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Sinecol homenageia mulheres
com Café
especial
O Sinecol homenageou as comerciárias
neste Dia Internacional
da Mulher, oferecendo
um Café da manhã especial na sede em Limeira e nas subsedes
Paulinho homenageou as mulheres em nome do Sinecol
de Leme e Conchal.
Através do presidente Paulo Cesar da Silva, a diretoria ofereceu um mimo às
mulheres presentes, salientando que elas compõem a maioria da categoria
comerciária, desempenhando suas funções profissionais com o mesmo carinho dedicado à família e merecendo todo o respeito, não apenas do sindicato mas de toda a sociedade.
A Vereadora Erika Tank participou do Café e elogiou a iniciativa,
enaltecendo o trabalho do Sinecol e da Fecomerciários. A Federação, capitaneada pelo presidente Luiz Carlos Motta, realiza constantemente eventos
alusivos à valorização da figura da Mulher.

Comércio define horários de trabalho e
funcionamento
O Sinecol – Sindicato dos
Comerciários de Limeira assinou junto ao Sicomércio Limeira
a Convenção Coletiva referente aos horários de trabalho e
funcionamento do Comércio de
rua, nos mesmos moldes da
Convenção anterior. A vigência
Reunião no Sinecol selou o Acordo
do Acordo é para o período de
1º de Abril de 2016 a 31 de março de 2017. O horário, portanto, se
mantém até as 18h00 (de segunda a sexta feira) e das 9 às 14h00 aos
sábados, com exceção das datas especiais. A íntegra da Convenção está
no site www.sinecol.com.br. Até o fechamento desta edição, ainda não havia
ocorrido o Acordo sobre os horários relativos às empresas localizadas em
shoppings e no corredor comercial de joias da Avenida Costa e Silva.

Limeira: Pça. Adão Duarte, 32 - V. Paulista - F: (19) 3451-1271.
Leme: R. Cel. José Leme Franco, 563 - F: (19) 3571-5842 .
Conchal: R. Eleutério Lozano, 345 - Jd. Santo Antonio - F: (19) 3866-5688

Apoio aos Auditores Fiscais
A USTL recebeu e está apoiando os Auditores Fiscais do Trabalho de
Piracicaba, que estão em greve reivindicando melhores condições de trabalho.
Inicialmente, houve uma reunião no Sinecol e, posteriormente, na Câmara Municipal
de Limeira, onde o Vereador
Dr. Júlio Pereira dos Santos,
reconhecendo a importância
da categoria e a seriedade dos
propósitos, encaminhou moção de apoio aos auditores.
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O Brasil é dos
trabalhadores
No fechamento desta edição, estamos trabalhando para realizar mais
uma grande comemoração de 1º de
Maio, o Dia Mundial do Trabalho e
do Trabalhador. E enquanto preparamos a festa para os comerciários
associados, como parte da Campanha Permanente de Sindicalização,
queremos lembrar a todos sobre a
importância de manter o vínculo com
o sindicato, pois é através dessa
união de forças que conseguiremos
reforçar os benefícios já conquistados e galgar novos avanços em nossa
constante luta por uma condição
melhor de trabalho.
Somos um sindicato aguerrido,
sim, mas que tem no diálogo com a
classe patronal, que não é nossa inimiga nem adversária, a sua maior
característica. Amparado pela Fecomerciários, de nosso brilhante presidente Motta, o Sinecol sempre está
aberto ao diálogo e, desta forma,
consegue resguardar os direitos dos
seus representados e, a cada ano,

trazer novas conquistas em termos
de salários e benefícios em geral. E
para que isso continue é necessário
difundir a Campanha Permanente de
Sindicalização e trazer cada vez mais
novos associados.
Vivemos um momento difícil na
história de nosso país e não sabemos ao certo que rumo tomará a
política, mas uma coisa podemos
afirmar. Independentemente do que
vier a acontecer, estaremos aqui,
sempre ao lado do trabalhador, nos
bons momentos e nos momentos de
crise, pois essa é a vocação da boa
entidade sindical. Ademais, entendemos que o Brasil é dos bons brasileiros, aqueles que suam a camisa
e geram renda para o país, através
do seu trabalho honesto. Em suma,
o verdadeiro Brasil é dos verdadeiros trabalhadores.
Um grande e afetuoso abraço!
Paulo Cesar da Silva
Presidente do Sinecol

Aos empregados e empregadores
do setor comerciário de Limeira:
O Sindicato dos Empregados
no Comércio de Limeira informa
que os trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral constituem categoria diferenciada e que a legitimidade para

representação sindical desses trabalhadores, empregados ou não,
pertence ao “Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de
Mercadorias em Geral de Limeira
– SINTRAMOGELI”.

EXPEDIENTE
Informativo do Sindicato dos Empregados do Comércio de Limeira
Praça Adão Duarte, 32 - Vila Paulista - Limeira-SP
CEP: 13.484-044 - Fone: (19) 3451-1271
Base Territorial: Limeira,Conchal, Cordeirópolis, Iracemápolis e Leme
Filiado a Fecomerciários, USTL, CNTC e UGT
Diagramação: Renato Antonio de Paula - 3441-3517 / 9-8233-5764
Tiragem: 10.000 exemplares
Impressão: A Tribuna Piracicabana - (19) 2105-8555
Comentários, críticas e sugestões: www.sinecol.com.br

Aposentadoria

Conheça a Regra 85/95
A União Geral dos Trabalhadores (UGT) realizou palestra, através do
especialista Jackson Almeida Pequeno, do INSS, sanando dúvidas freqüentes
sobre o sistema de aposentadoria “85/95”. Confira alguns tópicos:
¾ O tempo de contribuição continua o mesmo?
Sim. O tempo mínimo de contribuição continua sendo de 30 anos para
a mulher e 35 anos para o homem.
¾ O que mudou?
A nova regra soma idade e contribuição.
¾ O que é 85/95?
É o número de pontos que a trabalhadora (85) ou trabalhador (95) deve
alcançar para se aposentar integralmente.
¾ O fator previdenciário acabou?
Não. O trabalhador que completou o tempo, mas não se enquadra na
regra 85/95 pode solicitar a aposentadoria com aplicação do fator.
¾ E a regra por idade?
As regras para aposentadoria por idade não mudaram: 65 anos para
homens e 60 anos para mulheres, mais 15 anos de contribuição.
Nosso departamento jurídico está a postos para dirimir dúvidas. Procure
o Sinecol!
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“Mulher Valorizada,
Comerciária Fortalecida”
Em 2016, a exemplo do ano
passado, o tradicional “Mulher
Valorizada, Comerciária Fortalecida”
ficou dividido em duas etapas: dias
17 e 18 de março, primeira edição, e
dias 20 e 21, a segunda. O evento é
realizado pela Federação dos
Comerciários do Estado de São Paulo
desde 2011.

A divisão se deve ao sucesso
obtido no decorrer dos anos, à
maciça presença de mulheres de
todos os Sindicatos Filiados e para
que as participantes sejam
instaladas confortavelmente e
recebam atendimento de qualidade
às suas necessidades enquanto
hóspedes do Centro de Lazer da

Magazine Luiza paga multa
por descumprimento de horário
Graças a ação movida pelo
Departamento jurídico do Sinecol, a
empresa Magazine Luiza S/A pagou
a 34 trabalhadores da empresa o valor
de R$ 1.451,50 cada, totalizando R$
49.351,00, através do processo
0001465.55.2013.5.15.0128 da
Justiça do Trabalho. A condenação se
deveu ao descumprimento, por parte
da empresa, ao Acordo para abertura

Fecomerciários em Praia Grande,
Baixada Santista.
As comerciárias, as dirigentes
sindicais e as funcionárias dos 68
Sindicatos Filiados são o público-alvo
do “Mulher Valorizada, Comerciária
Fortalecida”. O evento é coordenado
pelo presidente da Federação, Luiz
Carlos Motta, e a dirigente Márcia

Caldas Fernandes, do Conselho da
Mulher da entidade.
O Sinecol sempre envia
representantes para receber e,
posteriormente, reproduzir as
informações relacionadas a
importantes tendências e resoluções
sobre o atual momento de valorização
da Mulher.

Dmmmmm
Miss Comerciária será
no dia 15 de outubro

no dia 11 de janeiro de 2013, em
campanha denominada “liquidação
fantástica”.

Com o apoio da Fecomerciários, o concurso Miss Comerciária
será realizado no dia 15 de outubro no Clube dos Comerciários,
com autorização judicial proferida nos Autos nº 100833664.2015.8.26.0320 da 4ª Vara Cível da Comarca de Limeira.

Fique de olho, você também, nos
seus direitos. Qualquer dúvida,
procure-nos, através do
Departamento de Informações
Trabalhistas ou do Jurídico.
Estamos aqui para defendê-lo!

Conheça a Convenção
e seus direitos!

Contra a Dengue, o Zika e a Chikungunya

O site www.sinecol.com.br disponibiliza a Convenção Coletiva de
Trabalho válida de 31.08.2015 a 01.09.2016. Destacamos aqui algumas
cláusulas interessantes. Confira:
Cláusula 9.1
Remuneração de Horas extras:
As horas extras diárias serão remuneradas com adicional de 60%, incidindo
o percentual sobre o valor da hora normal.

Para não gerar criadouros do mosquito é importante evitar água parada,
lavar toda semana os recipientes como vaso de flores, baldes, vasilhas de água e
comida de seus animais de estimação, manter as lixeiras bem tampadas e os
baldes virados para baixo, colocar areia nos vasos de planta, desentupir os ralos
da casa, guardar pneus velhos em locais cobertos, manter as calhas sempre
limpas, tratar as piscinas semanalmente, tampar tonéis e caixas d’agua, instalar
telas em portas e janelas, varrer a água parada acumulada no quintal ou na
calçada e aplicar inseticidas e larvicidas, segundo o plano nacional para o combate
à doença.
Como cuidado pessoal, é fundamental o uso de repelentes cosméticos. O IR
3535 pode ser aplicado em bebês a partir de seis meses. O DEET (dietiltoluamida)
e o Icaridina podem ser usados a partir dos dois anos de idade e em grávidas.
Importante usar roupas claras, calças compridas e meias.
Se houver focos de mosquitos perto de sua casa, denuncie à Secretaria
Municipal de sua cidade. A Anvisa (0800-642-9782) e o Centro de Vigilância
Epidemiológica (0800-555-466) são órgãos que oferecem apoio e orientação a
população.
Fonte: Koshiro Otani, médico do trabalho e sanitarista

Parágrafo Único: Quando as horas extras diárias forem eventualmente
superiores a 2 (duas), nos termos do artigo 61 da CLT, a empresa deverá
fornecer o valor de R$ 15,00 (Quinze Reais) a título de Vale Refeição ao
empregado comerciário que as cumprir.
Cláusula 11.1 – Auxílio Funeral
Na ocorrência de falecimento de empregado comerciário, as empresas
indenizarão o beneficiário com valor equivalente a 01 (um) salário
normativo de empregado comerciário em empresas em geral, conforme
previsto nesta Convenção Coletiva de Trabalho, para auxiliar nas despesas
com o funeral.
Parágrafo Único: As empresas que tenham Seguro para a cobertura
de despesas com funeral em condições mais benéficas ficam dispensadas
da concessão do pagamento do benefício previsto na caput desta cláusula.
E mais: O Sinecol concede aos comerciários associados o Auxílio
Natalidade, no valor de R$ 220,00, no nascimento dos filhos. Consulte
nossa secretaria para saber de seus benefícios e acesse nossa Convenção
Coletiva de Trabalho no site www.sinecol.com.br.
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Edgard Manfré, o
artilheiro da Amizade
O 21º Campeonato dos Comerciários está homenageando o grande artilheiro
limeirense Edgard Manfré, o Dêga, que atuou em várias equipes profissionais e
amadoras, sempre com destaque, além de ser comerciário e um grande amigo
de todos. O Campeonato começou no dia 28 de fevereiro, exclusivamente
com atletas comerciários. Grande público tem prestigiado os jogos,
que são disputados no Clube dos Comerciários aos
domingos de manhã.

Na Justiça, Sinecol obriga Lojas
Americanas a cumprirem horário
A empresa Lojas Americanas
S.A., foi notificada à Justiça do
Trabalho pelo Sinecol em razão
de descumprimento do horário
de entrada e saída dos funcionários (Cláusulas terceira, quarta e quinta da Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015).
O meritíssimo Juiz Dr. Pablo
Souza Rocha deferiu o pedido
do Sinecol, obrigando a empresa a cumprir os referidos itens,
respeitando o horário estabele-

cido para os estabelecimentos
localizados em shoppings, sendo de segunda a sábado das
10h00 às 22h00 e, nos domingos e feriados, das 14h00 às
20h00.
Em caso de descumprimento, a empresa arcará
com multa diária de R$
1.000,00 até o limite de R$
100.000,00, a ser revertida
para o Fundo de Amparo ao
Trabalhador.

O craque Dêga dá o
pontapé inicial para os jogos

