) 2102-7900
Quintas-feiras das 8h às 10h

Parceira odontológica fechada com Prevident
Para ampliar o atendimento odontológico à categoria comerciária, nosso sindicato firmou parceria com a
empresa Prevident que proporciona plano odontológico ao trabalhador comerciário por R$ 13,50 por pessoa/
mês.
A empresa conta com clínicas e dentistas credenciados em todo o Brasil, não exige limite de idade, pode
ser incluído dependentes, mesmo não sendo da família e tudo sem burocracia. E mais, são 236 procedimentos
cobertos. Ligue para a representante em Sorocaba, Costa e Silva, e faça já sua inscrição: (15) 3418-9686 /
3211-6969.

Comerciários de Sorocaba participarão

da 8ª. Copa Estadual de Futsal da

Fecomerciários em agosto

FAÇA JÁ SUA INSCRIÇÃO,
CONSULTE A COSTA & SILVA CORRETORA

Campeonato de Futsal
agita mais uma vez a
categoria comerciária

O

Sincomerciários Sorocaba vai mais uma vez
representar a cidade na 8ª Copa Estadual
de Futsal da Fecomerciários – Troféu Luiz
Carlos Motta, que será realizada nos dias 15 e
16 de agosto no ginásio Falcão e na quadra de
esportes da Colônia de Férias do Sindicato dos
Vendedores e Viajantes do Estado de São Paulo,
ambos em Praia Grande. Mantendo a tradição,
a equipe dos comerciários de Sorocaba busca
se manter entre as grandes do estado, visto que
na edição de 2014, o time sorocabano chegou a
fase final da competição e terminou na terceira
colocação.

Sede Polo Zona Norte
Avenida Itavuvu, 4.442 Tel.: (15) 3239-8459
Toda 1ª. quinta-feira do mês das 9h às 11h

Atendimento
Odontológico
Sede Sorocaba

1o. Jantar Noite da
Pizza e Vinho será
no dia 17 de julho

O

Sindicato iniciou em abril mais uma
edição do já tradicional Campeonato
de Futsal dos Comerciários. As equipes
seguem em busca de classificação para a segunda
fase do campeonato.

Arte: Divulgação

V

em aí o 1º. Jantar Pizza e Vinho

Sede Social Sorocaba
Rua Francisco Scarpa, 269 – Centro
Tel.: (15) 2102-7900

dos Comerciários, no dia 17 de
julho, no Salão de Eventos do

Clube dos Comerciários. Em breve convites

Dra. Lisle Gianelli
Segundas, terças e quintas
8h às 12h

à venda por 25,00, com direito a pedaços

Dr. Tiago Miguel Ribeiro
Segundas e terças das 14h às 18h
Quartas e sextas das 08h30 às 12h30

convites são individuais. As demais bebidas
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de pizzas (portuguesa, frango, marguerita,
quatro queijos) e vinho servido nas mesas. Os
serão pagas a parte e crianças até 7 (sete)
anos não pagam. Vendas (15) 2102-7900
Jornal O Comerciário • Maio 2015

Convite Pizza e Vinho

Sincomerciários Sorocaba
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Festa do Dia do Trabalhador reúne mais de mil

trabalhadores e sorteia moto zero

U

ma grande festa em homenagem aos trabalhadores do comércio foi realizada no Salão
de Eventos do Clube dos Comerciários, no dia 1º. de maio, Dia dos Trabalhadores. A
festa que teve início às 17 horas e seguiu até às 21, contou com shows de diversos
artistas regionais e a distribuição de muitos prêmios aos comerciários participantes. Tevês,
DVD´s, notebook, bicicletas, churrasqueiras elétricas, liquidificadores, cafeteiras, entre outros,
e uma linda moto zero quilômetro foram sorteados durante o evento. A comerciária operadora
de caixa, Iranice Saraiva Ferreira foi a feliz ganhadora da moto zero quilômetro doada pelo nosso
sindicato.
O presidente Ruy em sua manifestação, falou da importância de celebrar o Dia dos
Trabalhadores, destacou as conquistas dos comerciários durante anos de luta, o reconhecimento
da profissão de comerciário e das ameaças aos direitos trabalhistas, como o projeto que
regulamenta a terceirização, que está tramitando no Congresso Nacional e poderá prejudicar e
muito os direitos dos trabalhadores. Um vídeo com uma belíssima mensagem aos trabalhadores,
pelo presidente da Federação da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São
Paulo, Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, foi exibido.

Um grande público lotou o salão de eventos

Ganhadora da bicicleta

Ganhador do final de semana na Praia Grande
Ruy Queiroz Amorim

Alegria da categoria comerciária

Vídeo do presidente Motta

Ruy entrega prêmio

O churrasco completou a festa

Comerciárias na festa

Confraternização da família
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Solário repleto de comerciários
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Ruy fala da importância da data

Sincomerciários Sorocaba

Fernando Pássaro, vice-presidente

Shows animaram os participantes durante a tarde e noite

Sorteio de vários prêmios

@scomercsorocaba

Comerciária leva a moto zero

O diretor Dino Carvalho faz entrega de prêmio a ganhador

Perfil Comerciário Sorocaba

CADERNO ESPECIAL 10ª SEMANA CULTURAL COMERCIÁRIA

20/04 - Segunda-feira

21/04 - Segunda-feira

O

início da 10ª. Semana Cultural Comerciária
aconteceu na segunda-feira, dia 20, com
a abertura das exposições: fotográfica
ACERVO 7 COPAS - MARIO AMÉRICO - Massagista da
Seleção Brasileira nas Copas de 1950 a 1974, composta
por fotos históricas dos mundiais; e das obras de Luzia
Sobreiro, artista plástica que faz dos diversos tons da
terra as matérias primas para suas criações. Também
na abertura, a Academia de Karatê dos Comerciários
fez uma belíssima apresentação com golpes de ataque
e defesa. Várias pessoas compareceram para prestigiar
esse esporte que teve espaço também no evento
cultural promovido pelo sindicato.
O segundo dia de atividade da 10ª. Semana
Cultural Comerciária teve continuidade com as
exposições fotográfica e de telas, além de um jogo
de vôlei realizado pela Escola de Vôlei Bernardinho,
que funciona no ginásio poliesportivo do Clube dos
Comerciários. O esporte mais uma vez teve espaço no
evento cultural da entidade comerciária.

As presentações da Academia de Karatê dos Comerciários e da Escola de Vôlei do Bernardinho valorizaram o evento

A professora de Karatê Rosa Clemente ao lado da diretoria do sindicato
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O público acompanhou atentamente o evento
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CADERNO ESPECIAL 10ª SEMANA CULTURAL COMERCIÁRIA

22/04 - Quarta-feira

Eunice Aires da Fecomerciários

Mensagem do presidente da Fecomerciários, Motta sobre a
inclusão social do deficiente

N

a quarta-feira, dia 22, a 10ª. Semana Cultural
Comerciária teve continuidade com a
palestra itinerante “Palavra, ferramenta para
a arte”, com o jornalista, poeta e escritor de Limeira
(SP), Otacílio Monteiro nas escolas estaduais Antônio
Padilha e Prof. Luiz Gonzaga de Camargo Fleury,
restrita aos alunos e professores das respectivas
instituições. Já às 19h30, no Salão de Eventos do
Clube dos Comerciários, aconteceu a palestra “Ação de
responsabilidade social dos sindicatos: inclusão social
e combate à exploração infantil”, ministrada por Eunice
Aires, coordenadora de cursos e ações sociais da
Federação dos Empregados no Comércio do Estado de
São Paulo – Fecomerciários. Na sequência, aconteceu
a apresentação musical do trio Emanuel Massaro,
Rui Kleiner e Otacílio Monteiro, com uma mistura de
música popular brasileira e declamação de poesias.
Sucesso total!

Estudantes marcaram presença

Alunos da Escola Estadual Antônio Padilha com o presidente e professor Ruy Amorim

Eunice recebeu placa alusiva ao evento

Palestra itinerante com Otacílio Monteiro

O trio encerrou a noite com boa música brasileira e muita poesia

23/04 - Quinta-feira

O

quarto dia da 10ª. Semana Cultural
Comerciária contou com a tão esperada
participação do presidente da Federação
dos Empregados no Comércio do Estado de São
Paulo - Fecomerciários e da Central Sindical UGT/
SP, Luiz Carlos Motta; do secretário Geral da central,
Francisco Canindé Pegado, além de dezenas de
autoridades sindicais e políticas do Estado de São
Paulo.
Motta – em sua fala, logo na abertura, o
presidente Motta destacou a importância da
realização da semana cultural, e de deixar claro
para a sociedade que o sindicalismo também traça
diretrizes de interesse de toda a sociedade, com o
objetivo de integração com a categoria.
Pegado – O secretário geral da UGT fez questão
de parabenizar o presidente Ruy e sua diretoria pela
iniciativa da semana cultural, que classificou como
inédita no movimento sindical. “...essa preocupação
em levar cultura para a categoria é louvável...”, disse
ele.
Na mesma noite, com o apoio do SESC
Sorocaba, foi ministrada a palestra “Reflexões”, com
o Dr. Jamiro Wanderley, que é Professor Doutor em
Medicina pela Universidade Estadual de Campinas,
Unicamp. O palestrante, em sua apresentação
utilizou recursos como a mágica e o ilusionismo
para ilustrar sua participação no evento. Foi um
verdadeiro sucesso.

Pegado concede entrevista para o programa Perfil Comerciário, do Sincomerciários Sorocaba

Ruy e o presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta

Ruy homenageou o palestrante, Dr. Jamiro Wanderley

Ruy ressalta a importância da participação da sociedade no evento

Ganhador da viagem para o Centro de Lazer em Praia Grande

Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários
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CADERNO ESPECIAL 10ª SEMANA CULTURAL COMERCIÁRIA

24/04 - Sexta-feira

Advogados marcaram presença no evento

Corpo jurídico do Sincomerciários e convidados

Dr. João Batista entrega kit livros para participante

Sindicalistas de Sorocaba e região marcaram presença

A presença de estudantes foi constante na programação

Ruy, Dr. João Batista e Luciano Alves (SECOM Itu)

Sindicalistas prestigiaram o talk show

Ruy, presidente, André Nogueira, diretor e Dr. João André

Ruy, presidente, Dr. Carlos Leite e Dr. José Roberto (OAB Sorocaba)

Ruy, Dr. João Batista, Dr. José Roberto e Dr. João André

A

sexta-feira (24/04), contou com um talk
show jurídico com a participação do
Desembargador Dr. João Martins César,
do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª. Região de
Campinas; do diretor Adjunto da 24ª Subseção da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Sorocaba),
José Roberto Fieri, do coordenador jurídico da
Fecomerciários, Dr. João André Vidal, e ainda com
a participação do presidente Ruy Queiroz Amorim
para tratar de temas que envolvem os direitos e os
interesses dos trabalhadores. O projeto de lei que trata
da Terceirização foi o centro das discussões. Após
o debate, os participantes puderam fazer perguntas
direcionadas aos participantes. Cerca de 350 pessoas
marcaram presença, entre eles, alunos de várias
escolas estaduais de Sorocaba

25/04 - Sábado

Ruy Amorim, Chico Bezerra, palestrante e João Batista Navarrete,
diretor Sincomerciários Sorocaba

N

o sábado, 25, no Salão de Eventos,
aconteceu a cerimônia de entrega dos
certificados de conclusão de curso para os
alunos de Técnicas Práticas em Vendas e Excelência no
Atendimento, turma composta por 55 comerciários, do
município de Piedade, base representada pela entidade.
Em seguida foi realizada a palestra “Os trabalhadores na
ditadura civil - militar”, ministrada por Francisco Bezerra,
que integra o Fórum Sindical dos Trabalhadores de São
Paulo (FST); o Grupo Tortura Nunca Mais do Estado de
São Paulo e o Centro de Memória do Grande ABC. Após
essa verdadeira aula de história sobre nosso país, com
o apoio do SESC Sorocaba, aconteceu o show com
o Grupo Mukumby de Maracatu e Percussão Popular
- que tem a característica de difundir e incentivar a
prática das culturas tradicionais brasileiras na cidade
de Sorocaba.

Turma do curso de qualificação profissional do sindicato realizado em parceria com a ACIP no município de Piedade

Vanda e Ruy Amorim
Sandra Navarro, jornalista e Chico Bezerra, palestrante

Grupo Mukumby de Maracatu homenageado

Alunos receberam certificado de conclusão de curso

Participantes da Semana Cultural
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Marcos da ACIP com aluna de Piedade

Antônio Pedroso, advogado e escritor

O Comerciário
Maio 2015
Jornal
OJornal
Comerciário
• Maio •
2015
Sincomerciários
Sorocaba
@scomercsorocaba
Perfil
Comerciário Sorocaba
10ª Semana
Cultural
Comerciária
10ª Semana
Cultural
Comerciária

CADERNO ESPECIAL 10ª SEMANA CULTURAL COMERCIÁRIA

26/04 - Domingo

A jovem poeta Ana Cristina prestigiou a exposição literária dos comerciários

E

depois de uma semana de intensas atividades,
o domingo, dia 27, foi dia de encerramento
da 10ª. Semana Cultural Comerciária, com a
exposição literária e participação de quatro escritores
de Sorocaba: Abner Laurindo (Tempos Difíceis Agentes
de Fogo e Meu tio levou um tiro), Reinaldo Galhardo
(Fundamentalismo Islâmico e os seus efeitos globais),
Ana Cristina Rodrigues Henrique (Sementes de Ana
Cristina) e Antônio Pedroso Junior (Subversivos
Anônimos e Márcio, o guerrilheiro). Na ocasião os
autores puderam vender seus livros e falar um pouco
sobre a história de cada edição. Participaram do
encerramento, o presidente Ruy Amorim, o vicepresidente, Fernando Pássaro e os diretores André
Nogueira e Felismino Neto de Almeida. O evento
que aconteceu durante toda a semana no Clube
dos Comerciários, reuniu comerciários, estudantes,
universitários, historiadores, autoridades políticas e
sindicais entre outros.

Prof. Ruy, profundo incentivador da cultura

Fernando Pássaro, Reinaldo, Antônio Pedroso, Abner, Ana Cristina e Ruy Amorim

Fernando e a pequena poeta Ana Cristina

O escritor Abner Laurindo com Ruy

Cobertura do programa Perfil Comerciário

Abner Laurindo e Fernando Pássaro

Fernando Pássaro e Pedroso

Equipe de socorro de plantão
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A Roleta Cultural ilustrou o evento
com total criatividade do presidente Ruy

P

ara incentivar ainda mais
a leitura e disseminar a
cultura entre os visitantes,
o Sincomerciários Sorocaba,
todos os dias sorteou kit com
livros aos participantes e ainda
finais de semana para duas
pessoas no Centro de Lazer
dos Comerciários em Praia
Grande.

Rafaela, Ana e Abner durante exposição
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