LAZER

O Sincomerciários de São José dos Campos prestou uma
justa homenagem a todos que estiveram presentes na festa
do Dia dos Comerciários, no dia 30 de outubro, no Centro
de Lazer da categoria. Aproximadamente 1.500 pessoas
prestigiaram a festa, segundo o presidente Albino Correia
de Lima, que ficou bastante satisfeito com a presença da
família comerciária.
Na festa também ocorreu a final do Torneio dos
Comerciários entre Sup. Nelsinho (Caçapava) e Gasômetro
(SJC), onde o Sup. Nelsinho levou a melhor e sagrou-se
campeão vencendo por 07 x 02 de virada a equipe da
Gasômetro.

O evento foi animado pela Banda Mr. Mana (Taubaté). A
animação também foi total no show de prêmios oferecido
pelo Sincomerciarios. Foram sorteados cerca de 30
prêmios, entre TVs 40”, 32” e 29”, além de
microcomputadores, notebooks e micro system.
Os comerciários ainda desfrutaram gratuitamente de
espetinhos, bebidas, sorvetes e muito mais. As crianças
também aproveitaram bastante os brinquedos.

Após uma acirrada disputa entre 16 belas candidatas,
Tamires Cristina Costa Santos, da Suprimed, foi eleita a
Miss Comerciária 2011 de São José dos Campos. A
grande final do concurso organizado pelo Sincomerciários
da cidade ocorreu no Espaço Boa Nova Eventos, no último
dia 23/9.
O 2º lugar ficou com Raquel Garcia Brucker (Cavalera). Em
3º, Juliana Ramos da Silva dos Santos (Totaline). A Miss
Simpatia foi Ellen Campos de Lima, também da Totaline.
Como prêmio, as vencedoras receberam do

Sindicato, respectivamente, cheques nos valores de R$ 5
mil, R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil.
O presidente do Sincomerciários de São José dos Campos
ficou satisfeito com a festa e animado com o resultado.
"Agora vamos buscar o tetra”, afirmou Albino Correia de
Lima.
O Miss Comerciária Paulista será dia 26/11 em Ribeirão Preto - SP.
Boa sorte Tamires!
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O SinComerciários de São José dos Campos, depois de
muita luta, conquistou um reajuste salarial de 10,5%
para a categoria. Esse percentual é o resultado do
empenho que o Sindicato tem em buscar as melhores
condições aos comerciários. Confira a convenção
completa pelo site: www.sec-sjc.com.br.

O Sindicato oferece aos comerciários cursos de inglês,
informática técnico de vendas e atendimento ao cliente
gratuitamente. É uma luta constante do Sindicado em
favor da qualificação profissional do setor.
Os cursos acontecem na sede, já nas cidades de
Paraibuna e Caçapava foi feita uma parceria com a
Microlins (unidade Satélite) para realizar os cursos, em
Paraibuna é realizado num espaço cedido pela Câmara
Municipal e em Caçapava feita em parceria com o
Sincovat. Para maiores informações ligue (12)
3921.2455.
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Mais de 100 formados esse ano

No dia 30 de Agosto, nosso presidente Albino Correio de
Lima e o diretor Geraldo Mira, participaram da Sardinhada
promovida pela Força Sindical com a palavra de ordem
"Menus juros, mais empregos”.
O ato foi em Brasília em frente ao Banco Central, foram
montadas 02 churrasqueiras na véspera da decisão
sobre a possível redução de juros, repercurtindo em toda
a mídia.

Sr. Luiz Carlos Motta

O Sincomerciários de São José dos Campos participou da
histórica manifestação da Força Sindical e outras Centrais,
dia 3 de agosto, para fortalecer a Agenda Unitária da Classe
Trabalhadora.
O ato teve presença de cerca de 80 mil manifestantes. O
movimento sindical reivindica a redução da jornada semanal
para 40 horas, sem redução de salários; fim do fator
previdenciário; fim das terceirizações abusivas; e outros itens
da pauta trabalhista a ser votada no Congresso Nacional.
O presidente Albino Correia de Lima ressalta: “A força de
milhares de trabalhadores nas ruas amplia a pressão junto
aos parlamentares e reforça nossas reivindicações”.

Realizado no dia 20 de Julho em São José dos Campos, o
Encontro das Entidades Sindicais do Vale do Paraíba, que
contou com a participação de cerca de 80 convidados,
entre presidentes dos sindicatos patronais e de
empregados, advogados, e as lideranças das Federações
(FECOMERCIÁRIOS E FECOMÉRCIO).
O encontro teve o objetivo de iniciar os debates entres a
classe patronal e de empregados, referente à Celebração
da Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2012, com data
base no mês de setembro.
O Presidente da FECOMERCIÁRIOS, Sr. Luiz Carlos
Motta, que conduziu grande parte dos trabalhos,
acrescentou a necessidade de se avançar nas cláusulas
sociais e elevar o piso mínimo da categoria, assim como, a
necessidade em aprovar o projeto de Lei que reconhece a
profissão de Comerciário.
Todos os presentes, elogiaram os presidentes Sr. Albino
correia de Lima e o Sr. José Maria de Faria (presidente do
Sincomerciários e do Sincomércio de SJCampos)
respectivamente, pelo profissionalismo na organização
deste encontro.

No dia 25 de maio, estivemos em Brasília com sindicalistas
de todo o País realizando ato na Câmara dos Deputados, a
fim de pressionar pela redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais, sem redução dos salários e ampliação
de direitos.
O presidente do Sindicato, Albino Correia de Lima, e os
diretores Geraldo Mira dos Santos e Waltoy Diniz
integraram a delegação dos comerciários do Estado de
São Paulo. A mobilização, unitária, foi convocada pela
Força Sindical e demais Centrais.
Compromisso - Pressionado pelos sindicalistas, o
presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS),
comprometeu-se a formar um grupo de trabalho que
encaminhará a votação da emenda que estabelece as 40
horas semanais.

Representantes das Centrais e de Sindicatos de diversas
categorias de todo o País ocuparam as galerias do plenário
do Senado Federal para se manifestar sobre o Projeto de
Lei da Câmara (PLC) 1/11, que reajustou o salário mínimo e
estabeleceu a política de valorização do Piso para o
período de 2012 e 2015.
Nosso Sindicato se mobilizou, junto com a Força, por
um salário mínimo de R$ 580,00, mas, infelizmente, faltou
sensibilidade do governo, que fixou o mínimo em apenas
R$ 545,00.
O presidente Albino afirma que a valorização do salário
mínimo distribui renda, e destaca: “Foram intensos
debates entre os líderes sindicais e o governo para garantir
um reajuste decente para o salário mínimo. Não fomos
plenamente atendidos em nossa demanda, motivo pelo
qual mantemos a categoria mobilizada”.

A Federação dos Empregados no Comércio de SP, representando o SinComerciários de SJCampos e a Telha Norte
fecharam acordo de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), relativo ao ano de 2011.
O objetivo é assegurar aos funcionários da Telha Norte o pagamento da PLR como incentivo à qualidade e à
produtividade. O pagamento da PLR será efetuado juntamente com os salários do mês de Janeiro de 2012.
Terão direito ao recebimento integral da PLR, os funcionários que trabalharem no período de 1º de Janeiro de 2011 até
31 de Dezembro de 2011, contados os repousos semanais, feriados, faltas legais e justificadas.
Os FUNCIONÁRIOS que ingressarem ou saírem da EMPRESA no curso desse período farão jus ao pagamento
proporcional da participação devida. Só perderão o direito de receber a PLR os empregados que tiverem mais de uma
falta injustificada ou se não atingirem as metas.
A PLR da Telha Norte foi obtido graças ao trabalho do Sindicato e da Federação junto à empresa. “Estamos
trabalhando com vistas a próxima PLR na Telha Norte, negociando para que condições sejam ainda mais favoráveis
aos trabalhadores”, afirma Albino Correia de Lima, Presidente do Sindicato.
Se você é comerciário na Telha Norte, verifique na sua unidade as condições de pagamento da PLR e, em caso de
dúvida, entre em contato com o Sindicato.
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O tema “Duas Décadas Avançando e Consolidando Conquistas”
deste 20º Congresso Sindical Comerciário confirma a trajetória
vitoriosa que o evento vem construindo ano a ano.

Neste ano fomos a 3ª maior delegação no 20º Congresso
Sindical realizado nos dias 13, 14, 15 de Outubro, no
Centro de Lazer, Praia Grande. Sob o tema “ “Duas
Décadas Consolidando Avanços e Conquistas”, foram
aprovadas algumas resoluções que servirão de plano de
lutas daq categoria, são elas:
1) Investir em cursos de qualificação profissional
destinados aos funcionários dos 66 Sindicatos filiados,
visando a excelência no atendimento à categoria e
despertando, nesses funcionários, uma maior consciência
política e sindical.
2) Estimular a realização de encontros permanentes nas
oito regionais da Federação, a fim de tomar decisões locais
e estaduais, como por exemplo, no que diz respeito à
elaboração de alternativas para conter a apresentação de
cartas de oposição; para estimular a efetiva divulgação das
suas atividades, criar para essas regionais uma
comunicação especial com a edição de um jornal
específico.
3) Somar esforços com o movimento sindical no combate a
toda e qualquer forma de tentativas de se alterar o Custeio
Sindical.

4) Investir na formação dos dirigentes sindicais com a
aplicação de cursos de oratória, objetivo: aprimorar tal
conhecimento junto aos presidentes dos 66 Sindicatos fi
liados.
5) Integrar e apoiar todas as medidas referentes à adoção
do Trabalho Decente, ainda mais junto às iniciativas que
visem acabar com a desigualdade entre homens e
mulheres, promovendo a equiparação salarial, gerando
oportunidades de empregabilidade iguais e que dêem fim
às mais diferenciadas formas de preconceito, como o de
cor.
6) Reorganizar a comunicação da Federação com o
objetivo de estreitar a relação da entidade com os 66
Sindicatos filiados, demais entidades sindicais e para
aprimorar sua assessoria de imprensa e sua comunicação
virtual.
7) Concentrar esforços, junto ao Congresso Nacional, nas
ações que visem a regulamentação da categoria
comerciária, reduzir a jornada semanal de trabalho, sem
diminuição salarial, e acabar com o Fator Previdenciário.

