Sindicato fecha a Convenção Coletiva de Sorocaba
com reajuste de 9,62% e garantias de pagamentos
das diferenças salariais desde setembro/2016

Página 3

Comerciários recebem
indenizações após
sindicato brigar
na justiça contra
abertura do comércio
no Dia do Trabalhador

Vem aí o novo
Clube dos Comerciários
com inauguração em breve
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Palavra do
presidente
Ruy Amorim fala sobre a
Convenção Coletiva e as
importantes mudanças
no sindicato.
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Comerciário, 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.

As obras estão
adiantadas e em breve
a categoria comerciária
associada e familiares
poderão usufruir de
todas as novas estruturas do clube que está
sendo revitalizado.
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P alavra do presidente

Ruy Q. Amorim

Presidente

Amigas comerciárias e
amigos comerciários, nesta
primeira edição do ano quero
falar com vocês sobre a Convenção Coletiva dos comerciários de Sorocaba, que após
cinco meses de negociações
travadas com o sindicato dos
patrões, finalmente foi assinada, dentro do que pedíamos desde o início, ou seja,
um reajuste de 9,62%, assim
como foram fechadas as convenções dos comerciários de

todo Estado de São Paulo.
Sem contar que garantimos
o pagamento das diferenças
desde setembro.
Enfim, fechamos um ciclo.
Agora é continuar nossas
metas de implantar novos e
mais benefícios para os comerciários, a começar pela
inauguração do Clube dos
Comerciários, que ainda está
em reformas, passando por
uma ampla revitalização e
modernização, assim como

Saque do FGTS vai de 10 de março a 31 de
julho; Caixa estende horários
O saque das contas inativas
do FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) deve ser feito
de 10 de março até 31 de julho.
Para evitar que muita gente vá
ao mesmo tempo nas agências
da Caixa Econômica Federal,
foi definida uma ordem para os
saques, de acordo com o mês de
aniversário do trabalhador:

o prédio da antiga sede administrativa, que fica na rua
Francisco Scarpa, no Centro, onde será inaugurado
o Centro de Benefícios dos
Comerciários, com inúmeros serviços à disposição da
categoria comerciária associada.
Enfim, vem muita cosia
boa por aí para favorecer
nossos trabalhadores.
Aguardem!
Abraço a todas e todos!

Serviços de manicure e pedicure estão
disponíveis para atender a categoria

O departamento jurídico do sindicato está à disposição dos comerciários para esclarecer
dúvidas e contribuir no que for necessário. Ligue (15) 2102-7900 e fale com o jurídico.

De 10 de março a 9 de abril: pode sacar quem nasceu em janeiro e fevereiro;
De 10 de abril a 11 de maio: pode sacar quem nasceu em março, abril e maio;
De 12 de maio a 15 de junho: pode sacar quem nasceu em junho, julho e agosto;
De 16 de junho a 13 de julho: pode sacar quem nasceu em setembro, outubro e novembro;
De 14 a 31 de julho: pode sacar quem nasceu em dezembro.
Alerta: 31 de julho é o limite
Quem perdeu o prazo determinado, ainda poderá sacar os recursos até o dia 31 de julho de 2017.
Por exemplo: se o trabalhador nascido em janeiro não sacar o dinheiro até 9 de abril, ele ainda pode
fazer o saque até 31 de julho.
A Caixa alerta que, após 31 de julho, o trabalhador que não recebeu o valor das contas inativas
do FGTS só vai poder sacar esse dinheiro seguindo as regras antigas: ao se aposentar ou se for
comprar a casa própria, por exemplo.

Atenção comerciárias e
comerciários, os serviços de
MANICURE e PEDICURE proporcionados pelo sindicato, no
Clube dos Comerciários, estão
sendo realizados na sede provisória do Centro de Benefícios

dos Comerciários, localizado
na rua Padre Luiz, No. 550,
em frente à escola Nippo. O
horário de atendimento é das
8h às 17h30min, de segunda à
sexta-feira. Para agendamento,
ligue 3233-8809.

Em breve a categoria terá um salão de beleza completo no Centro. Aguardem!
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DIREITOS

Sindicato assina a Convenção Coletiva de Sorocaba
com reajuste de 9,62% retroativos a setembro
Os comerciários de
Sorocaba esperaram
mais do que deveriam
pelo merecido reajuste
da categoria. Foram mais
de cinco meses para
que a Convenção Coletiva fosse assinada. Isso
após inúmeras reuniões
e mesas redondas no
Ministério do Trabalho e
Emprego com o Sindicato
Varejista (patrões), que
desde agosto, quando
começaram os contatos,
resistiu em fechar o acordo,
pois não aceitava as reivindicações justas da categoria,
tiradas das necessidades
diárias dos trabalhadores, por
meio de reuniões com grupos

de comerciários e de reivindicações diretas.
Entre as solicitações, estava
a aplicação do índice de reajuste
de 9,62%, retroativos a 1º. de
setembro, data-base da catego-

ria; o pagamento (nada
mais justo) das diferenças salariais dos
meses em atraso, bem
como do 13º. salário,
valores que somados,
poderiam no máximo
ser divididos em até
quatro vezes. Além, é
claro, de manter na
nova convenção, as
cláusulas econômicas
e sociais já existentes,
entre elas, a que garante dois dias a mais
de salário no bolso do trabalhador, no pagamento de outubro,
como bonificação pelo Dia do
Comerciário, comemorado no
referido mês.
O embate foi inevitável, mas

com o empenho da direção do
nosso sindicato, presidido por
Ruy Queiroz Amorim e mediação
da Fecomerciários, na liderança
do seu presidente Luiz Carlos
Motta, somado ao trabalho do coordenador de Relações Sindicais
da entidade, Milton Matias da

Costa, que está em Sorocaba
desde o início das negociações
para contribuir com uma solução para o impasse, a Convenção Coletiva dos Trabalhadores
(2016/2017) foi assinada na
segunda-feira (13/02), garantindo os seguintes benefícios:

- Reajuste Salarial de 9,62% retroativos a setembro de 2016,
incluindo o 13º. salário;
- Garantia do pagamento das diferenças em até 4 (quatro) vezes;
- Início do recebimento das diferenças na folha de FEVEREIRO/2017;
- Diferenças das rescisões contratuais pagas de uma única vez;
- Dois dias mais de salário pelo Dia do Comerciário na folha de
pagamento de outubro;
- Garantia do piso do comissionista de acordo com o porte da
empresa, conforme tabela: Empresas em geral - R$1.529,00;
MEI (microempreendedor) - R$1.374,00; ME - (Microempresa)
- R$1.374,00 e EPP - (empresa pequeno porte) - R$1.462,00.

Sindicato aciona a Justiça do Trabalho e empresa que exigia Sindicato reverte desconto

fiador no ato da contratação de funcionário é punida
O acordo foi homologado na 3ª. Vara do Trabalho de Sorocaba no dia 01 de fevereiro

Você já foi contratado para trabalhar mediante a obrigação de
apresentar um fiador, assim como
acontece quando aluga ou compra
um imóvel? É no mínimo estranha
essa exigência, e pior, ilegal. Então,
esse tipo de ação acontecia no
processo seletivo de comerciários
em uma empresa de Sorocaba até
nosso sindicato tomar conhecimento
e acionar a empregadora Votocom

Comercial de Comunicação Ltda, na
Justiça do Trabalho.
Após o departamento Jurídico do
nosso sindicato entrar com uma Ação
Civil Pública na justiça, a empresa que
trabalha com recarga de cartões de
celulares, teve que se explicar diante do
juiz da 3ª. Vara do Trabalho de Sorocaba
e ainda na presença de um procurador
do Ministério Público do Trabalho.
Na audiência que discutiu o
problema, representando o
Sindicato dos Comerciários
de Sorocaba (Sincomerciários), esteve o vice-presidente
Fernando Pássaro e o coordenador Jurídico da entidade,
Carlos Eduardo Leite.
Para resolver a questão
judicial, a Votocom aceitou
firmar um acordo diante dos
órgãos da Justiça do Trabalho

e do sindicato, da seguinte forma: a
empresa não vai mais exigir a prática
de fiança dos empregados, sob pena
de pagamento de multa de R$ 10 mil
por descumprimento; todas as fianças
realizadas tornaram-se sem efeito e
ainda assumiu o compromisso de não
dispensar nenhum dos funcionários
até 30 de abril de 2017 e de forma
alguma promover qualquer tipo de perseguição aos trabalhadores. O acordo
foi homologado na 3ª. Vara do Trabalho
de Sorocaba no dia 01 de fevereiro.
De acordo com Pássaro, vice-presidente, essa ação de conteúdo
inédito encabeçada pelo sindicato
surtiu um resultado muito positivo
para os trabalhadores e serve de
exemplo para empregadores que
acabam abusando do poder no ato
da contratação ou até mesmo no dia
a dia de trabalho.

irregular de convênio médico
de trabalhadores comerciários

Mais uma conquista
do nosso sindicato na
defesa da categoria pode
ser comemorada pelos
comerciários. Desta vez,
devido a uma notificação
encaminhada pelo sindicato à administração da
Dani Cosméticos, solicitando que fosse revista
imediatamente a forma
com que a empresa descontava o convênio médico dos seus funcionários.
O departamento Jurídico do sindicato rece-

beu a denúncia, que
a empresa, com duas
lojas em Sorocaba,
descontava o valor
integral de convênio
médico dos funcionários quando usado. Ou
seja, além do funcionário bancar a parte que
cabe a ele, de acordo com
as normas estabelecidas
por lei, o valor que deveria
ser pago pela empresa
também estava saindo do
bolso do trabalhador.
Após analisar os argumentos do sindicato que
apontou a irregularidade, a
empresa se adequou para
seguir as determinações
legais de desconto sem
prejudicar os trabalhadores, assim como vinha
acontecendo.

Sincomerciários Sorocaba: sempre em luta pelos direitos dos trabalhadores comerciários!
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Trabalhadores do Supermercado Serrano de Ibiúna

são indenizados após ação do sindicato

No final do mês de janeiro, o Sincomerciários Sorocaba representado pelo
presidente Ruy Amorim, acompanhado do
coordenador jurídico do Sincomerciários
Sorocaba, Dr. Carlos Eduardo Leite e dos
diretores Fernando Afonso e João Batista
Navarrette, realizou o pagamento de R$
150,00 a cada um dos 90 funcionários
do Supermercado Serrano, localizado no
município de Ibiúna.
O benefício é resultado de um Ação Civil
Pública elaborada pelo sindicato devido
a empresa ter descumprido cláusula da
Convenção Coletiva da categoria e abrir as
portas com mão de obra dos trabalhadores
comerciários em 1º. de maio de 2015, Dia
do Trabalhador.

Na ação do sindicato, ao invés da entidade solicitar à Justiça do Trabalho que
na possível condenação da empresa, a
indenização fosse destinada ao FAT - Fundo
de Amparo ao Trabalhador, procedimento
comum nesse tipo de ação, o jurídico da
entidade solicitou por meio da Ação Civil
Pública que o valor da condenação fosse direcionado aos comerciários do Serrano, com
divisão em partes iguais. Afinal foram eles
os prejudicados. E a justiça assim entendeu.
A satisfação dos comerciários presentes na assembleia que explicou aos
comerciários o que motivou o benefício,
era evidente. Muitos fizeram questão de
se manifestar e dizer o quanto estavam satisfeitos com essa conquista do sindicato.

Sindicato entrega indenizações a

funcionários do Supermercado São Roque
O corpo jurídico e membros da
diretoria do Sincomerciários Sorocaba estiveram na cidade de Ibiúna,
em dezembro, para entregar aos comerciários
do supermercado SR São
Roque um cheque indenizatório pelo descumprimento da Convenção
Coletiva da categoria por
parte da empresa.
A ação aconteceu devido ao supermercado
SR São Roque não ter
cumprido uma cláusula
estabelecida na Convenção Coletiva que proibia
a abertura do estabelecimento no feriado do dia 1º

de maio, Dia do Trabalhador.
O Sincomerciários Sorocaba conseguiu através de uma ação judicial

que a indenização paga pela empresa
fosse direcionada e dividida igualmente entre os aproximadamente
78 trabalhadores comerciários.
Além da entrega dos
cheques, o vice-presidente Fernando Pássaro
e os demais membros
da diretoria ressaltaram
a importância do trabalhador se associar ao
sindicato para que possa
aproveitar ainda mais
todos os benefícios que
eles têm direito por serem comerciários, como:
atendimento médico, jurídico, odontológico etc.

+

Sindicato e Mediplan

juntos para oferecer
saúde aos comerciários

Comerciárias e comerciários está em
vigor a parceria de convênio do nosso
sindicato com a Mediplan Assistencial
Ltda, do Grupo Samaritano Sorocaba. As
empresas podem oferecer convênio médico
aos TRABALHADORES COMERCIÁRIOS, com
condições privilegiadas dentro de um grupo
específico através dessa iniciativa do SINDICATO. Os planos têm valores especiais a
partir de R$ 147,23 no Plan II. Ligue para a
Costa e Silva nos telefones (15) 3418 - 9686
/ (15) 2104 - 3333, responsável pela logística do convênio e peça para seu empregador
implantar o convênio. Todos têm a ganhar!

Vem aí a Rede Mais Comerciários, uma rede
conveniada com descontos para a categoria
O Sincomerciários Sorocaba está trabalhando para ampliar a
Rede Conveniada Mais Comerciários, criada pela entidade para oferecer à categoria inúmeras oportunidades de bons negócios e atendimento médico, odontológico e de outros prestadores de serviços
com descontos especiais negociados pelo sindicato. São descontos

que podem variar de 10% a 50% e facilidades de pagamento.
As empresas e profissionais liberais que quiserem fazer parte da
rede conveniada podem entrar em contato com o sindicato e solicitar
a visita do representante da entidade pelo telefone (15) 3233-8809
ou celular (15) 99150-7877 (falar com Beto Reis).

Sincomerciários Sorocaba: sempre em luta pelos direitos dos trabalhadores comerciários!

