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Centrais realizam o Dia Nacional de Luta

Mobilização de 11 de julho
reforça Campanha Salarial

Comerciários na linha de frente do ato

Nosso Sindicato participou,
juntamente com trabalhadores
de várias categorias, em 11 de
julho, do Dia Nacional de Luta, organizado pelas Centrais Sindicais.

Sob a liderança do presidente
do Sincomerciários de São José dos
Campos e Região, Albino Correia de
Lima, o grupo saiu da Praça Afonso Pena rumo à avenida Dr. João

Guilhermino, pedindo jornada de
40 horas semanais, fim do Fator
Previdenciário, mais emprego, segurança, educação e saúde.
Página 3

Mesa-redonda

Sindicato antecipa debate
com 14 empresas do comércio

Dia 5 de junho, nosso presidente Albino Correia de Lima participou de uma mesa-redonda com
representantes de 14 empresas
Evento no Centro de Lazer teve
do setor varejista e atacadista,
para antecipar as discussões so- shows e sorteio de prêmios.
bre a Campanha Salarial.
Confira encarte especial
Na pauta, além do aumento
Comerciários presentes
real dos salários, está o trabalho
no Congresso Estadual
aos domingos e feriados.
da Força Sindical. Página 4
Página 5

Dia do Trabalho
reúne categoria

Albino com patrões por melhorias

Acesse: www.sec-sjc.com.br
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Palavra do Presidente

Alckmin recebe propostas
de parcerias para a categoria

Audiência com o governador gerou mais de duas horas de conversa e encaminhamentos

Pauta Trabalhista

une e mobiliza
O fechamento desta edição ocorre
num momento de grandes manifestações populares no Brasil. Aqui, no
Vale do Paraíba, não foi diferente.
Nosso Sindicato apoia as mobilizações por melhores condições de
vida e justiça social, desde que sejam pacíficas e sem a presença de
provocadores.
A liberdade de expressão é própria
do Estado democrático. A pressão
popular organizada é legítima. E tem
força. Tanto assim que em muitas cidades e Estados as tarifas do transporte público tiveram de baixar.
Na avaliação da diretoria, a pressão legítima tem de ser permanente
e o diálogo precisa ser constante.
A rua é o espaço natural das manifestações do povo. E, como o
movimento sindical é expressão
concreta do povo, é natural que estejamos nas ruas, como no 11 de
julho, cobrando atendimento à Pauta Trabalhista aprovada na Conclat
2010 e reafirmada na 7ª Marcha das
Centrais a Brasília, dia 6 de março.
Nós, sindicalistas, nunca saímos
das ruas. A manifestação é nosso
principal instrumento de pressão
contra a intransigência patronal e
dos governos.
Louvamos à disposição do conjunto da sociedade brasileira, principalmente a juventude, em ocupar
as ruas para lutar por um Brasil
melhor. Essa disposição só fortalece a nossa luta pela melhoria das
condições de trabalho e renda.
Albino Correia de Lima
Presidente
Acesse: www.sec-sjc.com.br

O presidente Albino Correia de
Lima compôs a delegação de comerciários que foi recebida pelo
governador Alckmin. Durante o
encontro, no Palácio dos Bandeirantes, os dirigentes apresentaram uma série de propostas que
foram entregues ao governador.
Luiz Carlos Motta, presidente
da Fecomerciários, comandou o

grupo que solicitou, por exemplo,
a assinatura de parcerias entre
o Estado e os Sindicatos. “Uma
delas foi a construção de creches
à família comerciária com horário
de funcionamento igual à jornada de trabalho”, diz o presidente
Albino. A parceria para a qualificação de mão de obra comerciária
também foi abordada.

Comerciário reafirma luta
por Trabalho Decente na OIT
Uma delegação de comerciários
e demais dirigentes da Força Sindical participaram da 102ª Conferência Internacional, da Organização

Motta com Ademir (S. Carlos), Charles (Cruzeiro),
Amauri(Tupã),Negrisoli (Botucatu) e Toninho(ABC)

Internacional do Trabalho (OIT),
recentemente, em Genebra (Suíça). Luiz Carlos Motta, presidente
da Federação, acompanhou os
sindicalistas comerciários, além de
Levi F. Pinto e Lourival Figueiredo;
presidente e diretor da Confederação dos Comerciários.
Motta reiterou: “Os comerciários
marcam presenças decisivas na
OIT. É aqui que discutimos assuntos trabalhistas, como a adoção do
Trabalho Decente”.

Em SP Motta fala da Regulamentação
No 1º de Maio das Centrais, em
São Paulo, o presidente Motta, da
Federação, abordou a Regulamentação da Profissão Comerciária.
“Comemoramos essa importante
conquista da categoria no maior
1º de Maio do mundo”.

Motta no palanque; na plateia, mais de 1 milhão
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11 de julho

Dia Nacional de Luta põe
Campanha Salarial nas ruas
Numa demonstração de força
e de unidade, nosso Sindicato
participou ativamente do Dia
Nacional de Luta com Greves e
Mobilizações, dia 11 de julho,
convocado pela Força Sindical e
demais Centrais.
O ato, em defesa da Pauta Trabalhista, paralisou o transporte,
fábricas, bloqueou estradas e
rodovias, fechou o comércio e
portos em todo o Brasil. Em São
José, o ato aconteceu na região
central da cidade reunindo centenas de trabalhadores.

Albino entregou boletim informativo
aos comerciários da região central

Trabalhadores de diversas categorias ocuparam o centro comercial, dia 11 de julho

Os presidentes Albino Correia
de Lima e José Meirelles (Práticos
de Farmácia) somaram forças às
demais categorias que, neste dia
histórico, ganharam as ruas e o
apoio da população diante da
pacífica e bem organizada passeata, que os sindicalistas fizeram
no centro comercial de São José.
Albino: “Além da pauta geral
dos trabalhadores, como o fim

do Fator Previdenciário, redução
da jornada, melhoria do transporte
público, ato contribuiu para reafirmarmos as bandeiras de luta dos
comerciários para a Campanha
Salarial 2013”.
Enfático, Albino completou: “Tenho certeza de que demos um claro
recado aos patrões do quanto estamos prontos para dialogar e obter
conquistas”.

Comerciários param Walmart Pacaembu
Dia 8 de maio, o presidente Albino
Correia de Lima e diretores do Sindicato participaram de ato em frente ao
Walmart Pacaembu, organizado pela
Fecomerciários, em repúdio às más condições de trabalho. A paralisação fechou
os quatro portões de acesso à loja.
Reivindicações - O ato reivindica
a melhoria das condições de trabalho;
fim do desvio de função; reativação do
relógio de ponto; fim dos atrasos no
vale-transporte; acabar com a jornada de
trabalho excessiva de gerentes; higiene
nos banheiros; fornecimento de assentos
aos caixas; equipamentos de segurança;
critérios justos para as folgas que hoje

Diretoria do Sincomerciários durante ato em frente ao Walmart, dia 8 de maio

ocorrem somente após 12 dias de trabalho.
O presidente Albino ressalta: “O Walmart
é conhecido por desrespeitar os trabalhadores e seus direitos em todo o mundo. Lembramos a multinacional que no Brasil existem leis e devem ser respeitadas por todos”.

Resultado - O protesto deu resultado.
Representantes da empresa estiveram em
reunião com o presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, e se comprometeram em regularizar a situação e manter
um canal permanente de diálogo.
Acesse: www.sec-sjc.com.br
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Força Sindical São Paulo

São José compõe delegação
comerciária no Congresso

Nosso Sindicato esteve no evento que reelegeu Danilo Pereira presidente da Força São Paulo

O Congresso da Força Sindical
São Paulo, realizado em Americana, dia 20 de junho, recebeu
teses dos Sindicatos Filiados que
vão fazer parte do 7º Congresso
Nacional da Central, em julho.
Sob a liderança do presidente
Motta, da nossa Federação, o
Sincomerciários de São José dos
Campos desempenhou importante papel no Congresso para garantir a presença de comerciários
e comerciárias na próxima gestão

da entidade, presidida por Danilo
Pereira da Silva.
22 coordenações - O presidente Albino Correia de Lima declarou:
“A indicação de comerciários para
a direção da Força São Paulo deu
peso ao Congresso. Afinal, são 22
coordenações da Força no Estado,
que representa quatro milhões de
trabalhadores por meio de 600
entidades”, explicou. Ele estava
acompanhado pelos diretores
Geraldo, Waltoy, Eurípedes, Maria

Delegação do Sincomerciários de São José

Clara, Dirce, Dalva, Maria Salgado
e o funcionário Nivaldo.
“Os comerciários compõem
uma das categorias que mais cresce de modo organizado e muito
bem estruturado. Por isso, têm
contribuído muito com a Força
São Paulo”, disse Danilo Pereira da
Silva, presidente da Força Estadual.

Fundo de Garantia

Advogado mostra como recompor as perdas

REPOSIÇÃO - Albino, acompanhado por dirigentes, redobrou atenção sobre o FGTS

Dia 24 de junho, o presidente
Albino Correia de Lima acompanhou as orientações do advogado
Otávio Brito Lopes, para esclarecer
dúvidas de como nosso Sindicato
Acesse: www.sec-sjc.com.br

deve se preparar para atender às
demandas a respeito das perdas
com a correção defasada no FGTS.
Adesão - Dr. Brito é do escritório Meira Morais Advogados, que

foi contratado pela Força Sindical.
Ele encontrou sindicalistas filiados à nossa Federação, na Capital,
e alertou que as perdas no Fundo
atingem até 89% e vem se acumulando desde 1999, porque a Caixa
Econômica Federal utiliza a Taxa
Referencial (TR) como correção
das contas com mais 3% de juros.
“A TR está zerada e a inflação, crescendo. Daí, as perdas”, disse o dr.
Brito. Nosso Sindicato aderiu ao
movimento. Procure a diretoria.
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Campanha Salarial 2013

Negociações com 14 empresas

fazem valer nossa Convenção
Dia 5 de junho, nosso presidente
Albino Correia de Lima participou
de uma mesa-redonda com representantes de 14 empregadores varejistas e atacadistas, para
antecipar as discussões sobre a
Convenção Coletiva 2013/2014.
Foi formalizado um diálogo,
principalmente sobre as escalas
aos domingos e feriados, além das
causas econômicas e sociais.
“A troca de ideias serviu para
encaminharmos nossas revindicações à discussão; o cumprimento
das escalas dominicais e os feriados, como prevê a Convenção”,
explica o presidente Albino. Os
advogados do Sincomerciários,
Carlos Rachid e Luiz Gustavo,
acompanharam o presidente.

diálogo - Na mesa, empresários atentos às explicações do presidente Albino por direitos

Presentes - Participaram do
encontro as empresas: Walmart,
Carrefour, Atacadão, Sonda Supermercados, Supermercado
Piratininga, Cedro Brasil, Makro,
Comercial Zaragoza, Comercial
Esperança, Extra, Tenda Atacado,
Supermercado do Pai, Supermercado Máximo e Coop.

Práticos de Farmácia

Sindicato apoia luta contra
ação arbitrária da Drogaria SP

As diretorias do nosso Sindicato e do Sinprafarma de São José
(presidida por José Meirelles) lotaram a Drogaria São Paulo com
panfletos de repúdio contra a
troca da Participação nos Lucros
e/ou Resultados (PLR) por cesta
básica de R$ 43,00. A empresa
quer cobrar dos trabalhadores
20% desse valor. A Drogaria São
Paulo desrespeita a Convenção
ao pagar somente R$ 7,50 de vale-refeição, que pode ser usado
apenas de segunda a sexta-feira.
A panfletagem aconteceu nos
dias 18 e 19 de junho, quando a
ação foi deflagrada, de surpresa,

Panfletos circularam em todo o Estado

em todo o Estado, com a distribuição de 60 mil panfletos.
Unidade - Os presidentes Albino
Correia de Lima e Meirelles repudiam a troca. “O Vale está unido ao
companheiro Meirelles para combater esta afronta”, declara Albino.

4º Encontro capacita
dirigentes sindicais
comerciários do Estado
No dia 20 de maio, os sindicalistas
da Fecomerciários participaram do 4º
Encontro de Dirigentes Sindicais do
Comércio e Práticos de Farmácia, ministrado pelos assessores da Federação,
Eunice Aires e Milton Matias, o Zico.
Os coordenadores e subcoordenadores das oito Regionais da Fecomerciários discutiram a dinâmica de
cada uma, planejamento estratégico,
fortalecimento da imagem sindical,
desdobramentos das ações de responsabilidade social e reconhecimento de
trabalho que visa o aumento da participação dos dirigentes nos eventos
promovidos pela Federação.
“É importante fortalecer as oito Regionais para que aconteçam boas trocas
de experiências”, disse Zico.
Eunice frisou: “A capacitação colabora para os Sindicatos prestarem um
atendimento excelente”.
Albino Correia de Lima, nosso presidente, aprovou o Encontro. “Vou repassar o que aprendi à diretoria”.

Coordenadores das Regionais

Acesse: www.sec-sjc.com.br
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Clínicas, faculdades e serviços

Confira os convênios e utilize!
CABELEIREIRO - O sócio titular confederativo
terá direito a um corte de cabelo gratuito por
mês. Retirada da autorização para sócio titular,
no Sindicato. Dependente ir direto com a Carteirinha no salão para obter o desconto. Atenção
- É indispensável a apresentação da Carteirinha
de associado, na retirada da autorização de
qualquer benefício. Juliane Cabeleireiras - Rua
Polar, 33 (Subsede Jardim Satélite); Francisca e
Priscila Cabeleireiras - Rua Professor Lindolfo
Machado, 39, Centro, Caçapava (subsede do
Sindicato). Instituto Bel Center - Cabeleireiro
Unissex - Praça Padre João, 92, Centro, São
José dos Campos. Telefone 3942.4148. Roseli
Cabeleireiros - Rua Siqueira Campos, 118,
Centro, São José dos Campos. New Look
Cabeleireiros - Rua Siqueira Campos, 124,
São José dos Campos. Dany & Roger Daniel
Cabeleireiros - Avenida Rui Barbosa, 713,
Santana. New Face - Rua Siqueira Campos,
216 - Centro, São José dos Campos. ODONTOLOGIA - Na sede do Sindicato, convênio
odontológico para titulares e dependentes. Dra.
Andreia Poli Tavares de Andrade, Dra. Cláudia E. Corbelli e Dra. Patrícia Amaral Dias de
Almeida - Atendimento para sócio titular: de
segunda à sexta, das 8 às 17h40. Atendimento
para dependentes: de segunda à sexta, das 8 às
17 horas. Consultas agendadas pessoalmente na
sede, à avenida Dr. Mário Galvão, 56, São José
dos Campos. Telefone 3921.2455. Dra. Ana
Paula - Rua Professor Lindolfo Machado, 39,
Centro, Caçapava (subsede do Sindicato). Dra.
Andreia Poli Tavares de Andrade, Dra. Cláudia
E. Corbelli - Atendimento na subsede rua Polar,
33 J. Satélite. Consultas agendadas pessoalmente. Dra. Patrícia Teixeira Pontes Bicalho
(Ortodontia) - Rua Coronel José Monteiro, 45,
1º andar. Telefones 3942.2172 e 8195.9073. Dr.
Adilson Sérgio dos Santos - Implantes dentários em até 12 vezes. Atendimento de segunda
à sexta das 9 às 18 horas. Avenida Andrômeda,
3.400, Jardim Satélite, São José dos Campos. Telefones 3017.3394 e 9161.2814. Dr. Ricardo H.
Saksida, Dra. Renata da Costa Prado - Avenida
Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 305, sala 203,
J. Aquários, São José dos Campos. Telefones
3018.1288, 3921.7483 e 9762.2929. Dra. Vanessa Cristine Saksida - Rua Sena Madureira, 317,
P. Industrial, São José dos Campos. Telefones

3018.4779, 3027.4038 e 3929.5404. FISIOTERAPEUTAS - Clínica de Fisioterapia e Terapias
Manuais Osteocenter - Rua José Bonifácio,
31, Setor Fusex (6º Batalhão de Infantaria Leve
AMV), Caçapava. Telefone 9173.8818. Desconto
de 20%. PSICOLOGIA - Dra. Lujan de Cássia
Agostinho - Psicóloga - Ladeira São José,
146, Centro, Caçapava.Telefones 3653.3182 e
9117.1625 - Desconto de 50% na consulta. Dra.
Carolina Nemes - Psicóloga e Psicanalista Rua Augusto Edson Elke, 40, sala 11, V. Ema,
São José dos Campos. Telefone 9733.3915.
Atendimento de crianças, adolescentes e adultos. Deixar recado na secretária eletrônica. Dra.
Ana Maciel Diniz da Rosa - Atendimento de
segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30
às 19 horas. O atendimento pode ser realizado
com crianças, adolescentes, adultos e casais.
Rua Lagoa da Prata, 170, Bosque dos Eucaliptos,
São José dos Campos. Telefone 3917.2833. Dra.
Ana Carolina Lopes Bernardi - Atendimento
de crianças, adolescentes, adulto, casal, família
e domiciliar. Rua Santa Clara, 863, V. Adyanna,
São José Campos. Telefones 3923.4786 (após
as 13 horas) e 8115.7368. OFTALMOLOGISTA
- Oftalmocenter - Oftalmologia geral com o dr.
Luiz Antônio da Silva Bastos - Rua Vilaça, 374, 2º
andar, sala 204, Sala Shopping, Centro, São José
dos Campos. Telefone 3941.8148. MÉDICOS
CONVENIADOS - Pronval Serviços Medicinais - Praça Maurício Cury, 80, Centro, São José
dos Campos. Telefones 3878.0552, 3878.0553,
3878.0554 e 3878.0555. MÉDICOS ESPECIALI-

ZADOS - Clínico Geral, Ginecologista, Ortopedista, Cardiologista, Dermatologista, Cirurgião
Plástico e Cirurgião Vascular. O sócio titular
e dependentes do Sindicato, apresentando a
carteirinha, terão um desconto de 50% no valor
da consulta. CURSOS - CNA Inglês e Espanhol
- Praça Dr. Pedro de Toledo, 131, Centro, Caçapava. Telefone 3652.5322. Desconto de 10%.
Escola de Idiomas ICBEU - Avenida Paulo Becker, 27, V. Adyanna, Escola de Idiomas ICBEU
- Avenida Paulo Becker, 27, V. Adyanna. Telefone
3203.1000. Evolute Cursos Profissionalizantes - Avenida Juscelino Kubitschek, 7.390, V.
Industrial. Telefones 3207.2875 e 3207.2846.
FACULDADES - Faculdade Unip - Avenida
Presidente Dutra, Km 157,5. Telefone 2136.9000.
ETEP - Escola Técnica Everardo Passos - Avenida Barão do Rio Branco, 882, J. Esplanada,
São José dos Campos. Telefone 3947.2253.
INPG (Instituto Nacional de Pós-graduação) Rodovia Presidente Dutra, Km 154,7, São José
dos Campos. Telefone 3913.5856. E-mail: sjcampos@inpg.edu.br; Faculdade Bilac - Rua Francisco Paes, 84, Centro, São José dos Campos.
Telefone 3947.2200. ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS - Óticas Carol - Rua Capitão
João Ramos, 186, Centro, Caçapava. Ótica São
José - Rua Dr. Rubião Júnior, 234, Centro, São
José dos Campos. ACADEMIAS - Academia
BY BRO (Artes Marciais e Ginástica) - Avenida
Pedro Álvares Cabral, 790, J. Paulista. Telefone
3922.9678. Academia BIOSPORT - Rua D.
Pedro II, 230, V. Resende, Caçapava. Telefone
3655.2887. Academia Calasans Camargo - Rua
Estefânia do Nascimento, 29, J. das Indústrias.
Telefone 3931.7501. Escola de Natação Pingo
D’Água - Avenida Rui Barbosa, 133, J. Bela Vista. Telefone 3921.5552. SERVIÇOS - Restaura
Jeans - Rua Siqueira Campos, 147/119, Centro,
São José dos Campos. Estacionamento Felipe
e Bia - Avenida Dr. Mário Galvão, 128, Jardim
Bela Vista, São José dos Campos. Ultragás
Caçapava - Rua Tenente Mesquita, 550, Vila
Nair, Caçapava. Telefone 3652.2207. Dragão
Car Center - Avenida Andrômeda, 1.500, Jardim
Satélite, Telefone 3931.3348 e rua Bacabal,100,
P. Industrial, São José dos Campos. Telefone
3937.2244. FLIGTH EVENTOS Salão de Festas - Rua Pedro Rachid,140, Santana, São José
dos Campos. Telefones 3923.3000 e 7814.1021.

Sócios têm ampla rede de lazer à disposição
Lazer é um direito do trabalhador que
o nosso Sindicato garante oferecendo uma
ampla rede de serviços. Veja:
Caraguá - A Colônia de Férias fica na
avenida 1º de Maio, 105, Praia de Porto Novo.

Praia Grande - Outra opção é o Centro de
Lazer da Federação, localizado na avenida
Castelo Branco, 8.420, Vila Mirim. O Centro
possui duas piscinas, academia, salões de
jogos e de festas com vista para o mar.

Centro de Lazer - Piscinas adulto e infantil, quiosques e campo de futebol, com
iluminação. O Centro fica em São José, à rua
Dois, 1.133, bairro Santa Cecília.
Informações, ligue (12) 3921.2455.

Colônia de Férias em Caraguatatuba

Centro de Lazer em Praia Grande

Centro de Lazer em São José

Acesse: www.sec-sjc.com.br
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Fique sócio! Junte-se a quem luta por você!
PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

Matrícula nº

Foto 3x4

Sindicato dos Empregados no Comércio de São José dos Campos
e Região - Base territorial: São José dos Campos (sede), Caçapava
(subsede), Jambeiro, Paraibuna e Monteiro Lobato.
Distritos - São Francisco Xavier e Eugênio de Melo

Dados pessoais
Estado civil:

Nome:
RG:

CTPS/Série:

CPF:

Data de nascimento:

Natural:

Estado:

Endereço:

Telefone (res):
Filiação

CEP:

Bairro:

Complemento:

Celular:

Cidade:

Estado:

Mãe:
Pai:

Dados da empresa
Nome fantasia:
CNPJ:

Empresa:
Endereço:
Complemento:

CEP:

Bairro:

Cidade:

Estado:

Cargo:
Telefone:

Data de admissão:
E-mail:

Dados dos dependentes
Nome

Parentesco

RG

Data de nasc.

Matrícula

Dou fé nas declarações, aceito as condições e as normas estatutárias sobre filiação ao Sindicato dos Empregados no Comércio de São José dos Campos e Região
e autorizo o desconto em folha de pagamento das contribuições por mim devidas a esta entidade, nos termos dos Arts. 462 e 545 e seu parágrafo único da CLT.

São José dos Campos, ___ de ________________ de 2013.
____________________________
Assinatura do associado
Avenida Dr. Mário Galvão, 56, Jardim Bela Vista, CEP 12209-004, São José dos Campos. Telefone (12) 3921.2455 - site: www.sec-sjc.com.br - E-mail: sec-sjc@sec-sjc.com.br

Acesse: www.sec-sjc.com.br
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Benefícios

Sindicato entrega mais de
100 kits bebês aos sócios

Desde de janeiro até junho, o
Sincomerciários entregou cerca
de 100 kits bebês às mães e aos
pais comerciários.
Trata-se de um benefício oferecido aos associados do Sindicato, que recebem uma bolsa com
dezenas de itens para a higiene
e demais cuidados ao bebê que
acabou de chegar.
O presidente Albino Correia de
Lima ressalta: “Para a diretoria do
Sindicato é uma satisfação oferecer benefícios que ajudem na
qualidade de vida das pessoas e
na economia das famílias”.
O kit bebê é uma tradição do
Sindicato, que faz a entrega há
pelo menos três anos.
Albino completa: “Geralmente,
ALEGRIA - Os pais Jebson e Driele foram ao Sindicato retirar o kit do pequeno Kaleb
as companheiras vêm fazer a retirada com seu filho nos braços,
o que enche a nossa entidade de
vida e alegria”.
Para ter direito ao kit bebê, o Nascimento. Mas atenção: o kit
Informações - Ligue no Sindi- sócio deve apresentar a Carteira será entregue para crianças com
cato. Telefone (12) 3921.2455.
de associada(o) e a Certidão de até seis meses de vida.

Veja como ganhar o seu kit

Miss Comerciária 2013 será dia 20 de setembro
Cerca de 50 comerciárias se inscreveram para o 19º Miss Comerciária de São José
dos Campos de 2013. O concurso, promovido pelo Sindicato, será realizado dia
20 de setembro, no Boa Nova Espaços, à avenida Engenheiro Francisco Prestes
Maia, 955, Jardim das Indústrias.
Dia 28 de agosto acontece a pré-seleção das candidatas inscritas, das quais
15 se classificam para o concurso no dia 20.
Valorização - O evento, promovido pelo Sindicato, tem como objetivo
valorizar as trabalhadoras do comércio. O presidente Albino Correia de Lima
ressalta: “É uma forma de elevar a autoestima das companheiras e promover
a confraternização das trabalhadoras, que são maioria na categoria”.
Mais informações - Ligue no Sindicato (12) 3921.2455 ou acesse
www.sec-sjc.com.br.
MISS 2012 - Mariane Brandão
Acesse: www.sec-sjc.com.br
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1º de Maio

EM PESO - O Centro de Lazer ficou lotado, dia 1º de Maio, e as comemorações repercutiram em toda a nossa base

Dia do Trabalho diverte, sorteia
prêmios e repercute na base

As comemorações em torno do
Dia do Trabalho, 1º Maio, repercutiram em nossa base. Durante
as visitas da diretoria nos locais
de trabalho, sede e subsedes, o
principal tema abordado pelos
comerciários foi os efeitos da
Regulamentação da Profissão de
Comerciário.
Mas além das conquistas trabalhistas, a confraternização do
1º de Maio foi de muito lazer e
diversão. Durante a festa, aconteceu a final do Torneio de Futebol
Society. Também foram sorteados

“Ganhei a TV de 42”. Gostei muito da festa
do Dia do Trabalho. A gente revê os amigos,
se diverte e fala do cotidiano nas lojas.”
Eduardo C. Rodrigues, da Foot Company

“Estou feliz com a minha TV de 43”.
Acredito muito nas ações do Sindicato, que
briga pela gente e está sempre na loja.”
Daiane Neves C. Martins, da Calcevale

prêmios, enquanto a dupla Roger
e Matheus animava a festa.
Para as crianças, recreação e
brinquedos variados, além de sorvete, pipoca e refrigerante grátis.
Foram sorteadas TVs 42” e 32”,

DVDs, computadores e notebooks,
entre outros prêmios. Os sócios
que não puderam comparecer à
comemoração, porque estavam
trabalhando, também participaram
do sorteio de duas TVs 32’’ e 42”.

Família comerciária tem dia de lazer e alegria

A criançada tinha onde brincar e os pais puderam curtir o lindo dia em família

A marca do evento é a confraternização dos comerciários de diversas empresas

Acesse: www.sec-sjc.com.br
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Esporte

Comerciários do Sonda
vencem torneio de futebol

BICAMPEÃO - A equipe do Sonda Supermercados levou a melhor na disputa contra a equipe do Supermercado Nelsinho

As torcidas do Sonda Supermercados e do Supermercado Nelsinho lotaram o campo do Centro
de Lazer do nosso Sindicato, nas
comemorações do 1º de Maio
para assistirem à grande final do
“Torneio de Futebol Society”.
Para a alegria dos “sondistas”, o

Sonda Supermercados sagrou-se
campeão pela segunda vez na disputa, com placar de 1 a 0 . O presidente Albino afirma: “É gratificante
ver a garra desses comerciários buscarem a vitória com determinação e
sem violência. Nossa diretoria parabeniza as 23 equipes participantes”.

Contemplações - A diretoria
do Sincomerciários premiou os
jogadores com troféus, medalhas
e em valores.
A equipe bicampeã Sonda Supermercados foi contemplada com
R$ 1.000,00 e a vice, Supermercado
Nelsinho com R$ 600,00.

Time de vencedores
Foto maior, comerciários do time do
Supermercado Nelsinho, que ficou
com a segunda colocação. Foto menor
acima, os atletas das equipes Sonda
Supermercados e Supermercado
Nelsinho perfilados no início da partida
para execução do Hino Nacional.
Fotos menores à esquerda, o presidente
Albino com diretores e funcionários;
à direita, a equipe de arbitragem

Participe do “1º Festival de Poesia da Fecomerciários”
Nossa Federação abre inscrições até dia 30
de agosto, para
poetas e poetizas da nossa
base participaAcesse: www.sec-sjc.com.br

rem do “1º Festival de Poesia da
Fecomerciários”!
Tema: “Profissão, comerciário”.
Comerciários e práticos de farmácia podem apresentar somente
um trabalho, e inédito.
Para se inscrever compareça ao

Sindicato, na sede ou subsedes
(Caçapava e Jardim Satélite).
Acesse - Confira o regulamento
no site da nossa Federação. Acesse
www.fecomerciarios.org.br
Premiações - 1º lugar: R$ 3 mil;
2º lugar: R$ 2 mil; 3º lugar: R$ 1 mil.

