COMERCIÁRIOS
NÃO ACEITAM
REAJUSTE DE 1,73%
Classe Patronal continua intransigente e não abre espaço
para negociação. Insiste em retirar conquistas
e apresentam índice irrisório de reajuste.
Nossa negociação deve respeitar e garantir as principais
conquistas da categoria comerciária: Homologação
no Sindicato; Dia do Comerciáro no Mês de Outubro;
Pagamento de Horas Extras.
Nossa luta é por um reajuste salarial digno e para isso
estamos abertos para novas rodadas de negociação.
Eleita Nova
Diretoria do
Sincomerciários

Na sexta-feira (09/02) aconteceu no Clube dos Comerciários a apuração dos votos da eleição para a nova diretoria da
entidade, que proclamou Beth Carriel, como nova presidente
do Sincomerciários Sorocaba, com a aprovação de 97,83%.
A posse oficial da nova diretoria do Sincomerciários Sorocaba
deve acontecer no final de março.

Matinê dos Comerciários

No dia 11 de fevereiro, no Clube dos Comerciários,
aconteceu a Matinê dos Comerciários. Uma festa de
carnaval voltada para crianças e a família comerciária.
Com muitas atrações, nosso carnaval foi um sucesso
entre crianças e adultos. Confira na página 4.
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EDITORIAL
Nossa missão é a qualidade de vida com
dignidade para a família comerciária

Grande articulador, visionário, solidário, transformador, sociólogo, pós
graduadoem Economia do
Trabalho e referência na
luta sindical no estado de
São Paulo, após três mandatos consecutivos, Ruy
Queiroz Amorim “passa
o bastão” como costuma
dizer, para uma diretoria
repaginada do Sincomerciários Sorocaba. “Acredito na importância da oxigenação de uma diretoria
para que a nossa categoria comerciária, uma das
mais importantes geradoras de riqueza na economia do nosso País, tenha
ainda mais conquistas”,
comenta.

Com sua liderança ímpar, juntamente com a Diretoria do Sincomerciários,
Ruy deixa um legado com
importantes
conquistas,
que focam a valorização
do comerciário e a busca
contínua pela melhoria na
qualidade de vida da família comerciária. “Transformamos o Sincomerciários numa potência entre
os sindicatos do Estado,
com importantes investimentos, que passam pela
revitalização do Clube dos
Comerciários até a área
da saúde, com um Centro
de Benefícios voltado para
a nossa categoria e com
uma nova e extraordinária
sede proporcionada pela
Fecomerciários,
sempre
na liderança do presidente
Luiz Carlos Motta”, comemora.
Nesse período em que
esteve como presidente
do Sincomerciários Sorocaba, Ruy Amorim e sua
diretoria, juntamente com
o departamento jurídico,

lutou permanentemente
pelos reajustes salariais
e valorização da categoria, atuando firmemente
para combater as irregularidades apresentadas no
cotidiano do trabalho comerciário; investindo em
cursos de qualificação e
requalificação profissional
para a categoria; transformando o Clube dos Comerciários em uma referência no esporte, saúde,
lazer e cultura para a categoria, com investimentos em academia, ginásio
poliesportivo, salão de
jogos, restaurante, piscinas com pista molhada;
implantaram o Centro de
Benefícios do Comerciário
no centro da cidade de Sorocaba, oferecendo uma
variedade de serviços da
área de beleza e estética,
na área da saúde com médicos nas especialidades
Clínico Geral, Geriatria e
Ginecologia, Nutricionista,
Fisioterapia, além de inúmeros convênios com des-

contos para o comerciário
associado,
estendendo
inúmeros benefícios para
as cidades de Piedade, Votorantim, Ibiúna, São Roque Mairinque, Alumínio,
Pilar do Sul, Capela do
Alto, Araçariguama, Salto
de Pirapora, Araçoiaba da
Serra, Iperó e Tapiraí, que
também compõem a nossa base territorial.
“A diretoria repaginada, que assumirá a partir
do dia 27 de março, sob a
liderança da companheira
Elizabeth Carriel, será de
continuidade e de mais e
mais trabalho para novas
conquistas para a categoria. Continuo como parte
integrante da diretoria do
Sincomerciários Sorocaba
como 1º Secretário, pois
nossa força e nosso trabalho tem somente um
alvo: a qualidade de vida
e dignidade do comerciário!”, finaliza Ruy Queiroz
Amorim.

Cursos de Qualificação

Sincomerciários Sorocaba realiza entrega de
certificados na cidade de Piedade

Tiragem: 15.000 exemplares

No final de novembro, o
Sincomerciários
Sorocaba
realizou a entrega dos certificados de conclusão do curso
“Vender com Arte e Atender com Excelência e Saúde e Segurança do Trabalho”, que é ministrado pelo
sindicato em parceria com a
Fecomerciários e prefeitura
da cidade.
O curso, que teve duração
de 40 horas e teve mais de
60 alunos inscritos, mesclou
aulas teóricas e práticas, que
pode mostrar aos participantes, todos os detalhes e apresentou as possíveis variedades de questões que serão

vivenciadas por eles no dia a
dia, dentro da atividade comerciária.
Na entrega dos certificados, o presidente Ruy Amorim, fez questão de enfatizar
que a parceria entre a prefeitura, sindicato e Fecomerciários é importante para o
fortalecimento do trabalho
comerciário na cidade e serve
de impulso para que outras
cidades da nossa base procurem o sindicato em busca de
novos cursos e parcerias.
“A iniciativa da prefeitura,
através do prefeito Tadeu, e
do nosso presidente Motta é
um fator importante e que

deve ser comemorado, pois
mostra que existe uma harmonia entre os poderes. E
nada melhor para coroar isso
do que um curso com validação nacional e mostra que estamos preparados e na busca
por capacitar ainda mais os
nossos trabalhadores”.
Participaram da cerimônia
das entregas dos certificados,
o vice-prefeito de Piedade,
Junior JK; o vice-presidente
do Sincomerciários, Fernando Pássaro; os diretores do
sindicato, Pedro Monteiro e
Jandyr Alves da Silva e o vereador de Piedade Alex Silva.

Cursos de Qualificação gratuitos
para a categoria comerciária
acontecem em toda a base
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Convenção Coletiva

Sincomerciários Sorocaba assina
Convenção Coletiva 2017-2018 dos
comerciários da base de Votorantim

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2017-2018) do Comércio
Varejista de Itu, que engloba as
cidades de Araçoiaba da Serra,
Capela do Alto, Piedade, Iperó,
Pilar do Sul, Salto de Pirapora,
Tapiraí e Votorantim, que compõe
a nossa base de atuação sindical,
foi assinada na sexta-feira (26/01),
pelo presidente do Sincomerciários
Sorocaba, Ruy Amorim, e pelo presidente do Sindicato patronal de Itu,
Carlos Alberto D’ambrosio.
No novo acordo ficou definido
que haverá um aumento de 2% no
valor do piso salarial e um ABONO
SINDICAL para cada comerciário
no valor de R$ 300,00, pagos em

duas parcelas de R$ 150,00 já nas
folhas de pagamentos de fevereiro e
março. Além disso, nos salários acima do piso salarial foi estipulado um
reajuste de 1,73%, que deve ser
pago de maneira retroativa desde o
mês de setembro de 2017.
O novo acordo garantiu a manutenção de todas as cláusulas da
Convenção Coletiva anterior, que
garante entre outras coisas, até
dois dias a mais de salário para
os trabalhadores do comércio
pelo Dia do Comerciário, vencimento esse que deve ser corrigido e
realizado já na folha de pagamento
de outubro.

A assinatura aconteceu na sede administrativa do Sincomerciários

Black Friday

Sincomerciários Sorocaba constatou
abertura irregular de loja na Black Friday
No dia 24 de novembro, o presidente Ruy Amorim e a equipe do Sincomerciários
Sorocaba acompanharam a abertura irregular das Lojas Americanas no shopping
Iguatemi Esplanada, por conta do evento comercial Black Friday.
Como a loja descumpriu o horário de abertura estabelecido em Convenção Coletiva e não nos procurou para formalizar nenhum acordo em específico para este
evento, nossa equipe esteve na loja para constatar e registrar a irregularidade.
Perante a confirmação, a Americanas será devidamente autuada pelo Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE), conforme documento protocolado em reunião com o
Gerente do MTE Sorocaba, Rodolfo Casagrande.
Lojas regulares
Por outro lado, já na manhã de sexta-feira, o presidente Ruy Amorim esteve
percorrendo as ruas do centro de Sorocaba e constatou que as lojas que compõe
o centro comercial da cidade respeitaram os horários de abertura estabelecidos na
Convenção Coletiva e portanto, sem nenhuma irregularidade averiguada.

Balanço 2017

Em 2017,
Sincomerciários
conseguiu quase
R$ 500 mil em ações
e acordos
indenizatórios para
a categoria
comerciária

Uma das lutas do Sincomerciários Sorocaba é pela valorização e respeito da categoria. Para isso, buscamos garantir que
todos os direitos estabelecidos nas Convenções Coletivas sejam respeitados.
Porém, somos obrigados a nos deparar
com práticas irregulares que prejudicam o
trabalho e o bem-estar da nossa família
comerciária. Para isso temos a disposição
dos nossos trabalhadores um departamento jurídico atuante que trabalha para
resolução desses problemas e restabelecimento da normalidade no ambiente de
trabalho.
O resultado desse trabalho realizado pelo Sincomerciários Sorocaba e seu
departamento jurídico pode ser visto no
sucesso das ações judiciais e acordos, que
desde o final do ano de 2016 até o mês de
dezembro de 2017, alcançou o pagamento
de R$ 481.505,88 reais em 14 ações processuais, que beneficiou 1545 trabalhadores comerciários de toda a nossa base de
atuação.
Entre as irregularidades constatadas
a principal foi a abertura dos estabelecimentos comerciais no feriado do dia 1ª de
maio, Dia do Trabalho, que não é permitido em Convenção Coletiva.
O presidente Ruy Amorim afirma que
o respeito aos direitos dos comerciários é
uma busca permanente do Sincomerciários Sorocaba. “Nosso objetivo é garantir
e buscar que os direitos dos nossos trabalhadores sejam respeitados na sua totalidade para que possa haver uma harmonia
dentro do local de trabalho. E essas ações
ganhas apenas evidenciam que estamos
atentos e trabalhando para que essas práticas irregulares não aconteçam na nossa
base de atuação”.
Em 2018 a atuação vai ser ainda mais
intensa e buscaremos garantir que todos
os direitos e atribuições da nossa categoria comerciária sejam respeitados em sua
plenitude, garantindo ao trabalhador um
bom ambiente de trabalho e satisfação
profissional.
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Matinê dos Comerciários 2018
Diversão total. Esse foi o resultado da Matinê dos Comerciários que aconteceu no domingo de carnaval no Clube dos Comerciários de Sorocaba.
Uma tarde onde a família comerciária pode desfrutar de toda a estrutura criada que contou com brinquedos infláveis, pintura artística, cabine com fotos personalizadas e uma equipe de recreação com monitores especializados na arte de brincar.
A trilha sonora também ganhou destaque no evento, com marchinhas de carnaval e músicas infantis, especialmente selecionadas para garantir a folia.
Isso sem falar nas comidinhas gostosas, como: cachorro quente, pipoca, algodão doce, lanche de pernil, espetinhos e ainda
refrigerantes, água e sucos.
E pra finalizar, aconteceu um concurso onde a criançada desfilou com suas fantasias: Moana, Ladybug, Tigreza e o Chaves
foram os destaques muito aplaudidos pelo público presente.

Entre em contato e saiba mais sobre seus benefícios: (15) 2102.7900

