FALTA DE VACINAS NO PAÍS PREJUDICA GRUPOS PRIORITÁRIOS
Sindicato e Fecomerciários seguem na luta pela inclusão da categoria na vacinação

Milton Matias (Zico), presidente do Sincomerciários de
Sorocaba e Região

Desde o início da pandemia de Covid-19, a Fecomerciários e os 71 sindicatos filiados do estado de São Paulo, vem desenvolvendo importantes ações no combate à
pandemia.
No que diz respeito à vacinação, o ponto principal é
a total falta de organização e irresponsabilidade do
governo federal, que demorou tempo demais para
comprar vacinas suficientes para a população, situação comprovada na CPI da Pandemia. Os municípios
e estados dependem do Plano Nacional de Imunização
para a distribuição das vacinas e não tem autonomia
para agir.
Desde o início deste ano, nosso sindicato vem, junto
com alguns prefeitos de cidades da nossa região, formulando ofícios ao governo do estado de São Paulo, através
da Secretaria da Saúde do Estado, ao secretário Jean
Carlo Gorinchteyn, solicitando a inclusão da categoria comerciária como grupo prioritário para a vacinação contra
a Covid-19. Estamos agendando uma reunião para os
próximos dias com o vice-governador do estado, Rodrigo
Garcia, para articular essa possibilidade junto ao governador do estado João Doria.
Se o governo federal não tivesse sido irresponsável e
em 2020 tivesse comprado as 100 milhões de doses da
vacina da Pfizer para o Plano Nacional de Imunizações
como foi oferecido pela farmacêutica, o Instituto Butantan, que é do governo do estado de São Paulo e vem
trabalhando com eficácia e competência e produzindo
vacina para todo o País, já teria produzido vacina para
toda a população do estado de São Paulo, o mais po-

puloso do Brasil, e não estaríamos vivendo os desastres
causados pela pandemia.
Até o momento, com três meses de vacinação acontecendo no país, nossos pedidos junto aos governantes
não foram atendidos, mesmo com a comprovação do
quanto o comerciário trabalha arduamente no atendimento aos consumidores e clientes, se sacrificando, física e emocionalmente. “Acreditamos que falta um olhar
mais apurado para os trabalhadores comerciários, que
são responsáveis pela manutenção do abastecimento da
sociedade em geral, mantendo as casas abastecidas e
expostos à contaminação do novo coronavírus pela própria natureza da função”, comenta nosso presidente Milton Matias (Zico).
O presidente da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, o deputado federal Luiz Carlos Motta
(PL), apresentou em fevereiro de 2020 o Projeto de Lei
5480/20 que inclui os trabalhadores do comércio na relação de profissionais considerados essenciais ao controle
de doenças e à manutenção da ordem pública.
Seguimos reforçando o pedido junto aos governantes
para que a categoria comerciária seja incluída como
prioritária na vacinação contra a Covid-19, juntando
forças com as prefeituras locais para que haja sensibilidade dos governantes com a situação.
Os sindicatos representantes da categoria do estado, junto com a Fecomerciários, estão unidos nessa
causa, pois a economia está girando no país graças
ao comércio e ao trabalhador. Suas vidas devem ser
preservadas!

Presidente da Federação dos Comerciários do Estado de
São Paulo, o deputado federal Luiz Carlos Motta (PL)

Sindicato promove diversas ações na pandemia
Desde o início da pandemia de Covid-19, nosso sindicato vem desenvolvendo ações importantes para minimizar
a situação e auxiliar a categoria comerciária.
- fomos pioneiros ao exigir junto às
empresas a instalação dos protetores
acrílicos nos caixas dos mercados,
lojas de materiais de construção, casas de ração entre outros, oferecendo
mais proteção aos trabalhadores
- marcação de distanciamento......
- entrega de 1.000 cestas básicas
aos comerciários;

- distribuição de 5 mil kits com
máscaras e álcool em gel nos comércios;
- entrega de 900 kits de material escolar para filhos dos comerciários;
- entrega de ofício, assinado em
conjunto com as prefeituras da região,
na Secretaria da Saúde do Estado solicitando a inclusão dos comerciários
como grupo prioritário na vacinação;
- visitas diárias aos locais de trabalho dos comerciários, fiscalizando o
cumprimento das regras sanitárias e
de higiene em prol de preservar a saúde dos comerciários.

COMUNICADO: EMPREGADOS COM SUSPEITA DE COVID-19

Devido a vários questionamentos e dúvidas dos comerciários em relação a quais procedimentos
devem ser adotados no caso suspeitos de Covid-19, seguem as orientações abaixo:
Os empregados que apresentarem sintomas de contágio pela Covid-19 devem imediatamente passar por avaliação médica, a fim de receberem as informações corretas para o tratamento adequado e
evitar o contágio dos demais empregados.
A responsabilidade em manter um ambiente de trabalho saudável é da empresa.
A empresa não é obrigada a pagar o teste de Covid-19 aos empregados com suspeita, mas, deverá
aceitar todos os atestados médicos, inclusive, os atestados de caso suspeito.
Uma orientação importante: sempre que entregar um atestado médico na empresa, tire uma cópia
do atestado e guarde com você.

SINDICATO OFERECE CARTÃO SAÚDE GOLD
AOS CONTRIBUINTES E SEUS FAMILIARES

Ter um plano de saúde nem sempre é possível. E aguardar
por atendimento na rede pública pode levar muito tempo...
Pensando nisso, o Sincomerciarios Sorocaba, em parceria
com a Clínica Saúde da Família, oferece o CARTÃO SAÚDE GOLD.
São consultas a partir de R$ 25 e mais de 30 especialidades médicas. E com agendamento e atendimento rápido.
Mais informações via whatsapp (15) 3212-7110.

INFORMAÇÕES:

3212-7110

AÇÃO COLETIVA DE REVISÃO
O FGTS dos trabalhadores sofreu considerável perda
no período de 1.999 a 2013, pois a correção desse período com base na TR (Taxa Referencial) desde 1999 esteve muito abaixo da inflação, chegando a estar zerada
nos últimos anos.
Diante desse cenário, o nosso sindicato entrará com
ação coletiva, no intuito de resguardar os direitos do trabalhador comerciário de Sorocaba e região. Todos os
empregados que trabalharam com carteira assinada durante o período de 1999 até 2013 podem pedir a revisão,
mesmo quem já realizou o saque do FGTS seja por rescisão do contrato, por aposentadoria, por financiamento
de imóvel ou outro motivo.
O resultado da ação coletiva de revisão do FGTS dependerá da decisão do STF (Supremo Tribunal Federal)
em declarar a inconstitucionalidade da TR (taxa referencial) para correção das contas do FGTS, desde 1.999,

fixando outro fator de correção - IPCA, INPC, dentre outros -, para que os trabalhadores possam garantir a reposição das perdas sofridas ao longo dos anos.
Procure providenciar cópias dos seguintes documentos necessários para habilitação futura: RG, CPF,
CTPS, Comprovante de residência, Extrato Analítico do
FGTS (preferencialmente a partir de 1991), Carta de
Concessão do benefício do INSS (caso estiver aposentado). Caso decisão do Supremo for favorável,
É importante que você trabalhador comerciário fique ciente de que o resultado da ação dependerá da
decisão do STF.
Qualquer dúvida ou sugestão, estamos sempre à disposição, através do whatsapp (15) 99118-7712. Para a
região de São Roque o whatsapp é (11) 4784-5032.
E também no site www.sincomerciariosorocaba.
com.br na aba FALE CONOSCO.

COMUNICADO: EMPREGADOS DO GRUPO GPA

Extra, Mini Extra, Pão de Açúcar, Minuto Pão de Açúcar, Compre Bem

O Sincomerciários de Sorocaba informa aos empregados do GRUPO GPA que ainda não receberam os cheques do ano de 2020, que, após inúmeras reuniões e discussões, com análises minuciosas de documentos, foram
identificados diversos empregados que estavam dentro do critério estabelecido no acordo judicial. E que uma nova
audiência será realizada no dia 22/07/2021 para formalizar o acordo.
Já para os empregados que já receberam os cheques no ano de 2020, está sendo discutida uma multa em
relação ao processo judicial e que as tratativas estão sendo feitas para o recebimento e repasse aos empregados.
Nosso Departamento Jurídico irá publicar um novo comunicado assim que houver andamento do processo.
Ressaltamos que essas situações contemplam todos os empregados que se enquadravam no critério do
acordo, mesmo estando atualmente inativo na empresa.

Comerciários recebem vale-compras e cestas de café da manhã

Devido à pandemia e a necessidade de mantermos os
protocolos de higiene e o distanciamento social, não foi
possível, mais uma vez, neste ano de 2021, promovermos
qualquer atividade presencial em nosso sindicato, como
aconteceu ao longo dos últimos anos.
Desta forma, para comemorar o Dia do Trabalhador (1º
de Maio) e Dia das Mães (9 de Maio), nosso sindicato promoveu duas ações que presentearam os comerciários e
comerciárias contribuintes do sindicato. No total, mais de
1.200 comerciários contribuintes se inscreveram nas campanhas em nosso site.
A campanha do Dia do Trabalhador presenteou 20 comerciários com os vale-compras no valor de R$ 250,00
cada e a Campanha do Dia das Mães presenteou outras
30 mães comerciárias contribuintes do sindicato com ces-

tas de café da manhã. Os sorteios foram feitos através de
vídeos em nossas redes sociais.
Nossos diretores fizeram a entrega dos prêmios aos
comerciários e comerciárias em seus locais de trabalho.
Nas próximas semanas, novas ações on-line serão
feitas pela nossa diretoria como forma de prestigiar
todos aqueles que contribuem com nosso sindicato.
Fique atento às nossas redes sociais que diariamente
temos informações importantes para a categoria.
facebook.com/sincomerciario.sorocaba
Instagram: @sincomerciariossorocaba

SINDICATO DOA MAIS DE 21 MIL REAIS ÀS SANTAS CASAS DA REGIÃO
Valor é referente a Ação Civil Pública ganha na justiça

Entrega na Santa Casa de Sorocaba

Entrega na Santa Casa de Piedade

A diretoria do Sincomerciários Sorocaba e Região, oficializou, nos meses de abril e maio as doações de valores
referentes à indenização de uma Ação Civil Pública que
o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba
e Região ganhou para ser repassado a uma entidade beneficente. O total doado ultrapassou os R$ 21 mil.
Nessa ação as entidades beneficiadas foram a Santa Casa de Misericórdia de Sorocaba que recebeu o
valor de R$ 9.030,49 e a Santa Casa de Misericórdia
de Piedade com o valor de R$ 12.542,35. Os valores
foram depositados diretamente na conta das entidades
pela Justiça.
Em Sorocaba, segundo o diretor presidente da Santa
Casa, Padre Flávio Jorge Miguel Junior, os recursos foram utilizados para a compra de insumos para os tratamentos dos pacientes atendidos no hospital. Além da doação da quantia em dinheiro, o Sincomerciários também
doou 30 quilos de carne moída para auxiliar na refeição

dos pacientes.
Em Piedade, o valor doado foi utilizado para a compra
de um equipamento hospitalar necessário ao tratamento de pacientes com Covid-19. A oficialização da doação
contou com a presença do deputado federal Luiz Carlos
Motta (PL-SP), presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo (Fecomerciários).
Nosso presidente Milton Matias enfatiza a importância das ações solidárias desenvolvidas pelo sindicato.
“Essas doações somam-se à outras que nosso sindicato
vem desenvolvendo ao longo dessa pandemia, seja através da destinação de recursos financeiros por meio de
ações jurídicas, seja com a doação de cestas básicas,
kits de higiene (álcool em gel e máscaras), kit material escolar e outras que fazemos para a categoria comerciária
e para as entidades beneficentes da nossa região”.

CAMPANHA: CUPOM SOLIDÁRIO
Junte cupons fiscais para a Santa Casa e concorra a prêmios!

No mês de julho nosso sindicato dará início a campanha CUPOM SOLIDÁRIO.
O objetivo é arrecadar cupons fiscais que serão
entregues às Santas Casas de Sorocaba e Piedade

EXPEDIENTE

para auxiliar na manutenção dos trabalhos dos hospitais.
Os cupons não podem ter CPF ou CNPJ para que
assim possam ser cadastrados para os hospitais.
Para incentivar a participação dos comerciários
na campanha, mensalmente iremos sortear diversos prêmios, como celulares, vale-compras, mochilas, canecas personalizadas, bicicletas, cestas
especiais e muitos outros!
Chame toda a família para participar com você, arrecade os cupons com seus familiares e amigos!
Essa é uma iniciativa do Sincomerciários Sorocaba e visa contribuir com a manutenção dos trabalhos
dos hospitais que atendem a população em suas necessidades de saúde.
Fiquem atentos em nossas redes sociais que
iremos divulgar todas as regras para participar.
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