30 de Outubro - Dia do Comerciário

Sem sombra de dúvidas, a categoria comerciária é uma das forças
de trabalho mais importantes do
nosso país. E nessa pandemia que
estamos vivendo isso ficou ainda
mais evidente.
Por essa razão, nosso segmento
é merecedor de todas as homenagens pelo seu dia, comemorado em
30 de Outubro, pois é o elo entre
os meios de produção e distribuição
e o cliente.
É importante destacarmos que,
apesar do momento difícil que passamos, a categoria e nós, do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba e Região, continuamos

lutando para garantir os direitos
conquistados e pelo respeito às
Convenções Coletivas de Trabalho.
Nessa pandemia, nosso sindicato
entregou centenas de cestas básicas aos comerciários contribuintes
de nossa base de atuação, seguiu
com a entrega do Cartão do Bebê
no valor de R$ 300,00 para aqueles que tem direito, atendemos de
forma on-line as necessidades da
categoria e assinamos as CCTs, garantindo assim os direitos já conquistados, incluindo o Dia do Comerciário, onde o empregado
que não tiver falta injustificada receberá, como bonificação,
o valor correpondente a 1 ou 2
dias de salário.
“Para 2021, nossa diretoria já
está programando a entrega do Kit
Material Escolar, mais um benefício exclusivo aos comerciários contribuintes que irá auxiliar na redução
das despesas”, anuncia o presidente
Milton Matias (Zico).
Além disso, nas últimas semanas, reinauguramos nossa Academia com novos gestores; retomamos as aulas de Pilates que contam
com aparelhos modernos e instru-

ção de uma fisioterapeuta; temos
uma nova Escolinha de Futsal; ampliamos os serviços do Salão de Beleza; implementamos serviços de
manicure na sede regional de Votorantim; implementamos corte de
cabelo masculino na sede de Piedade; além dos serviços de orientação
jurídica nas áreas Trabalhista e Previdenciária.
A cada dia estamos em busca de
parcerias para oferecer benefícios
exclusivos aos comerciários contribuintes e também extensivo aos
dependentes, nas áreas de educação, saúde e outras. Um exemplo
dessas parcerias, é a Uniodonto, que oferece ampla cobertura odontológica em todo o país,
com valores a partir de R$ 19,80
mensal para contribuintes e
seus dependentes. “Nossa categoria deve estar cada dia mais unida para se tornar ainda mais forte e
enfrentar as batalhas do dia a dia.
Juntos, podemos muito mais e por
isso nosso sindicato está aqui, à sua
disposição comerciário!”, finaliza o
presidente.
Parabéns pelo seu dia!

COMÉRCIO VAREJISTA DE SOROCABA:

VEJA COMO FICARAM OS SALÁRIOS COM OS REAJUSTES

Considerando a atual situação que vivemos em meio à pandemia de Covid-19 que causou muitos
desempregos e dificuldades financeiras em todo o mundo, nosso sindicato assinou a Convenção Coletiva de Trabalho do Comércio Varejista de Sorocaba, acordando o melhor possível.
Sendo assim, o piso salarial dos empregados no comércio varejista e dos supermercados de
Sorocaba a partir de 1º setembro de 2020 foi reajustado pelo INPC em 3,28% (exceto para
quem já havia antecipado os 3,28%). Em janeiro de 2021, terão mais um reajuste de 2,94%
retroativo a 1º de setembro de 2020, sendo que as diferenças salariais de setembro, outubro,
novembro e dezembro, mais 13º salário serão pagas em até quatro parcelas a partir da folha de
pagamento de fevereiro de 2021.

PISOS SALARIAIS:
EMPREGADOS EM GERAL.......... R$ 1.421,21

OFFICE BOY/EMPACOTADOR.... R$ 1.136,08

CAIXA...................................... R$ 1.529,27

GARANTIA DO COMISSIONISTA PURO
(Conforme Parágrafo 1º).......... R$ 1.669,00

FAXINEIRO/COPEIRO.............. R$ 1.258,57

PREVENÇÃO É O CAMINHO

Campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul alertam
para a importância da detecção precoce do câncer

O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro
Rosa estimula a participação da população, empresas e entidades em
ações de prevenção ao câncer de
mama. Já o movimento Novembro
Azul tem por principal objetivo orientar
a população masculina sobre a importância do exame de toque retal para
o diagnóstico precoce do câncer
de próstata, neoplasia maligna mais
comum entre os homens e com números superiores ao câncer de mama. A
detecção precoce é fundamental para
o tratamento do câncer, visto que, na
fase inicial, 90% são curáveis.
Sônia Pedroso, Diretora Social
do Sincomerciários Sorocaba e Região, venceu o câncer após meses de
tratamento, graças à detecção precoce da doença. “Dois meses após eu
entrar para um grupo de corrida, senti fortes dores na região abdominal e
comentei com o professor. No mesmo

momento ele me orientou a procurar
meu médico e foi o que ﬁz. Após uma
série de exames, foi conﬁrmado o
diagnóstico de um câncer de ovário.
Fiz a cirurgia indicada pelo meu médico, sessões de quimioterapia e estou
curada”, conta.
Como é uma mulher de energia,
vibrante e que acredita na vida, a diretora Sônia Pedroso encarou de frente
a doença. Com muita Fé em Deus e
seguindo todas as recomendações
médicas, encarou essa realidade e
enfrentou a situação com otimismo. “O
que eu tenho a dizer a todas as pessoas - homens e mulheres - é que o
câncer tem cura, não é uma sentença
de morte. Mas que é preciso acreditar
na cura e que todo dia é um dia melhor que o outro. Há sim dias de luta
e dias de Glória, mas tenha certeza
absoluta que tem mais dias de Glória!
Essa luta contra qualquer tipo de câncer deve ser de todos nós”, declara.

Sincomerciários entrega cheques
complementares de indenização

No íncio do mês de outubro, nosso sindicato realizou a entrega de cheques com valores complementares provenientes de processos judiciais ajuizados e
acordados com uma rede de hipermercados da cidade
de Sorocaba.
Ao todo, 556 comerciários foram beneﬁciados e
estão recebendo os cheques nas empresas e na sede
do Cube dos Comerciários, seguindo todas as recomendações sanitárias e de distanciamento social, conforme instrução do Ministério da Saúde.
Assim, o Sindicato reforça mais uma vez seu compromisso com a classe comerciária e com a sociedade
em geral, especialmente em sua base territorial.

“Ninguém consegue dar o que não tem.
A gente transborda o que sobra do lado de
dentro. VOCÊ É CAPAZ DE COISAS INCRÍVEIS.
Está tudo aí dentro de você.
Muita energia positiva a todos!”
Sônia Pedroso, Diretora Social do
Sincomerciários Sorocaba e Região

Benefício para associados

Comerciários recebem
o Cartão do Bebê
Comerciários associados das 14 cidades de atuação do Sincomerciários, estão recebendo mais um benefício exclusivo: o
Cartão do Bebê.
O cartão, no valor de R$ 300,00, é entregue
aos comerciários no nascimento do bebê, mediante algumas regras específicas.
Para saber mais sobre esse benefício consulte nossos diretores ou entre em contato
com o número de
whatsapp (15)
3212-7113.
AGNALDO LEME
DA SILVA JÚNIOR,
titular associado do
Sincomerciários,
empregado do
Sonda Supermercado
de Piedade recebeu
o Cartão do Bebê

Nosso vice-presidente Paulo Cavalari e o diretor
João Batista fazem a entrega dos cheques
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