Sincomerciários Sorocaba

reinaugura o Clube dos Comerciários

Novo espaço conta com
duas piscinas, pista molhada, academia, salão de jogos, restaurante e um ginásio poliesportivo totalmente
remodelado. Página 3

Sincomerciários Sorocaba e Sindicato
dos Contabilistas realizaram jantar

Mesa com autoridades

Página 8

Sincomerciários
promove almoço
para discutir
propostas da
reforma trabalhista
e da previdência

Presidente nacional da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patah,
prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho, presidente da Fecomerciários,
Luiz Carlos Motta e presidente do Sincomerciários, Ruy Amorim

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.

Evento contou com
com a presença de principais lideranças políticas e sindicais da região.
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P alavra do presidente

Ruy Q. Amorim

Presidente

A

migas comerciárias e amigos
comerciários, é com muito
orgulho e satisfação que nesta edição do jornal destacamos a
reinauguração do novo Clube dos
Comerciários!
Nosso novo espaço recreativo
conta com duas piscinas modernas
para adultos e crianças, integradas
com uma inovadora pista molhada,
uma academia completa com duas
salas, salão de jogos, restaurante e
um ginásio poliesportivo totalmente
remodelado.
Nosso novo Clube foi a realização
de um sonho para a categoria comerciária, que pode agora aproveitar os
benefícios para descontrair e recuperar as energias, adquirindo mais saúde e contribuindo para uma melhor

qualidade de vida. Sejam bem-vindos!
Nesta edição destacamos também as indenizações conquistadas
pelo Sindicato, mostrando que, quando há confiança e união, ganhamos
força para continuar combatendo as
irregularidades praticadas pelos estabelecimentos comerciais de Sorocaba e região, garantindo os direitos
dos trabalhadores e trabalhadoras
da categoria.
Mas o Sindicato não para! Temos
acompanhado com muita atenção as
propostas da reforma trabalhista e da
previdência do governo federal, que
atingem não só os comerciários, mas
toda a classe trabalhadora do país.
Nos reunimos com diversas lideranças sindicais e políticas para discutir
as questões, fortalecendo a relação

entre os sindicatos e o poder público.
Em reunião com o atual presidente
Michel Temer, o mesmo garantiu que
colocará em prática uma medida provisória que corrige alguns pontos que
estão distorcidos dentro da proposta
aprovada da Reforma Trabalhista.
Estamos de olho!
Encontros como esses fortalecem
ainda mais as relações entre os sindicatos e mostra aos governantes que os
trabalhadores estão muito bem representados em suas exigências, por isso
é muito importante a sua participação!
Agradeço a confiança e conte
sempre conosco pela luta pelos seus
direitos.
Desejo a você uma ótima leitura!
Um grande abraço a todos e todas!

Sincomerciários Sorocaba participa de
visitação do Espaço Cidadania a Conforpés
Na manhã da quinta-feira, 14 de
setembro, o presidente Ruy Amorim
acompanhado da coordenadora do
Departamento de Educação e Responsabilidade da Social da Fecomerciários,
Eunice Aires e de membros de diversos
sindicatos do Estado de São Paulo,
visitando a Conforpés Sorocaba, especialista em próteses ortopédicas, para
conhecer o trabalho que a empresa faz
na questão da recuperação física dos
portadores de deficiência.
Essa foi a 1ª visita da iniciativa
intitulada Espaço da Cidadania, proposta pelo Sindicato dos Metalúrgicos
de Osasco que consiste em promover
encontros e debates para conhecer
as boas práticas de inclusão que são
empregadas por diversos segmentos

dentro do Estado.
Para Eunice Ayres, essa ação é fundamental para mostra que o portador
de deficiência tem a sua importância
dentro da sociedade atual, além de
mostrar que trabalhos como os realizados pela Conforpés são essenciais para
que a inclusão social aconteça de uma
maneira mais natural.
Já o presidente Ruy Amorim, destaca
o papel importante que a Fecomerciários desenvolve no que diz respeito
a conscientização da inclusão social
e acredita que as grandes empresas
poderiam empregar ainda mais portadores de deficiência em seus quadros de
funcionários, visto que muitas dessas
pessoas possuem plenas condições
para estar no mercado de trabalho.
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Motta e Ruy

Salão de jogos

Academia

Sincomerciários Sorocaba

reinaugura o Clube dos Comerciários
No sábado, 16 de setembro, Ruy Amorim, Luiz Carlos Motta,
o Sindicato dos Empregados no Jaqueline Coutinho e Ricardo Patah
Comércio de Sorocaba (Sincomerciários Sorocaba) reinaugurou seu novo espaço recreativo,
o Clube dos Comerciários, localizado na rua Trinidad, 302,
no Jardim América. A cerimônia
aconteceu em um almoço que
contou com as presenças de lideranças sindicais de todo o Estado; do presidente da Federação
dos Comerciários do Estado de
São Paulo (Fecomerciários) e suplente a
Com cerca de 9 mil metros quadradeputado federal, Luiz Carlos Motta; do dos de área total, o clube conta com
presidente da União Geral dos Trabalha- duas piscinas modernas para adultos
dores (UGT), Ricardo Patah e da Prefeita e crianças que são integradas com
de Sorocaba, Jaqueline Coutinho.
uma inovadora pista molhada. Além
A partir de agora, o Clube dos Comer- disso, os frequentadores têm a sua
ciários se torna um novo espaço de lazer disposição uma academia completa
para os mais de 30 mil comerciários com duas salas, uma com aparelhos
das cidades de Sorocaba, Votorantim, de musculação e outra com esteiras e
Iperó, Araçoiaba da Serra, Capela do bicicletas; salão de jogos; sala de Pilates
Alto, Salto de Pirapora, Piedade, Ibiúna, e aeróbica; aulas de zumba; restaurante
Alumínio, Mairinque, São Roque, Pilar do e um ginásio poliesportivo remodelado,
Sul, Tapiraí e Araçariguama.
tudo com preços promocionais para os

trabalhadores do comércio e
seus dependentes.
O presidente do sindicato dos
comerciários Ruy Amorim, destaca que essa obra é uma motivação a mais para o sindicato
e sua categoria, que mesmo em
momentos de crise, se preocupa
em investir em infraestrutura e
melhor qualidade de vida para
os comerciários. “Para nós é
mais que um privilégio, é uma
conquista importante a reinauguração desse moderno espaço, que agora
se torna uma opção a mais para o lazer
e diversão da categoria comerciária, que
poderá descansar da sua jornada de trabalho em um aconchegante e totalmente
reformulado complexo esportivo, pronto
para receber a todos de braços abertos”.
Já o presidente da Fecomerciários,
Luiz Carlos Motta, enfatizou que o
Sincomerciários Sorocaba desenvolve
um trabalho importante para os trabalhadores do comércio de Sorocaba e
toda a região, principalmente no que diz

respeito ao bem estar e cidadania dos
seus filiados. “A diretoria do Sincomerciários Sorocaba atua em defesa dos
seus representados, sempre trazendo
inovações, benefícios e dignidade para
toda a sua base territorial de atuação.
Isso se mostra com o que foi apresentado aqui hoje. Uma estrutura de primeiro
mundo para o lazer da nossa categoria”.
A Prefeita Jaqueline Coutinho, acompanhada da Secretária de Comunicação
Sandra Navarro, percorreu toda a estrutura do Clube e se disse surpresa e impressionada com o que foi entregue para
os comerciários de Sorocaba. “Impressiona a qualidade das instalações e todo o
cuidado que o Sincomerciários teve na
realização dessa obra de revitalização.
Com certeza os comerciários de Sorocaba ganharam um espaço digno para
a sua diversão e de toda a sua família”.
O Clube dos Comerciários fica na
rua Trinidad 302 no Jardim América, e
é aberto de terça a sexta-feira das 10h
às 22h; sábado, domingo e feriados das
10h às 19h.
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INDENIZAÇÕES
Sindicato consegue acordo para
que funcionários do Supermercado
Assaí sejam indenizados por
trabalhos irregulares em feriados

Sincomerciários Sorocaba realiza

pagamento de indenização aos

funcionários do Hipermercado Carrefour
Na terça-feira, 29 de agosto,
o Sincomerciários Sorocaba
realizou no clube da categoria, localizado na rua Trinidad 302, no
Jardim América, o pagamento de
uma indenização de R$ 500,00
para cada um dos 344 funcionários do Hipermercado Carrefour
do bairro Campolim, por conta
da abertura do estabelecimento
comercial no dia 1º de maio de
2017, Dia do Trabalhador.

Por meio de uma Ação Civil
Pública, o departamento jurídico da entidade conseguiu que
a indenização fosse revertida
para cada um dos trabalhadores
comerciários, já que o Carrefour
descumpriu a cláusula estabelecida na Convenção Coletiva
que proíbe o trabalho dos comerciários no feriado do Dia do
Trabalho.
O presidente Ruy Amorim

Sincomerciários Sorocaba assegura
indenizações aos funcionários do

Mercado Feitosa de Sorocaba

Uma das grandes preocupações do Sincomerciários Sorocaba é a qualidade de vida da
categoria comerciária. Seguindo
essa linha de atuação, a entidade
acionou a justiça, por meio de
uma Ação Civil Pública e conquistou o pagamento de uma
indenização de R$ 450,00 para
cada um dos nove funcionários
do Mercado Feitosa, localizado
no bairro Cajuru em Sorocaba. Os
comerciários trabalharam no feriado do dia 1º de maio de 2017,

Dia do Trabalho, data que é
proibido o trabalho da categoria.
O Mercado Feitosa descumpriu a cláusula estabelecida na
Convenção Coletiva que proíbe
o trabalho dos comerciários no
Dia do Trabalho.
Essa é mais uma ação do
Sincomerciários Sorocaba para
garantir que todos os direitos
da categoria sejam respeitados
e que o trabalhador possa ter
uma melhor qualidade de vida
no ambiente de trabalho.

afirma que essa ação é de fundamental importância, pois
mostra que o sindicato está no
combate constante contra as
irregularidades praticadas pelos
estabelecimentos comerciais de
Sorocaba e região. “O fundamental é que conseguimos reverter a
indenização para os funcionários
garantindo assim que seus direitos sejam respeitados na sua
plenitude”.

Mantendo sempre operante a fiscalização nos estabelecimentos comerciais de Sorocaba e região, o Sincomerciários
Sorocaba recorreu à justiça e
conseguiu um acordo indenizatório para os funcionários
do Supermercado Assaí por
conta da abertura do estabelecimento sem o certificado de
autorização para trabalhos nos
feriados em Sorocaba.
Por conta da ação, cada um
dos 354 funcionários do Supermercado Assaí receberá uma indenização no valor de R$450,00.
A ação aconteceu, pois somente é
permitido o trabalho em feriados
desde que negociado em Convenção Coletiva, ou seja, desde que
haja certificado de autorização
para trabalho em feriado, caso
contrário fica proibido. Ao constatar a irregularidade, o departamento jurídico do sindicato entrou
em contato com a empresa e após
algumas negociações, foi definido
os valores das indenizações.
Essa é mais uma ação do
Sincomerciários Sorocaba, que

busca sempre garantir que os
direitos dos comerciários sejam
respeitados e cumpridos em sua
totalidade. E você, amigo comerciário, caso tenha alguma reclamação contra a sua empresa por
conta de condutas inadequadas
ou problemas trabalhistas, entre
em nosso site e faça a sua denúncia através do endereço https://
www.sincomerciariosorocaba.
com.br/denuncie. Informamos a
todos que a denúncia acontece
de maneira anônima, o que garante a integridade e segurança
do trabalhador comerciário.

Sincomerciários Sorocaba garante pagamento de indenizações

aos funcionários do Mercado MJA de Votorantim

Preocupado em defender os
direitos dos trabalhadores da
categoria, o Sincomerciários Sorocaba, através de uma Ação Civil
Pública, fechou um acordo judicial
com o Mercado MJA, do bairro
Vila Domingues em Votorantim,
garantindo o pagamento de uma
indenização de R$ 450,00 para
cada um dos 12 funcionários que
trabalharam no feriado do dia 1º
de maio de 2015, Dia do Trabalho.
Por meio da ação motivada
pelo descumprimento da cláusula
existente na Convenção Coletiva,
que proíbe o trabalho dos comerciários na data mencionada,

o sindicato assegurou que a
indenização fosse dividida, igualmente, entre os 12 funcionários
da empresa.
Além disso, pelo acordo estabelecido na justiça, ficou determinado que a empresa deve
obedecer a cláusula da Convenção Coletiva na sua integralidade, ou seja, não usar a mão de
obra comerciária nos dias 25 de
dezembro e 1° de janeiro, datas
igualmente reservadas ao descanso da categoria.
Se o Mercado MJA descumprir
as determinações, terá que arcar
com uma indenização estabeleci-

da em R$ 10 mil por funcionário.
Essa e outras iniciativas fazem
parte do trabalho que o Sincomerciários Sorocaba tem realizado
constantemente em defesa dos
direitos dos trabalhadores comerciários.
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INDENIZAÇÕES
Ação do Sincomerciários Sorocaba
faz com que funcionários do
Malucho Supermercados de
Votorantim sejam indenizados
Respeito às atribuições e direitos dos
trabalhadores comerciários é uma preocupação primordial do Sincomerciários
Sorocaba. E para garantir que isso seja
respeitado, o nosso sindicato, através
de uma Ação Civil Pública, conseguiu o
pagamento de uma indenização por danos
morais coletivo no valor de R$ 450,00
para cada um dos 46 funcionários do
Supermercados Malucho de Votorantim,
que estavam trabalhando no feriado do
dia 1º de maio de 2015, Dia do Trabalho.
A ação aconteceu, após o supermercado ter desrespeitado a cláusula estabelecida na Convenção Coletiva dos comerciários
que proíbe a abertura do estabelecimento
no feriado do dia 1º de maio.
A justiça, por meio do acordo, garantiu que todos os pontos da Convenção
Coletiva sejam respeitados pela empresa

de gora em diante, principalmente o que
proíbe a abertura de estabelecimentos
comerciais nos feriados do dia 1º de maio,
25 de dezembro e 1° de janeiro. Caso o
Malucho Supermercados volte a abrir em
quaisquer uma dessas datas mencionadas, terá que pagar uma indenização no
valor de R$ 10 mil reais por funcionário.
Essa é mais uma ação que o nosso
sindicato realizou em prol da categoria
comerciária. Se você, tiver alguma reclamação contra a sua empresa por conta
de condutas inadequadas ou problemas
trabalhistas, entre em nosso site e faça
a sua denúncia através do endereço
https://www. sincomerciariosorocaba.
com.br/denuncie. A denúncia acontece
de maneira anônima, o que garante a
integridade e segurança do trabalhador
comerciário.

Sindicato aciona as lojas Honda
Caiuás na justiça pela falta de
depósito de F.G.T.S. dos funcionários
Denúncias recebidas pelo Sincomerciários Sorocaba (www.sincomerciariosorocaba.com.br) fizeram com que a entidade
acionasse a justiça por meio de Ação Civil
Pública contra as duas lojas da Honda
Caiuás, uma localizada na rua Sete de
Setembro e outra na Av. Dom Aguirre,
devido a depósito irregular do F.G.T.S.
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)
dos funcionários.
Agora, o Sincomerciários Sorocaba
aguarda parecer da Justiça do Trabalho
sobre a situação dos funcionários das

duas lojas.
Essa é mais uma ação que o nosso
sindicato realizou em prol da categoria
comerciária. E você, amigo comerciário,
amiga comerciária, caso tenha alguma
reclamação devido condutas inadequadas ou problemas trabalhistas, entre em
nosso site e faça a sua denúncia através
do endereço https://www. sincomerciariosorocaba.com.br/denuncie. A denúncia
pode ocorrer de forma anônima, o que
garante a integridade e segurança do
trabalhador comerciário.

Sindicato consegue
indenização no valor
de R$ 1.049 para
comerciárias do
Mercadinho Carnel

Comerciárias do Mercadinho Carnel foram beneficiadas pela ação do Sindicato

Na manhã do dia 3 de agosto, o
vice-presidente do Sincomerciários
Sorocaba, Fernando Pássaro, se reuniu
com comerciárias do Mercadinho Carnel para realizar a entrega de cheques
indenizatórios de R$1.049,00 cada um
pelo descumprimento da Convenção
Coletiva da categoria por parte do estabelecimento comercial.
Essa ação aconteceu, pois, o Mercadinho Carnel não cumpriu uma cláusula
estabelecida na Convenção Coletiva que
proibia a abertura do estabelecimento
no feriado do dia 1º de maio de 2015,
Dia do Trabalho. Diante da constatação
da irregularidade, o Sincomerciários So-

rocaba conseguiu através de uma ação
judicial que a indenização paga pela
empresa fosse direcionada e dividida
igualmente entre as seis trabalhadoras
comerciárias do estabelecimento.
Na entrega dos cheques, o vice-presidente Fernando Pássaro ressaltou a
relevância das ações indenizatórias que
o Sincomerciários vem conseguindo aos
trabalhadores, e enfatizou a importância do comerciário 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 e muito mais.

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

para novos cursos aos comerciários

Focado em trazer ainda mais qualificação para a categoria comerciária e
proporcionar uma melhor recolocação
profissional aos trabalhadores de Sorocaba e região, o Sincomerciários em
parceria com a D&R Gestão Transformadora está com inscrições abertas para
novas turmas dos cursos de:
- Comunicação Positiva com PNL;
- Sobraram dias no meu salário;
- Liderança Transformadora –
módulo 1
- Liderança Transformadora –
módulo 2.
Os cursos terão duração de quatro
horas cada e serão ministrados por
Dulce Francisco, empresária e Psicóloga com MBA em Gestão de Pessoas; e
Cláudio Rocha, Economista e especialista em Gestão Empresarial. E para os

comerciários associados o sindicato
preparou um valor especial para sua
inscrição, apenas R$80,00. Não deixe
de conferir mais essa ação que o seu
sindicato oferece para melhorar a capacitação da categoria.
As aulas serão ministradas no nosso
Centro de Benefícios dos Comerciários,
localizado na rua Francisco Scarpa,
269 – Centro.
Os comerciários não associados e
público em geral que se interessarem
em participar dessas aulas, devem consultar o Sincomerciários Sorocaba para
informações a respeito dos valores das
inscrições. O telefone é (15) 3212-7110
Para fazer a sua inscrição, preencha
o formulário disponível no link no site:
https://www.sincomerciariosorocaba.com.br

Sindicato inicia curso de

gerente de loja em Sorocaba
O número de inscritos foi de 168 alunos, superando as expectativas do sindicato
Iniciou em agosto o curso de gerente
de loja, gratuito, no auditório do Centro
de Benefícios dos Comerciários, que
funciona na Rua Francisco Scarpa, 269,
com certificados e apostilas fornecidos
pela Fecomerciários, presidida por Luiz
Carlos MOTTA, um grande incentivador
da qualificação profissional dos trabalhadores comerciários em todo Estado
de São Paulo.
O curso é aplicado para duas turmas. A primeira com aula às terças e
quintas-feiras. Já a segunda, às quartas

e sextas das 19 horas às 22 horas.
Esteve presente na abertura o
presidente do Sincomerciários, Ruy
Amorim, que fez questão de enfatizar a
importância da qualificação profissional
para os trabalhadores para abrir novas
oportunidades de trabalho no setor.
Ruy destacou também, o comprometimento do presidente da Fecomerciários, Motta, que faz questão de investir
cada vez mais na aplicação dos cursos
gratuitos para formar mais trabalhadores para atuarem no comércio.

EXCURSÃO

A nova academia dos comerciários

está com inscrições abertas
Associados podem realizar inscrições para: Condicionamento Físico,
Pilates (aparelhos e solo), Jump, Funcional, Zumba, e Hidroginástica.

A Nova ACADEMIA do Clube dos
Comerciários está concluída. Após uma
ampla reforma no Clube dos Comerciários duas salas foram criadas apara

abrigar os novos e modernos aparelhos
da academia. Confira as modalidades,
dias e horários disponíveis, que já estão
com inscrições abertas:

Condicionamento Físico
Horário de Funcionamento (*)

Segunda, Quarta e Sexta – 06h30 às 12h30. Terças e Quintas – 12h30 às 18h30
Sábados e Domingos – 10h00 às 16h00
(*) sujeito a alteração conforme adesão e frequência

Pilates
2x semana –Terças e Quintas, a partir das 18h
2x semana – Quartas e Sextas, a partir das 18h
1x semana – Aos sábados, a partir das 10 h
Funcional, e Jump
2 x semana – Terças e Quintas, a partir das 18 hs,
2 x semana – Quartas e Sextas, a partir das 18 hs
Zumba
2 x semana – Terças e Quintas, a partir das 18 hs,
2 x semana – Quartas e Sextas, a partir das 18 hs
1 x semana – Aos sábados e domingos, 15 às 16 h
Hidroginástica
2 x semana – Aos sábados e domingos, 16h às 17 h
Natação Adulto
Horário a definir condicionado a formação de turmas
Natação Infantil
Horário a definir condicionado a formação de turmas
Piscina

Horário de funcionamento das 10 às 18 h, de terça à domingo (*)
(*) obrigatório exame médico para piscina – R$ 10,00 com validade trimestral.
(*) horário sujeito a alteração

Todas inscrições poderão ser realizadas através do telefone (15) 3221.1066,
ou pessoalmente no Clube dos Comerciários – Rua Trinidad 302 – Jardim América.

Caravana com comerciários de Sorocaba para o
Centro de Lazer dos Comerciários em Praia Grande
O Sincomerciários Sorocaba promove na semana do feriado do dia 21 de
novembro, mais uma edição da Caravana Comerciária, que leva os trabalhadores da nossa categoria até o Centro de
Lazer da Praia Grande.
A saída para a Praia Grande será no
dia 18 de novembro às 15h em frente
ao Terminal Santo Antônio, e o retorno a
Sorocaba acontecerá no dia 20 às 15h.
Nessa excursão, dois tipos de acomodações estão disponíveis. Apartamento Standard Solteiro, com 06
leitos para solteiros e um apartamento
Standard Casal, setor B, com 01 cama
casal e 01 de solteiro. Lembramos que
as duas opções contam com banheiros
privativos, tv, ar-condicionado, telefone,
frigobar, roupa de cama e banho.
Além disso, o comerciário que for
nessa viagem pode ficar despreocu-

pado, pois está incluso uma pensão
completa com café da manhã, almoço
e jantar.
Os interessados em participar de
mais uma edição da Caravana Comerciária devem entrar em contato com o
funcionário do Sincomerciários, Beto
Reis, pelo telefone 99611.8728. Ou se
preferir, pode mandar um e-mail para
contato@sincomerciariosorocaba2.
com.br

Caravana ao Centro de Lazer
dos Comerciários do Estado
de São Paulo
Dia: 18/11
Horário: 15 horas
Local: Em frente ao Terminal
Santo Antônio
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Sincomerciários promoveu almoço com lideranças políticas e sindicais

para discutir propostas da reforma trabalhista e da previdência

Ricardo Patah, Jaqueline Coutinho, Motta e Ruy

Aconteceu no sábado, 16 de setembro, no
Clube dos Comerciários, uma reunião que contou
com as presenças do presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, do presidente nacional da
União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah, da prefeita de Sorocaba Jaqueline Coutinho
e de diversas lideranças sindicais para discutir os
rumos que o país está seguindo, perante as propostas da reforma trabalhista e da previdência.
Durante o encontro, Luiz Carlos Motta apresentou a todos as ações que a Fecomerciários vem
realizando para que as medidas propostas pelo
atual presidente Temer não sejam ainda mais
danosas para os trabalhadores comerciários e
brasileiros em geral.
“Nos reunimos na última semana com o presidente Temer que garantiu que vai botar em prática
uma medida provisória que vai corrigir alguns
pontos que estão distorcidos dentro da proposta

aprovada da Reforma Trabalhista”.
Já o presidente da UGT, Ricardo Patah, afirma
que esse é o momento ideal para que os sindicatos, de uma maneira geral, possam mostrar todo
o seu trabalho na busca por melhores condições
e conquistas para a categoria. “Perante as diversas adversidades e turbulência que estamos
vivendo nesses últimos anos, é de fundamental
importância que todas as entidades sindicais intensifiquem ainda mais suas ações, para mostrar
aos trabalhadores, que mesmo em um momento
delicado, existem entidades que buscam manter
a garantia e dignidade de seus sindicalizados”.
O presidente do Sincomerciários Sorocaba,
Ruy Amorim, destaca que um encontro como
esse fortalece ainda mais as relações entre os
sindicatos e mostra aos trabalhadores que podem
contar com seus líderes sindicais na luta pelos
seus direitos.

Presidente Motta e membros da UGT se reuniram com
Temer para discutir mudanças na reforma trabalhista
O presidente nacional da
União Geral dos Trabalhadores,
Ricardo Patah, o presidente da
UGT-SP, Luiz Carlos Motta, e
dirigentes da Central se reuniram com o presidente Michel
Temer no Palácio do Planalto,
na segunda-feira, 11 de setembro, para tratar da elaboração
de uma Medida Provisória
(MP) que corrija os equívocos
inseridos na nova legislação
trabalhista que entrará em
vigor a partir de novembro e
trará sérios prejuízos à classe
trabalhadora.
Da reunião, participaram o
ministro da Fazenda, Henrique
Meirelles, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o ministro da Ciência e Tecnologia,
Gilberto Kassab. Ficou decidido que o
ministro Ronaldo Nogueira será o responsável por elaborar o texto da MP
e discutir com as centrais, partidos
políticos, Câmara e Senado. E também negociar com os presidentes da
Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado,

Eunício Oliveira, para colher sugestões que viabilizem sua aprovação.
A UGT aponta como fatores fundamentais para o resgate dos direitos
suprimidos dos trabalhadores: rever
a questão do trabalho intermitente,
do trabalho da mulher gestante em

ambiente insalubre, da eleição do
representante dos trabalhadores nas
empresas com mais de 200 funcionários sem a presença do sindicato, do
custeio sindical, entre outros.
Participaram da reunião, também,
dirigentes e deputados pertencentes

à UGT, como os vice-presidentes nacionais Ademir Camilo,
Roberto de Lucena e Roberto
Santiago, além dos diretores Miguel Salaberr y Filho
(secretário nacional de Relações Institucionais da UGT) e
Chiquinho Pereira (secretário
nacional de Organização e
Políticas Sindicais).
O presidente Michel Temer disse que as lideranças
políticas da Câmara e do
Senado vão elaborar, junto
com o ministro do Trabalho, a
MP que atenda aos trabalhadores. Ele se comprometeu a
encaminhá-la até o final do
mês ao Congresso.
Na terça, dia 12, Ricardo
Patah, acompanhado de dirigentes da UGT de vários Estados e
dirigentes da Força Sindical, NCST,
CTB e CSB tiveram nova reunião com
o presidente Temer, onde foi entregue
o documento das centrais com propostas para a geração de empregos e
retomada do desenvolvimento do País.
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dos Contabilistas realizaram jantar dançante

Carlos Augusto Nogueira, presidente do Sindcontsor

Jantar servido aos convidados
Presidente Ruy enalteceu a classe contabilista

Casais se animaram com a trilha sonora

Ruy em entrevista

Entrega de prêmios

Convidados aproveitaram o evento, o primeiro realizado no novo salão

Na sexta-feira, 15 de setembro,
aconteceu um jantar dançante promovido pelo Sindicato dos Contabilistas
de Sorocaba (Sindcontsor) e pelo
Sincomerciários Sorocaba, que foi
o pontapé inicial das atividades de
reinauguração do Clube do Comerciários.
Ao som de boa música e muita
animação, os participantes puderam
aproveitar de um momento de diversão com a família, concorrer a prêmios e conhecer a nova estrutura do
Clube dos Comerciários, que reabriu
suas portas nesse final de semana.
O presidente do Sincomerciários
Sorocaba, Ruy Amorim, fez questão
de enaltecer mais essa ação conjunta
com o Sindicato dos Contabilistas,
uma vez que as duas categorias precisam caminhar juntas e em sintonia.
“Temos um trabalho muito bom de
aproximação com a classe contabilista, sempre em constante conversa
e buscando ajudar nas dificuldades
do dia a dia”.
Já Carlos Augusto Nogueira, presidente do Sindcontsor, garante que
um evento como esse, que une as
duas categorias, mostra a boa relação
entre ambos. “Quando colocamos em
um jantar, representantes de duas
categorias distintas, mostramos que
podemos defender o interesse um
do outro, sem deixar de lado a boa
convivência e a amizade que temos.
Caminhar junto é o que realmente
importa”.

Banda “Ovelha Negra”, cover de Rita Lee, animou o evento

Diversos prêmios foram sorteados

O apresentador Alexandre Moreto e Carlos Nogueira,
presidente do Sindicato dos Contabilistas de Sorocaba

