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P alavra do presidente

Ruy Q. Amorim

Presidente

Amigos comerciários e amigas
comerciárias, é uma grata satisfação falar com cada um por meio desse espaço no jornal O Comerciário.
Estamos finalizando um ano muito
difícil para todos nós brasileiros, especialmente para os trabalhadores
comércios, que ainda não obtiveram
o merecido reajuste salarial, destoando das outras bases do nosso
sindicato, porém, pertencente à
outra base patronal.
Os Sindicatos Varejistas de Itu e
São Roque sentaram conosco e fecharam o reajuste em 9,62%, o mesmo que estamos pleiteando para
os comerciários de Sorocaba, sem
maiores problemas. Com isso os
comerciários das cidades de Voto-

Presidente recebe homenagem na Alesp
de Reconhecimento pela dedicação &
excelência frente ao sindicato

Em outubro, o presidente Ruy Amorim esteve na Assembleia Legislativa
de São Paulo (Alesp), onde recebeu o
Certificado de Reconhecimento pela
dedicação & excelência frente ao Sin-

dicato dos Comerciários de Sorocaba.
A homenagem foi realizada pelo deputado estadual Ricardo Madalena pelo
Dia do Comerciário, a ser comemorado
no dia 30 de outubro.

rantim, São Roque, Ibiúna, Piedade,
entre outros municípios já tiveram
seu benefício assegurado. Já em
Sorocaba os problemas se repetem
como todos os anos. O presidente
do Sindicato do Comércio Varejista
(patronal) age com intransigência,
querendo valer apenas suas propostas e com isso, prejudicando
os direitos dos trabalhadores. Quer
dividir o reajuste em pelo menos
três vezes, sem retroagir, além de
outros absurdos. Ou seja, não dá
para aceitar.
Em contrapartida, temos boas
notícias sobre as estruturas do
sindicato. Estamos com uma sede
administrativa nova no bairro Elton
Ville, além do Clube dos Comerciá-

rios passar por uma ampla reforma
e modernização, bem como a antiga sede central, que se tornará o
Centro de Benefícios dos Comerciários, com atendimento associativo,
atendimento médico e jurídico,
entre outros benefícios que serão
implantados no local assim que as
obras terminarem.
Estamos prestes a encerrar 2016
com grandes conquistas, apesar da
categoria ainda penar pela falta do
reajuste. Mas estamos trabalhando para reverter isso o mais breve
possível.
Por enquanto, um grande abraço
a todos, um Natal de paz e amor
e um 2017 de sucesso e de boas
realizações.

Ex-presidente da entidade

visita a categoria

O ex-presidente do Sincomerciários, João Batista Leite esteve
na nova sede administrativa da
entidade, na segunda quinzena de
novembro, com o objetivo de conhecer as dependências da entidade

que já administrou na década de
80, e fez história. Na ocasião, Leite
foi recebido pelo presidente da entidade, Ruy Queiroz de Amorim e foi
cumprimentado pelos funcionários
do Sincomerciários.
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COMUNICADO: Horário natalino e reajuste salarial

O Sindicato dos Comerciários de Sorocaba informa que
o horário estendido do comércio, assegurado na cláusula
quadragésima da Convenção
Coletiva dos comerciários estipulado das 8 às 22 horas, é
válido, desde que sejam respeitados pelas empresas, a carga
semanal de 8 horas, o intervalo
para almoço e os demais direitos dos trabalhadores.
O motivo pelo qual o sindicato tinha dúvidas quanto à
liberação da abertura do horário noturno, foi gerado pelo

conhecimento da suspensão
da Súmula 277 do Tribunal
Superior do Trabalho – (TST),
dispositivo que assegurava a
validade de um acordo até que
outro fosse firmado. Entretanto,
pela conclusão da direção e do
jurídico da entidade, após análise mais específica, ficou entendido que a cláusula 57ª da
convenção continua em vigor,
validando ainda a Convenção
Coletiva 2015/2016.
No entanto, o presidente
do Sindicato dos Comerciários,
Ruy Queiroz Amorim, esclarece

que, assim como nos anos anteriores, a direção da entidade
estará alerta com o objetivo de
preservar os comerciários de
qualquer tipo de extrapolação
de direitos. Para isso vai manter
nas ruas, equipes compostas
por diretores e funcionários
para percorrer todo o comércio sempre em contato com a
categoria.

NEGOCIAÇÃO SALARIAL

- Segue indefinida a negociação
salarial dos comerciários. O
presidente do Sindicato Varejis-

ta (patrão) não quer conceder
o reajuste dos comerciários e
ignora a necessidade de reajuste da categoria travando as
negociações. O Sindicato dos
Comerciários quer o reajuste
de 9,62% para a categoria,
índice conquistado pelos trabalhadores em vários municípios do Estado de São Paulo.
O Sindicato patronal, além de
querer dividir o índice do reajuste, quer implantar cláusulas
que prejudicam os direitos dos
comerciários, como a desregulamentação do horário de

trabalho dos comerciários. Isso
o Sincomerciários não aceita.
Em contrapartida, o sindicato está de portas abertas
para fechar Acordos Coletivos
Individuais com as empresas
que tiverem a intenção de conceder o reajuste aos trabalhadores nesse período. Até agora,
centenas de estabelecimentos já tomaram essa atitude
e regularizaram o salário dos
comerciários. Todas discordam
da insensatez do Sindicato Varejista (patronal) que em tese,
os representam.

Federação e Sindicato dos Comerciários fecham
acordo de vale-refeição na Pernambucanas

Marshal Miguel e Ruy Amorim assinam acordo

Sindicato fecha acordo
coletivo com Tauste

e Leroy Merlin

O Sincomerciários Sorocaba e a Federação dos
Comerciários do Estado de
São Paulo - Fecomerciários
fecharam acordo com a Pernambucanas, que garantiu
desde o dia 16 de novembro, o
fornecimento de vale-refeição
no valor de R$ 8,00 por dia
aos 849 funcionários de 45
unidades do grupo no estado,
que ainda não recebiam o
benefício.
A antiga reivindicação da
categoria foi conduzida pelo
presidente da Fecomerciários,
Luiz Carlos Motta, com gran-

de atuação da diretoria dos
Sincomerciários do estado,
bem como do nosso sindicato,
representado pelo presidente
Ruy Amorim.
SINDICATO CONQUISTA
Esta nova conquista obtida pelo sindicato demonstra
a importância da união dos
comerciários. “Esta conquista ganha relevância ainda
maior com a ampliação de
um benefício econômico num
momento de crises nacionais,
retração no comércio e ameaças aos empregos, salários e

direitos”, observa Motta.
“Conquistamos vale-refeição para todos os funcionários da Pernambucanas.
Nosso objetivo é ampliar suas
conquistas econômicas e sociais, constantemente, com
pleno apoio da nossa Federação. Contamos com a sua
participação na composição
dessas novas reivindicações.
Por isso, fale com os dirigentes sindicais na sua loja
e frequente o sindicato. O
sindicato somos todos nós! “,
disse o presidente do nosso
sindicato, Ruy Amorim.

Por intermédio do Sincomerciários Sorocaba, o Tauste
Supermercados, empresa com
duas unidades em Sorocaba,
concedeu o reajuste salarial de
9,62% (nove vírgula sessenta
e dois por cento) aos seus trabalhadores e trabalhadoras. A
empresa fechou acordo coletivo
individual com a entidade favorecendo mais de 950 funcionários. Quem esteve na sede
do sindicato para negociar, foi
Marshal Miguel, assessor do
conselho do Tauste Supermercados, o qual foi recebido pelo
presidente Ruy Queiroz Amorim.
Leroy Merlin – A empresa
que está instalada no Parque

Campolim e emprega mais de
150 pessoas, entre comerciários e comerciárias, abriu as portas para o sindicato no final do
mês de novembro para que os
funcionários tomassem conhecimento do trabalho realizado
pela entidade e ao mesmo tempo, tomou a importante decisão
de conceder o reajuste salarial
de 9,62% aos funcionários,
conforme pleiteia o sindicato
para toda a categoria.
“São atitudes responsáveis
como essas empresas que
deveriam ser seguidas pelas
demais empresas, pois valoriza
os trabalhadores e respeita os
direitos da categoria”, disse Ruy.
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Federação dos Comerciários realiza reunião em Sorocaba
No dia 27 de outubro, aconteceu em
Sorocaba, a reunião ordinária da diretoria
da Fecomerciários, coordenada pelo presidente da entidade, Luiz Carlos Motta.
O presidente do nosso sindicato, Ruy
Amorim, anfitrião, também participou, já
que pertence ao quadro de diretores da
federação.
Entre os temas abordados no encontro: a inauguração da nova sede do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba, que
ocorreria na noite de ontem; o andamento das negociações coletivas com o setor
patronal, Sincodiv e Sincovaga; a análise
do 25º Congresso Sindical Comerciário,
entre outros assuntos de interesse dos
trabalhadores comerciários.

Parcial da mesa de reuniões com a diretoria:
Jair Mafra, Amauri Mortágua, Edson Ramos,
MOTTA (presidente), Ruy, Lia e Oscar.

Sincodiv não

comparece em reunião

Associe-se!

No final de novembro, o presidente
Ruy Queiroz Amorim, acompanhado de
membros do corpo jurídico do Sincomerciários Sorocaba e da Fecomerciários
esteve na sede da Gerência Regional
do Ministério do Trabalho e Emprego
para participar de uma reunião com
integrantes do Sincodiv - Sindicato dos
Concessionários e Distribuidores de
Veículos do Estado de São Paulo - para
negociar a Convenção Coletiva dos trabalhadores do setor, que também segue
sem acordo.
Porém, infelizmente, os representantes do sindicato patronal (Sincodiv) não
compareceram à reunião que já estava
agendada há mais de uma semana,
demonstrando mais uma vez que não
quer acordo.

Os trabalhadores em concessionárias e distribuidoras de veículos de
todo Estado de São Paulo seguem sem
reajuste desde outubro deste ano, mês
da data-base da categoria.
Segundo Ruy, as propostas do Sincodiv prejudicam os direitos adquiridos
pelos trabalhadores e configuram ainda
perdas da reposição da inflação.
Ainda de acordo com o presidente,
o Sincomerciários Sorocaba reivindica
9,15% de reajuste. As empresas já
podem antecipar o acordo, assinando
diretamente com o sindicato da categoria. “Muitas já fizeram isso e não vão
arcar com diferenças salariais acumuladas posteriormente, sem contar que
agiram com humanidade beneficiando
os trabalhadores”, finalizou Ruy.

Comerciário, saiba porque é
importante associar-se ao sindicato
Comerciário e comerciária, vocês
são sindicalizados? Saiba que a partir
da sindicalização, a categoria recebe
orientações sobre seus direitos e
deveres, e podem usufruir de uma
infinidade de benefícios, como: convênios com uma rede de profissionais
credenciados ao sindicato (médicos,
laboratórios, dentistas, farmácias e
prestadores de serviços em geral),
que proporcionam descontos de até
50% e facilidades de pagamentos
criadas especialmente para a categoria. Além disso, o associado terá
à disposição um clube completo, a
poucos minutos do centro, todo re-

formulado, moderno e com inúmeras
atividades esportivas e de lazer. As
vantagens, entretanto, não param por
aí, pois o comerciário associado ainda
poderá usufruir junto aos familiares
de ótimos momentos no Centro de
Lazer, em Praia Grande, localizado
na Avenida dos Sindicatos, de frente
para o mar, e também em Avaré, onde
um belo conjunto aquático está sendo
construído pela Comerciários para
receber os comerciários.
Associe-se já e seja mais um beneficiado! Ligue 3233-8809 ou mande
email para associativo@sincomerciariosorocaba.com.br.
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Começam as obras de reforma e
modernização do Clube dos Comerciários

O projeto inclui a construção de um conjunto aquático bem estruturado, com equipamentos de última geração para o comerciário
Estão a todo vapor as obras de modernização do Clube
dos Comerciários. Com vista a modernidade, o projeto
prevê a instalação de novos espaços para os sócios comerciários e seus dependentes, que terão à disposição
amplos espaços para a realização de suas atividades.
O projeto inclui a construção de um conjunto aquático
bem estruturado, com equipamentos de última geração
para que o comerciário possa usufruir de um local que
orgulhe a categoria. Com isso, aulas de hidroginástica e

natação farão parte do quadro de atividades do Clube
dos Comerciários nos períodos de férias de verão.
Outra novidade é que a partir da reinauguração,
o Clube dos Comerciários passará a contar com um
restaurante completo que atenderá toda categoria
comerciária e público em geral, que era uma das
grandes exigências dos trabalhadores do comércio.
Serviços como academia, pilates e aeróbica serão
reformulados e ganharão espaços exclusivos para

atender a demanda da categoria comerciária, com
salas amplas, aparelhos modernos e ambientes
propícios para a realização de uma atividade física
de qualidade.
Estamos trabalhando a todo vapor para que as
obras sejam concretizadas até o final de dezembro
de 2016, com previsão de entrega para fevereiro de
2017. O endereço do Clube dos Comerciários é rua
Trinidad, 302, no Jardim América.

Presidente MOTTA visita as
Sindicato implantará em breve o
obras do Clube dos Comerciários Centro
de Benefícios do Comerciários
na Francisco Scarpa

No final de outubro, o presidente da
Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, acompanhado do coordenador de Relações Sindicais da federação, do presidente do Sincomerciários Sorocaba, Ruy Amorim e do
diretor André Nogueira visitou as obras de
ampliação e modernização do Clube dos

Comerciários, sediado no Jardim América.
O espaço construído na década de 80 está
passando por uma ampla reformulação
com o objetivo de oferecer mais serviços
e atividades para os trabalhadores comerciários associados à entidade. A previsão
de entrega do prédio é janeiro de 2017.

O Centro de Benefícios dos Comerciários é uma ideia inovadora da
diretoria do Sincomerciários Sorocaba
e que em breve, após as obras de
reforma, será transformada em realidade. O local onde funcionava a antiga
sede administrativa, na rua Francisco
Scarpa, 269, será transformada em
um suporte importante para a categoria e seus dependentes, com médicos especialistas em clínica geral,
ginecologista, entre outros, dentistas,
laboratório para realização de exames

médicos e muito mais. Além do mais,
no espaço será implantado um amplo
salão de beleza para as comerciários
e comerciários, com todos os serviços
à disposição, a vídeo locadora será
ampliada e outros serviços estão
sendo estudados para que a entidade
coloque à disposição dos comerciários
o mais rápido possível.
O futuro Centro de Benefícios já está
em obras para que seja reformulado e
atende a categoria com todo conforto
merecido por esses trabalhadores.
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Sincomerciários realizou o
Outubro Rosa das Comerciárias

O médico cirurgião geral, Fernando Quevedo, que afirmou que o autoexame
é um dos passos mais importantes para a prevenção do câncer de mama
No dia 26 de outubro o Sincomerciários Sorocaba realizou o
Outubro Rosa das Comerciárias, um café da manhã que reuniu as
trabalhadoras de Sorocaba para promover e conscientizar sobre
a importância da luta contra o câncer de mama, além do proporcionar um momento de descontração e distribuição de diversos
prêmios as participantes.
Durante o encontro, as comerciárias tomaram um café da
manhã especial, preparado pela nutricionista conveniada com o
nosso sindicato, Magali Bragatti Campos, que ressaltou a importância de uma alimentação saudável e balanceada no dia a dia
e como que esse hábito pode ser fundamental na prevenção de
futuras doenças.

Além do apoio nutricional, as comerciárias ouviram dicas
importantes a respeito da prevenção do câncer de mama com o
médico cirurgião geral, Fernando Quevedo, que afirmou que
o autoexame é um dos passos primordiais para que as mulheres possam se precaver a respeito dessa doença, que
infelizmente é a maior causa de morte por câncer entre
as mulheres em todo o mundo.
Para maior auxílio as comerciárias, enfermeiras
aferiram a pressão e mediram o nível de glicemia
das mulheres, além da realização de exames
oftalmológicos para verificação da saúde visual
das nossas trabalhadoras comerciárias.

Lúcia, Beth e Roseli (diretoras), Sandra (jornalista) e comerciária durante premiação no evento Outubro Rosa das Comerciárias

O presidente Ruy Amorim, comerciária premiada durante evento e a diretora Roseli Leite no Outubro Rosa das Comerciárias

Teve espaço de beleza para elas

Comerciárias premiadas

Mais prêmios distribuídos

Comerciárias do Centro presentes no evento

Dr. Fernando Quevedo da Imed
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Comemoração do Dia dos Comerciários em Avaré
No sábado, dia 29/10, o
Centro de Lazer dos Comerciários de Avaré recebeu cerca
de 2500 comerciários para a
Festa do Dia do Comerciário,
realizada pela Federação dos
Comerciários do Estado de São
Paulo - Fecomerciários.
Na ocasião, estavam presentes, comerciários de todo
estado, autoridades sindicais,
entre eles, o presidente da
Fecomerciários Luiz Carlos
Motta, o presidente da UGT
- União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patah e ainda o
governador Geraldo Alckmin,
que na oportunidade inaugurou o conjunto aquático do
balneário ao lado de Motta e
também do apresentador do
SBT, Carlos Massa, o Ratinho,
que prestigiou a festa dos
comerciários.
Nossos diretores, funcionários e
comerciários convidados marcaram presença no
evento que contou ainda com
show do cantor
sertanejo, Michel
Teló (foto).
Comitiva do Sincomerciários Sorocaba presente no evento

Ratinho, MOTTA e o governador Geraldo Alckmin

Sindicato viabiliza convênio médico da Mediplan para comerciários
Através de uma parceria com a Mediplan Assistencial, os comerciários
e comerciárias agora poderão ter convênio médico por preço especial
O Sincomerciários Sorocaba está investindo
ainda mais na qualidade de vida do trabalhador
comerciário, especialmente no setor da saúde.
Tanto mantém convênio com a Mediplan Assistencial Ltda, do Grupo Samaritano Sorocaba.
Por meio dessa parceria, as empresas que
desejarem oferecer assistência médica aos comerciários terão condições privilegiadas dentro
de um grupo específico para isso. Dois planos
diferenciados compõem o contrato (Plan II: R$
147,23; Plan Executivo: R$ 234,39).
É só entrar em contato com a Costa e Silva
nos telefones 3418 - 9686 / 2104 - 3333, ope-

radora responsável pela logística do convênio
que vai direcionar os interessados ao grupo, de
acordo com o número de funcionários.
Comércio, se você quer convênio para você e
seus familiares, convide seus colegas de trabalho e peça para sua empresa falar com a Costa
e Silva sobre a inserção do grupo no convênio
em parceria com o sindicato. Será uma grande
vantagem!
Para mais informações, os interessados deverão entrar em contato direto com a Costa e Silva
nos telefones (15) 3418 - 9686 / 2104 - 3333,
ou ainda, na sede do sindicato: (15) 2102-7900.
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Inaugurada a nova Sede Administrativa
dos comerciários em Sorocaba

Momento descerramento da placa inaugural

Reconhecimento: Patah, Mafra, Milton, Ruy e MOTTA

Paraná, Hilton, André e Milton

Ruy, Pedro, MOTTA e Fernando Pássaro

Parte da diretoria da Fecomerciários prestigiou a festa

Muitos convidados prestigiaram a inauguração

MOTTA durante discurso de inauguração

Diretoria do Sincomerciários Sorocaba presente na inauguração da nova sede

No dia 28 de outubro aconteceu a
inauguração da nova sede administrativa
do Sincomerciários Sorocaba, na rua Antônio Gutti, 284, no bairro Eltonville. Cerca
de 120 pessoas, entre autoridades sindicais e políticas marcaram presença. Entre
eles, o presidente da Fecomerciários, Luiz
Carlos Motta, o presidente da central sindical UGT - União Geral dos Trabalhadores,
Ricardo Patah e dezenas de presidentes
e diretores de sindicatos comerciários de
todo Estado de São Paulo.
Tanto Motta, como Patah, ressaltaram a importância do sindicato em
defesa dos direitos da categoria, bem

como a atuação do presidente Ruy
frente ao sindicato que é referência
para dirigentes sindicais em ações de
proteção aos comerciários.
Foi uma solenidade marcada pela
satisfação de entregar à categoria,
uma nova “casa”, como fez questão
de enfatizar o presidente da entidade,
Ruy Amorim. Ele também agradeceu a
presença dos convidados, nitidamente
emocionado pela conquista dos comerciários de toda base territorial da
entidade, graças ao empenho de Motta
e da diretoria da Fecomerciários em
concretizar esse investimento.

Jandyr (diretor) e esposa

Ainda segundo Ruy, a nova sede da
entidade inaugura uma nova fase no
sindicato, pois está ampliando suas
estruturas para oferecer mais benefícios
aos trabalhadores comerciários.
O diretor financeiro da Fecomerciários, Jair Mafra, também presidente do
Sincomerciários de Mogi das Cruzes e
o Coordenador de Relações Sindicais
da Fecomerciários, Milton Matias da
Costa, bem como o presidente Motta
receberam das mãos de Ruy uma placa
alusiva ao evento como forma de agradecimento pelo empenho e cooperação
na aquisição da nova sede.

Walter (Guarulhos), Biloti (Santos) e amigo durante evento

Centro de Atendimento
dos Comerciários
A antiga sede, localizada na rua
Francisco Scarpa, 269 está sendo reformada para implantação de um Centro
de Benefícios dos Comerciários, onde
serão ampliados os serviços prestados
aos comerciários que buscam atendimento jurídico, assistência médica e
odontológica, além da área associativa.

