Sem assinatura de Convenção ou Acordo Coletivo o comércio
de Sorocaba poderá não funcionar nos feriados
A data base da categoria comerciária
é 1º de setembro e nosso sindicato já está
iniciando as negociações com os representantes patronais.
Encaminhamos ofícios para iniciarmos as
negociações com os representantes dos supermercados de todas as cidades (exceto
Sorocaba); PATRONAL ITU (representante
do comércio de Votorantim, Araçoiaba da
Serra, Piedade, Iperó, Capela do Alto, Pilar
do Sul, Salto de Pirapora e Tapiraí) e PATRONAL SÃO ROQUE (representante do comércio de São Roque, Alumínio, Mairinque, Araçariguama e Ibiúna).
No caso do PATRONAL SOROCABA (representante do comércio de Sorocaba incluindo os supermercados) o dissídio referente a
2019 segue pendente, devido à intransigên-

cia do patronal que insiste em não pagar
os valores retroativos que é de direito da
categoria, trazendo assim prejuízo aos comerciários.
Lembramos ainda que o reajuste salarial
da categoria em todas as outras cidades foi
entre 4% e 4,5%, sendo mantidas todas as
as cláusulas sociais, exatamente a mesma
reivindicação feita para Sorocaba, que infelizmente o patronal insiste em não assinar a
convenção.
Desde já reaﬁrmamos que: SEM CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO ASSINADO, O COMÉRCIO PODERÁ NÃO FUNCIONAR NOS FERIADOS, COMEÇANDO
PELO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO.
Neste mês de agosto nosso sindicato
fará todos os esforços para tentar acertar
o dissídio aqui em Sorocaba. Não havendo
negociação com o patronal, as empresas
poderão procurar nosso sindicato para
formalizarmos
acordo
diretamente
como já ﬁzemos no ano passado com diversas empresas da cidade como GM do Brasil, Leroy Merlin, Armarinhos Fernando, Hipermercado Coop entre outras, garantindo
assim os direitos conquistados e o reajuste
salarial.
Estamos abertos para todos os esclarecimentos que se ﬁzerem necessários e sempre buscamos o melhor para a categoria.
Temos que garantir nossos direitos já
conquistados!
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Nosso propósito é proteger a categoria

Desde o início da pandemia, nosso sindicato vem
trabalhando com respeito a todas as normas especificadas pelos órgãos de saúde e orientando os comerciários nesse sentido.
Já são mais de 120 dias de quarentena e nosso presidente Milton Matias (Zico) sempre esteve participativo junto aos órgãos de economia e gestão da cidade
de Sorocaba, integrando o Comitê de Retomada das
Atividades Econômicas de Sorocaba e apresentando
sugestões para que essa retomada das atividades comerciais na cidade fosse feita de forma gradual e responsável, sem gerar aglomerações.
A maioria das alternativas propostas pelo sindicato,
como por exemplo a abertura dos estabelecimentos
acima de 4 horas e em horários intercalados na região
central da cidade, entre outras propostas, não foram
ouvidas por aqueles que são chamados técnicos no
assunto. O que vimos foi a reabertura de apenas 4 horas do comércio de Sorocaba formando uma aglomeração absurda de pessoas nas ruas e nos shoppings
centers e assim, posteriormente, culpando o comércio
pelo aumento dos casos de Covid-19.
Nosso sindicato, em conjunto com outras entidades
representativas dos trabalhadores de Sorocaba - Associação Comercial, CIESP e Associação dos Engenheiros e Arquitetos - vivencia o dia a dia dos trabalhores da nossa cidade e tem experiência para auxiliar
nessa flexibilização da economia, lutando para que
possamos juntos passar para a fase amarela do Plano

São Paulo de Flexibilização da Economia e seguindo
para fases menos restritivas.
Somos firmes e temos absoluta certeza daquilo que
propusemos, pois, só para exemplificar, logo no início
da pandemia, dialogamos diretamente com gestores
dos hiper e supermercados da cidade, e algumas importantes sugestões feitas por nós foram atendidas
prontamente, como o caso da instalação da proteção
acrílica nos caixas dos mercados.
Seguimos firmes em nosso propósito de respeito e
proteção à categoria comerciária que comprovou, mais
uma vez, ser uma das molas propulsoras da economia
local. E lembramos sempre que sem empresa não há
emprego, por isso vamos juntos em busca do melhor!
Milton Matias (Zico)
Presidente Sincomerciários Sorocaba e Região

Comerciários recebem cestas básicas

Iniciamos as entregas das cestas básicas aos
nossos comerciários que se inscreveram solicitando esse benefício. No atual momento em que se
encontra a economia do nosso país, com salários
reduzidos, contratos de trabalho suspensos e demissões, é um benefício que vem auxiliar nossa
categoria.
Caso você comerciário ou comerciária está vivendo no momento uma dessas situações, entre
em contato com nosso whatsapp (15) 3212-7110
e faça sua solicitação.

Nossa diretora Roseli Leite faz entrega das cestas

Será feito um cadastro e a sua inscrição. Após
cadastro preenchido e apresentação do contracheque com a última contribuição ao sindicato,
é realizada uma análise para verificar veracidade
nas informações e uma avaliação pela assistência
social do sindicato. Sendo aprovado, o solicitante
receberá um email e uma mensagem no whatsapp
para agendamento da entrega. É nosso sindicato
trabalhando pra auxiliar o comerciário no momento
em que mais precisa!

Nosso diretor Pedro Monteiro faz entrega das cestas
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