ASIDH reuniu cerca de 1800 pessoas em

visita aos estandes montados no
Clube dos Comerciários em Sorocaba
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Sincomerciários
homenageado pelos 55
anos de fundação com
sessão solene na
Câmara Municipal
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Comerciários do Tauste são
beneficiados pelo acordo

de PLR conquistado
pelo sindicato
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Sindicato consegue reintegração de vendedor da Casas Bahia e
vendedora gestante do Extra Hipermercados após dispensa arbitrária

1

www.sincomerciariosorocaba.com.br

Jornal O Comerciário • JUN/JUL/AGO • 2015

Sincomerciários Sorocaba

@scomercsorocaba

Pg. 03

Perfil Comerciário Sorocaba

Palavra do Presidente

C

omerciários e comerciárias, é uma

Também temos atuado na área social, como

não obtivemos sucesso, pois os patrões estão

imensa alegria estar em contato com

aconteceu recentemente na realização da ASIDH,

endurecendo sob a alegação da crise econômica.

a categoria novamente. Estamos

um evento em conjunto com a Fecomerciários

Sabemos que o país enfrenta um momento

trabalhando muito em busca da preservação

(federação dos empregados) com o objetivo

complicado, mas os trabalhadores precisam do

dos direitos dos trabalhadores comerciários da

de despertar nas empresas e na sociedade

reajuste, pois tem seus compromissos a serem

nossa base. Temos enfrentado duras batalhas

a importância do deficiente no mercado de

cumpridos.

diárias, mas muitas delas estão surtindo o

trabalho e em todos os setores da sociedade. Foi

Um grande abraço a todos. Leiam nosso

resultado esperado para nossos trabalhadores.

um momento muito importante, um verdadeiro

jornal e fiquem por dentro de todas as atividades

Como a reintegração de dois membros da nossa

marco social em Sorocaba.

do meu, do seu, do nosso sindicato.

categoria nos seus postos de trabalho, após

Estamos ainda nos reunindo com o setor

terem sido dispensados injustamente do quadro

patronal em busca de um reajuste salarial

Ruy Amorim

de funcionários das respectivas empresas.

digno para nossa categoria. Entretanto, ainda

Presidente do Sincomerciários Sorocaba

Sindicato nas ruas em defesa dos comerciários
A equipe de Relações Sindicais do nosso sindicato continua trabalhando nas ruas atendendo as demandas dos comerciários, tomando
conhecimento dos conflitos da categoria e encaminhando ao jurídico da entidade para a tomada das medidas legais em defesa dos trabalhadores.
Sorocaba

Expediente

Ibiúna
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Sincomerciários aciona a justiça do Trabalho e gestante é
reintegrada ao quadro de funcionários do Extra Santa Rosália

Membros do Sincomerciários Sorocaba acompanharam a reintegração da comerciária ao quadro de funcionários do Extra Santa Rosália

N

ova conquista do Sincomerciários
Sorocaba em defesa da categoria.
Na primeira quinzena de agosto, a
comerciária Fernanda Pereira Camargo, que ocupa
a função de vendedora no Extra Hipermercados,
unidade Santa Rosália, foi reintegrada ao
quadro de funcionários da empresa, por ter sido
dispensada mesmo estando grávida, período em
que a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e
a Convenção Coletiva protegem a mãe gestante.
A reintegração aconteceu, após o jurídico
do sindicato, em maio, entrar na justiça com
pedido de Tutela Antecipada de Reintegração Estabilidade Gestante em nome da comerciária.
Uma decisão muito rápida da juíza da 1ª. Vara do
Trabalho de Sorocaba, Dra. Maria Cristia Brizotti
Zamuner, considerou justa a ação da entidade
para proteger a gestante.

Sindicato e a comerciária Fernanda durante o processo de reintegração na empresa

De acordo com o oficial de Justiça, que por
motivos profissionais não pode ter seu nome
revelado, dificilmente uma ação trabalhista tem
resultado tão rápido. Para ele, a gravidade da
ação fez com que a magistrada priorizasse o
caso. A reintegração de Fernanda ao quadro de
funcionários do Extra aconteceu na presença do
oficial de Justiça, do advogado do sindicato, Dr.
Carlos Leite e da diretora administrativa, Roseli
Leite.
“Quando estive no sindicato e falei com o
advogado, estava desanimada, achei que não iria
conseguir. Mas fui encorajada pelo Dr. Carlos. Ele
me disse que o sindicato poderia entrar na justiça
pedindo reintegração. Eu entendi e deu tudo
certo. Agradeço demais o apoio do sindicato”,
disse a gestante comerciária.

acesse
nosso site - www.sincomerciariosorocaba.com.br
www.sincomerciariosorocaba.com.br
- Acesse nosso site

Comerciário dispensado por
Casas Bahia é reintegrado na
empresa por ação do sindicato

Mais uma conquista dos comerciários e
do sindicato: aprovada a PLR no Tauste

O comerciário foi dispensado mesmo estando inscrito
na eleição da Cipa, o que é proibido por lei

N

Ruy Amorim, comerciário Marcelo e Dr. Carlos Leite
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osso sindicato conquistou mais uma vitória
em defesa dos trabalhadores comerciários,
recentemente. Um membro da categoria, inscrito
na eleição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
(Cipa) na Via Varejo (grupo formado pela Casas Bahia, Extra,
Ponto Frio) foi reintegrado ao quadro de funcionários da Casas
Bahia, em agosto, após dispensa nesse período em que o artigo
10, inciso II da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), proibi
a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito
para cargo de direção de comissões internas de prevenção
de acidentes – CIPA, desde o registro de sua candidatura
até 1 (um) ano após o final de seu mandato. Dispensado
irregularmente, o vendedor Marcelo Carlos de Lima procurou
o jurídico do sindicato, que imediatamente entrou com uma
ação solicitando sua reintegração na empresa. A justiça, por
meio da juíza Dra. Maria Cristia Brizotti Zamuner, da 1ª. Vara do
Trabalho de Sorocaba, entendeu ser correta a ação da entidade
em defesa do trabalhador.
O presidente Ruy Queiroz de Amorim e o advogado, Dr.
Carlos Leite acompanharam Marcelo até a administração da
empresa, onde a oficial de Justiça entregou a decisão da juíza.

www.sincomerciariosorocaba.com.br
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Trabalhadores reunidos

Comerciários votaram favorável à proposta

No dia 06 de agosto, na sede do Tauste,
unidade Campolim Sorocaba, aconteceu uma
assembleia convocada pelo nosso sindicato, com
a participação de 201 trabalhadores comerciários,
com o objetivo de votar a proposta de Participação
nos Lucros e Resultados - (PLR) formulada entre
a entidade e a empregadora, após meses de
negociações entre as partes.
A proposta que foi aprovada por uma maioria
esmagadora, consiste em pagar 15% do salário a
mais aos comerciários, podendo haver variação de
valores de acordo com as funções, referente ao ano
de 2014 e primeiro semestre de 2015, no dia 15
de agosto. Quanto ao segundo semestre de 2015,
o pagamento da PLR ficou estipulado na mesma
porcentagem, com recebimento programado para
15 de fevereiro de 2016.
A votação aconteceu na sede da empresa,
mediante sim ou não para a proposta, com voto
secreto depositado em urna.
De acordo com o presidente Ruy Amorim, essa

foi uma grande conquista dos comerciários. Mais
um benefício econômico que reflete o trabalho que
a diretoria tem desempenhado frente ao sindicato.
Segundo Linda Inês Souza, controladora
de Caixa, que nunca recebeu PLR em outros
empregos, o dinheiro veio em boa hora. “Vai ser
uma melhoria para gente. Achei uma ótima iniciativa
do sindicato apoiar a gente que é trabalhador”. Já
para o comerciário João Marcos Ramalho Souza, a
PLR também foi uma surpresa: “Eu não esperava,
mas vai ser um benefício muito bom, um incentivo
para nós”.
Estiveram presentes na assembleia, além
do presidente Ruy, o vice-presidente Fernando
Pássaro, a advogada Maíra Cristina Luiz, os
diretores João Batista Navarrete, Pedro Monteiro
e Fernando Afonso, além da funcionária do
departamento de Relações Sindicais, Jocely
Veneri. Representando a empresa, estavam
Marshal Miguel, assessor comercial e Vanderlei
Chini Júnior, gerente Adjunto em Sorocaba.
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Jurídico do nosso sindicato participou do VIII Congresso de Advogados

da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo

Dr. Vitor Cattai, Fernando Pássaro (vice presidente), Dr. Carlos Leite, Desembargador Dr. João Batista M. César, Ruy
Amorim (presidente) e Dra. Dayane Bueno

Mesa principal do congresso

Aconteceu nos dias 30 e 31 de julho, no
auditório do Centro de Lazer da Fecomerciários,
em Praia Grande, Baixada Santista, com a
participação de mais de 350 pessoas, o VIII
Congresso de Advogados da Federação dos

Comerciários do Estado de São Paulo. O evento
teve como tema “Novo CPC: Implicações e
Compreensões em Relação ao Processo do
Trabalho”, que entrará em vigor em 17 de março
de 2016, em substituição ao de 1974. O novo

código traz uma série de mudanças com o
objetivo de dar maior celeridade ao julgamento
dos processos e maior liberdade às partes.
Nosso sindicato se faz presente no evento,
representado pelo presidente Ruy Queiroz de

Amorim, o vice-presidente Fernando Pássaro
e com alguns membros do corpo jurídico da
entidade, Carlos Leite, Dayane Bueno, Maira
Cristina e Vitor Cattai.

Diretor do sindicato foi eleito Sindicato denuncia, e juíza condena o
Assaí a recolher 20 mil ao FAT
presidente da Comissão
Municipal de Emprego
A
loja
Barcelona
Comércio
Varejista e Atacadista S/A (Assaí
Supermercados) pagou pela sua
irresponsabilidade mediante ação civil movida
pelo nosso sindicato em defesa dos comerciários
obrigados a trabalhar em feriados sem acordo
com a entidade.
A juíza Dra. Ana Maria Eduardo da Silva, da
3ª. Vara do Trabalho de Sorocaba fez questão
de enfatizar que o sindicato é o representante
legítimo dos comerciários, e que ao analisar
as provas juntadas pela entidade, decidiu por
condenar a empresa a recolher para o Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), o valor de

Representantes do Poder Público,
sindicatos e outras instituições
participaram da solenidade

O

diretor
do
Sincomerciários
Sorocaba, Pedro Luiz Monteiro foi
eleito recentemente, presidente da
Comissão Municipal de Emprego (ComEmprego),
representando a força dos trabalhadores no
órgão que é de caráter permanente, constituída
por representantes do governo, trabalhadores e
empregadores. São 14 entidades representadas:
Secretaria Estadual do Emprego e Relações
do Trabalho - Centro Regional de Sorocaba,
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R$ 20 mil pelo abuso cometido contra as leis
trabalhistas vigentes. Os funcionários foram
indenizados pela empresa com o pagamento em
dobro e folga, conforme determina a Convenção
Coletiva dos Comerciários assinada pelo
Sindicato dos Comerciários.
O presidente Ruy Amorim fez questão de
dizer que o sindicato está cada vez mais próximo
do comerciário e da comerciária em busca
de preservar os direitos, e principalmente, a
qualidade de vida da categoria. “Dependemos
do andamento da justiça, mas estamos fazendo
nossa parte diariamente”, disse Amorim.

Errata - Nota de esclarecimento
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Trabalho, Sincomerciários
Sorocaba, Sinsaúde, Sindpd, Sinduscon, Ciesp,
Sinhores, Senai, Sesi, Sest/Senat, Senac, CIEE,
APRH.
A ComEmprego tem por finalidade fomentar
a participação da sociedade nas políticas de
emprego desenvolvidas no município e seu
principal evento anual é a Expo-Trabalho, que
ocorre na sede da Uniten, todo mês de maio.
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ESCLARECIMENTO:
Ao
contrário
do que foi publicado no site www.
sincomerciariosorocaba.com.br
e
Facebook Sincomerciários Sorocaba,
na matéria que teve o título: Sindicato
denuncia, e juíza condena Barcelona
Materiais para Construção a recolher
20 mil ao FAT, temos a esclarecer que:
a empregadora condenada pela justiça
trabalhista foi a empresa Barcelona

Sincomerciários Sorocaba

@scomercsorocaba

Comércio Varejista e Atacadista S/A,
mais conhecida como Assaí Atacadista,
e não, a Barcelona Materiais para
Construção.
O fato da razão social do Assaí ser a mesma
do nome fantasia da que comercializa
materiais para construção, ocasionou o
equívoco. Pedimos desculpas a empresa
Barcelona Materiais para Construção por
todo e qualquer transtorno.
Perfil Comerciário Sorocaba

Sincomerciários Sorocaba comemora 55 anos de
fundação com sessão solene na Câmara Municipal

N

o dia 1º. de julho, em
comemoração aos 55 anos de
fundação do Sincomerciários
Sorocaba, a Câmara Municipal, por
iniciativa do vereador Francisco França
(PT), realizou uma Sessão Solene para
homenagear a entidade. Fundado em 1º
de julho de 1960, o sindicato tem como
base territorial, além de Sorocaba, os
municípios de Piedade, Votorantim, Ibiúna,
São Roque, Mairinque, Alumínio, Pilar do
Sul, Capela do Alto, Araçariguama, Salto
de Pirapora, Araçoiaba da Serra, Iperó e
Tapiraí.
Participaram da solenidade cerca
de 250 pessoas entre comerciários,
vereadores, diretores, funcionários e
representantes de entidades comerciárias
de várias regiões, como os sindicatos dos

comerciários de Itapetininga, Itu, Jundiaí e
Registro.
Os
ex-presidentes
Waldomiro
Raimundo de Freitas, Antônio Negretti
Sobrinho, Hilário Boscariol e Nelson Oliveira
Gonçalves, além do atual presidente Ruy
Queiroz Amorim foram homenageados
pelas relevantes contribuições prestadas
ao fortalecimento e crescimento da
entidade sindical. Além deles, dois
comerciários associados ao sindicato por
mais tempo também foram reconhecidos
pela cooperação para o fortalecimento
da entidade sindical: Keniti Ishii (44 anos
associado) e Gerson Rodrigues Dalla´va
(37 anos associado). Ambos receberam
uma placa do sindicato alusiva aos 55
anos do sindicato.

O presidente Ruy Queiroz Amorim
destacou a importância da entidade em
defesa dos interesses dos comerciários
desde a sua fundação, suas conquistas, e
ainda ressaltou o papel da Fecomerciários
nessa trajetória, responsável pelo
suporte necessário para que os pilares
dos comerciários de Sorocaba e região
possam permanecer sempre fortalecidos.
O vereador Francisco França, que
prestou a homenagem ao Sincomerciários
Sorocaba, ressaltou a história de luta do
sindicato pelos direitos dos comerciários
e valorizou o trabalho realizado há 55 anos
pelo Sindicato dos Comerciários sempre
na busca da valorização da categoria e
de seus representados em Sorocaba e
Região.

Ruy Amorim, presidente Sincomerciários Sorocaba

Vereador Francisco França

Plenário repleto de convidados

Roberto Guimarães

Nelson, ex-presidente homenageado

Ruy Amorim e a esposa Vanda com Des. Dr. João

Filhas de Alfredo Spinardi, homenageadas

França com a diretora Beth Carriel e Ruy

França, a diretora Lúcia Fiuza e Ruy

França, o diretor Jandyr e Ruy

França, o diretor André Nogueira e Ruy

Waldomiro, ex-presidente com Sandra Navarro

Diretores e autoridades no plenário

Desemb. Dr. João Batista Martins César

França, Ruy e Dr. Rodolfo Casagrande (DRT)

França, o diretor Valter Lorena e Ruy

Dr. Rodolfo, Des. Dr. João, Ruy e o Ver. Luis Santos

Vanda, Elenita e a diretora Roseli

Ruy e convidados

Ruy e o vereador França, idealizador da homenagem França, o diretor Batista e Ruy
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Sindicato, Fecomerciários e ACIP realizam

curso de gerente de loja em Piedade

O curso de Gerente de Loja teve início com turma composta por 120 alunos

N

o dia 1 de setembro, na cidade de Piedade, o Sincomerciários
Sorocaba iniciou nova ação para proporcionar mais qualidade
profissional aos comerciários do município. Abriu oficialmente
o curso de Gerente de Loja, com uma turma formada por 120 alunos,
entre comerciários em busca de qualificação e pessoas interessadas em
ingressar no mercado de trabalho comerciário, que mesmo diante da atual
crise econômica, é um dos mais promissores e necessários.

Fernando Pássaro, vice-presidente

Ruy Amorim, presidente do sindicato

O curso para qualificação profissional gratuito é resultado da iniciativa
da Fecomerciários, que já qualificou centenas de milhares de pessoas em
todo Estado de São Paulo, do Sincomerciários Sorocaba e da Associação
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), parceira nesse objetivo de
preparar o trabalhador para atuar no comércio com conhecimento.
O curso terá 60 horas/aula, três vezes por semana, das 19 às 22 horas,
no auditório da ACIP e tem previsão de encerramento no dia 5 de outubro.

Marcos (Acip), Ruy, Fernando, Jandyr e André (diretores do sindicato)

Sincomerciários participa de
reunião dos Dirigentes da Regional
Alto Sorocabana da Fecomerciários

Parcial dos alunos de gerente de loja

Sindicato amplia sua comunicação levando o programa
de TV

Perfil Comerciário para São Paulo

N

N

o início de agosto, na sede
do
SECOM
(Sindicato
dos Comerciários) em
Indaiatuba, aconteceu a reunião
dos Dirigentes da Regional Alto da
Sorocabana, com a participação do
coordenador da regional e presidente
do Sincomerciários de Itapetininga,
Marcelo Lúcio Meira; do presidente
do Secom, Luciano Alves Ribeiro,
além do nosso presidente Ruy Queiroz
Amorim e do vice, Fernando Pássaro,
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do representante da Fecomerciários,
Milton Mathias; do vice-presidente do
Sincomerciários Jundiaí, José Arruda
e José de Souza Vilarim, presidente
do SECCOR (Cotia).
Na extensa pauta do encontro,
entre os vários temas de interesse
dos comerciários, a principal
questão tratada foi a expectativa em
torno das negociações salariais da
categoria que tem data-base em 1º.
de setembro.
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osso sindicato avançou ainda mais
na comunicação com a categoria
comerciária e com a sociedade,
colocando no ar o programa Perfil Comerciário
também na capital paulista, na TV Aberta,
todos os sábados às 18h30 minutos, no canal
Vivo 186 Digital e ainda no Vivo Fibra Ótica,
canal 8. O programa conta com 30 minutos de
informação direcionada à categoria, no mesmo
molde da edição semanal de Sorocaba, que é
exibida às terças e quintas-feiras às 19 horas
na TVR, canal 23 da NET, e também no canal

26 NET Cidade de Sorocaba.
Segundo o presidente Ruy Amorim, a
intenção de colocar o programa do sindicato
em São Paulo é mostrar o trabalho realizado
pela entidade em outras regiões, servindo de
parâmetro para as ações sindicais em prol
dos comerciários, e ao mesmo tempo captar
informações que possam somar ao trabalho
realizado em Sorocaba e região. “Temos de
estar abertos a novas experiências com o
objetivo de aprimorar nosso trabalho”, disse o
sindicalista.

Comerciários, denuncie qualquer tipo de
exploração no seu ambiente de trabalho pelo site
sincomerciariosorocaba.com.br ou pelo telefone
15 2102-7900. Não é necessária identificação.
Sincomerciários Sorocaba

@scomercsorocaba

Perfil Comerciário Sorocaba

Atendimento Médico
GRÁTIS nas Sedes

Sincomerciários Sorocaba teve boa participação na
8ª Copa Estadual de Futsal da Fecomerciários
Time do Sincomerciários Sorocaba saiu da competição como a única equipe que não sofreu gols no campeonato

A

equipe
de
futsal
do
Sincomerciários Sorocaba teve
uma boa participação na 8ª Copa
Estadual de Futsal da Fecomerciários,
Troféu Luiz Carlos Motta, onde chegou
as quartas de final da competição.
Depois das vitórias nos dois primeiros
jogos contra Santos e Ourinhos, por 4
a 0 e 3 a 0 respectivamente, a equipe
sorocabana fez um jogo muito parelho
contra a equipe de Matão, onde teve
chances de vencer, mas foi eliminada
nas cobranças de pênaltis por 3 a 2,
depois do empate por zero a zero no
tempo normal.
Mesmo não chegando a fase final
da 8ª Copa Estadual de Futsal da

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

Juventus Dedetizadora consegue a virada
e é bicampeã do Campeonato de Futsal
dos Comerciários

Dra. Camila Holtz (Ginecologista)
Sede Social Sorocaba
Rua Francisco Scarpa, 269 – Centro
Tel.: (15) 2102-7900
Quintas-feiras das 8h às 10h
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

Campeã

Vice-campeã

Sindicato fecha convênio com Prevident e Home Depil

Sede Social Sorocaba
Rua Francisco Scarpa, 269 – Centro
Tel.: (15) 2102-7900
Dra. Lisle Gianelli
Segundas, terças e quintas
8h às 12h

Amigas comerciárias. O Sincomerciários Sorocaba sabe como é
importante para você manter a beleza estética, mesmo com a carga
exaustiva de trabalho.
Pensando nisso é que o sindicato acaba de fechar um convênio
para as nossas associadas com a Home Depil Fotodepilação e Estática,
que vai trazer descontos de 20% em procedimentos estéticos e de
fotodepilação. Os atendimentos acontecerão de terça a sexta das 9h
às 19h e nos sábados das 9h às 17h, todos mediante a agendamento
prévio.
A Home Depil fica na Rua Visconde do Rio Branco 1022, Vila
Jardini. Telefone para contato é (15) 3016-6799 ou (15) 991874117. Para saber mais sobre outros procedimentos que a Home
Depil oferece aos seus clientes acesse o site www.homedepil.com.
br/sorocaba-campolim
Aproveite mais esse benefício que o Sincomerciários Sorocaba
oferece a categoria e venha fazer parte do nosso sindicato.

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

www.sincomerciariosorocaba.com.br

E

m uma final emocionante, realizada no
dia 17 de junho, a equipe da Juventus
Dedetizadora venceu de virada a Hotcar
Motors por 4 a 3 e faturou o bicampeonato de
Futsal. O gol que garantiu o bicampeonato saiu a
poucos segundos do fim do jogo, sacramentando
a vitória e o título.
Depois de muito equilíbrio nos dois
tempos, com alternância das duas equipes à
frente do placar, quando todos em quadra já
se preparavam para as disputas de pênaltis, a
Juventus aproveitou uma falha e em um contraataque rápido liquidou a partida, fechou o placar
em 4 a 3 e garantiu a conquista do bicampeonato
de futsal dos comerciários para alegria de seus
torcedores que compareceram em peso no
ginásio do Clube dos Comerciários.

Novos convênios fechados

Cuide da saúde bucal por meio de parceria entre o seu sindicato e a Prevident.
São 236 procedimentos cobertos e muitas vantagens por apenas R$ 13,50 por
pessoa/mês. Consulte a Costa & Silva Corretora pelos telefones: (15) 3418-9686
/ 3211-6969
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Fecomerciários, Troféu Luiz Carlos
Motta, equipe que representou os
comerciários de Sorocaba saiu da
competição como o único time que
não sofreu gols no campeonato,
demonstrando a qualidade da equipe
e da comissão técnica.
Agora as atenções do departamento
de esportes do sindicato se voltam
para a realização de mais uma
edição do Campeonato de Futsal do
Sincomerciários Sorocaba, que está
com as inscrições abertas e tem início
previsto para o 16 de setembro no
ginásio poliesportivo do Clube dos
Comerciários.

15 3016-6799
Jornal O Comerciário • JUN/JUL/AGO • 2015

Sincomerciários Sorocaba

@scomercsorocaba

Perfil Comerciário Sorocaba

Ação Social de Inclusão da Diversidade Humana reuniu

cerca de 1.800 pessoas no Clube dos Comerciários
O evento foi realizado por meio de parceria entre o Sincomerciários Sorocaba e a Fecomerciários

Um grande público lotou o salão de eventos na abertura

Palco principal do evento

N

o dia 27 de agosto, o Sincomerciários Sorocaba, em

importância de um trabalho voltado para a melhoria das condições

acontecer em parceria com a Fecomerciários. Já para Eunice Aires,

parceria com a Federação dos Comerciários do Estado

de vida das pessoas deficientes.

que coordenou o evento, a ASIDH serviu de intercâmbio entre as

de São Paulo (Fecomerciários), realizou no Clube dos

No ginásio poliesportivo, os participantes encontraram dezenas

Comerciários, a primeira Ação Social de Inclusão da Diversidade

de estandes ocupados por entidades e empresas, que apresentavam

Humana (ASIDH), que reuniu 31 entidades assistências da cidade

a todos, os trabalhos realizados para melhoria do bem-estar da

para discutir e apresentar as melhores alternativas para a inclusão

entidades para que pudessem conhecer melhor o trabalho realizado
nas mais diversas especialidades.
Ruy Amorim fez questão de salientar o pioneirismo da ação do
Sincomerciários Sorocaba e da Fecomerciários, que serviu para

pessoa que possui deficiência.
O presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, presente na

ressaltar a todos que um deficiente pode ser inserido no mercado

A ASIDH, que teve ao longo do dia cerca de 1.800 visitantes,

abertura da ação, enfatizou a importância do evento para mostrar

de trabalho, desde que essa inserção seja realizada de maneira

contou com uma programação bastante diversificada, dividida em

a inclusão como bandeira de luta da Fecomerciários e sindicatos

adequada, e que respeite as limitações de cada um.

dois ambientes. No salão de eventos aconteceram as palestras

filiados. Ele aproveitou para parabenizar o Sincomerciários Sorocaba

e apresentações artísticas que mostraram aos participantes a

na pessoa do presidente Ruy Amorim, que abraçou a causa e fez

de pessoas com deficiências no mercado de trabalho.

Motta, presidente da Fecomerciários

Apresentação de dança por deficientes
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Marinalva Cruz, coordenadora do PADEF

Sincomerciários Sorocaba

www.facebook.com/sincomerciarios.sorocaba

Silvana Mesquita, secretária nacional de
Mesa de autoridades
acessibilidade da UGT e Ruy Amorim

Vice prefeita Edith, Motta, Ruy e Eufrozino Pereira

Estande Amaury Center Car

Ruy com Eunice Aires (à direita), coord. do evento

Centenas de pessoas visitaram estandes

Jornal
O Comerciário
• JUN/JUL/AGOEstande
• 2015 do Sincomerciários
www.sincomerciariosorocaba.com.br
Sincomerciários
@scomercsorocaba
Motta, o secret.
Estadual Eufrozino e Ruy
Visitantes dos
estandes
do evento
SorocabaSorocaba Katyucia e “Paulinho
Gigante”

Comerciário Sorocaba
ParcialPerfil
dos estandes

