JULHO - 2013

Dia 19 de julho, 6ª feira, 19h, na Sede do Sindicato em Osasco
(Rua Antonio B. Coutinho, 118 - Centro)
Sede Central Osasco:
R. Antonio B. Coutinho, 118
Centro - Osasco
Fone: 3685-0355
Sede Regional Barueri:
Rua Jandira Guerra, 113
Centro - Barueri - SP
Fone: 4198-4604
Sede Regional Taboão/Embu
R. 7 de Setembro, 209
Jd. Salvador - Taboão da
Serra - Tel.: 4138-3997
Sede Regional Carapicuíba:
Av. Inocêncio Seráfico, 253
Centro - Carapicuíba
Tel.: 4146-9325
Sede Regional Itapevi:
Rua Felipe Chaluppe Filho,
126 - Centro - Itapevi
Tels.: 4141-2449 / 4774-2695
Centro Campestre:
Estrada do Verava
Km 14 - Ibiúna - SP
Pousadas:
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n
U
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Av. São Paulo, 10200
Balneário Itaguaí - Mongaguá

Clube dos Comerciários:
R. Laura Josefa dos Santos,
400 - Pq. Jandaia
Carapicuiba - Tel.: 4186-6669

Com o objetivo de deﬁnir as reivindicações
que irão compor a pauta da Campanha Salarial
2013/2014 "Movimento por Aumento", o Secor
conclama os companheiros comerciários e
comerciárias para participar da Assembleia
Geral Extraordinária nesta sexta-feira, 19/7, às
19h, na sede do Sindicato em Osasco, Rua
Antonio B. Coutinho, 118, Centro.
Nosso presidente José Pereira Neto, lembra
que a pauta de reivindicações será entregue ao
Setor Patronal assim que discutida e aprovada
com toda a categoria presente na Assembleia.

Ao ﬁnal do evento, os comerciários que
preencherem a pesquisa interativa (destacável
na pág. 3) participarão de sorteios que têm como
prêmios uma moto Honda CG 125, bicicletas
(masculinas e femininas), televisores LCD, DVD’s
e muitos outros valiosos prêmios!
Participe da Assembleia Geral e traga sugestões para melhorias em sua categoria!
Juntos, vamos conquistar cada vez mais!
Chame seus companheiros e companheiras de
trabalho. Participe ativamente desta Campanha
MOVIMENTO POR AUMENTO!

KALUNGA
ELEIÇÕES SINDICAIS

Uma luta que vai ﬁcar na memória. Veja as empresas que já pagam PLR

Pág. 2

Em agosto, venha escolher os representantes que lutarão ao seu lado por mais cinco anos!

SECOR no FACEBOOK: mais perto de você!
Fique atualizado com nossas matérias e vídeos. Todas as novidades
do Sindicato em seu feed de notícias. Acesse e participe das
discussões e debates:

facebook.com/SecorCut

ESTAMOS TAMBÉM NO
Siga

das!

tuita
nossas
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No próximo dia 19 de julho abriremos, com a
Assembleia, a campanha Movimento por
Aumento. Lutaremos por ganhos reais, aumento
do Piso Salarial,PLR e muito mais!
Nossa campanha acontece em um momento
marcado pelos movimentos que estão nas ruas
em busca de melhorias dos serviços públicos. O
que começou com uma mobilização por redução
de tarifa nos ônibus acordou a população para
lutar por um Brasil melhor.
Com palavras de ordem, jovens, adultos e
idosos estão nas ruas e gritam por mais saúde e
educação de qualidade, fim do preconceito às
minorias e o fim da corrupção.
Tirando os atos isolados de vandalismo, as

Depois de inúmeras tentativas de
negociações com a Kalunga, atos
reivindicatórios em frente a Central
de Distribuição da empresa e a
paralisação de, aproximadamente,
200 funcionários da CD por dois dias,
o Secor conquistou ganhos e
melhorias de trabalho para funcionários da Central e de mais de 100
lojas de todo o Brasil.
Após os dois dias de paralisação,
17 e 18 de junho, a gerente de
Recursos Humanos da Kalunga,
Márcia Aparecida Montagna, e o
presidente do Secor, Neto, firmaram
norma coletiva de trabalho. Confira
ao lado os 10 pontos que foram
firmados em documeto e garantidos
aos comerciários da rede Kalunga.

manifestações se mostram legítimas. Enfatizo a
tomada de decisão rápida e eficiente da nossa
presidenta Dilma em responder de maneira
consciente as vozes das ruas.
Seguindo os moldes do governo popular e
democrático do ex-presidente Lula, Dilma
afirmou que esse é o momento de aproveitar o
vigor dos protestos para produzir mudanças
significativas. Entre as decisões do governo
destaca-se o respeito à economia e a
responsabilidade fiscal para estabilizar e
controlar a inflação. Em relação à política,ela
propôs uma profunda reforma, ampliando a
participação popular. Para melhorar o Sistema
de Saúde, médicos do exterior serão contra-

tados e serão acelerados investimentos já
contratados em hospitais e unidades de saúde.
Em relação à mobilidade urbana, serão
destinados R$ 50 bilhões para melhorias na
qualidade do transporte público. Por fim, a
educação pública receberá mais investimento.
Indicadores sociais e econômicos mostram os
avanços que os 10 anos de governo Lula-Dilma
proporcionaram ao povo
brasileiro. Vamos ficar
atentos se as ações propostas
serão cumpridas e seguir
firmes na nossa campanha
MOVIMENTO POR AUMENTO!

José Pereira
da Silva Neto
Presidente do Secor
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PLR (Participação nos Lucros e Resultados) - será realizado estudo de viabilidade de pagamento de PLR a todos os
seus funcionários. O referido estudo tem por prazo de ﬁnalização três meses, a contar do dia 19 de junho de 2013.
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Cesta básica - visando aprimorar o fornecimento deste benefício, a empresa se compromete a fazer uma revisão da
cesta e das formas de subsídio da mesma.

3

Mobilidade - objetivando observar aspectos referentes a mobilidade dos funcionários, a empresa deverá manter um
controlador de acessos para viabilizar a rápida entrada e saída pela Catraca Eletrônica.

4

Dias parados - os dias parados, os trabalhadores não perceberão descontos dos mesmos.

5

Garantia de emprego - a empresa, se compromete a não realizar demissões de funcionários participantes da greve,
exclusivamente fundamentada em sua participação, durante o prazo de noventa dias.

6

Retorno imediato ao trabalho - o Secor suspende por tempo indeterminado o movimento grevista, ante a possibilidade
de negociação dos termos discutidos.

7

Abono - foi estabelecido um prazo de 10 dias para homologação ou não do pagamento de um abono, referente ao ano
de 2012, no valor de R$ 600, para funcionários ativos, exclusivamente, aos trabalhadores lotados no CD de Barueri.

8

Funções - visando adequar as funções com o trabalho executado, a empresa se compromete a manter as anotações
em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) conforme Código Brasileiro de Ocupações (CBO) do comércio.

9

Jornada - a empresa garantirá a percepção de intervalo mínimo de uma hora para refeição. Atualizando o ponto
eletrônico em sua programação.

10

Justiça do Trabalho - Caso ocorra ajuizamento de greve, com aspecto favoráveis aos trabalhadores em relação aos
itens supra, será observado o item de maior valor econômico ou social.

Conﬁra algumas grandes, médias e pequenas
empresas que pagam a PLR aos seus funcionários:
- Casas Bahia
- C&A
- Lojas Cem
- Makro
- Philips Medical Systems
- Papelaria Miada & Yanachi
- Miamor Bazar & Papelaria
- Agora Soluções em
Telecomunicações
- Arte Vitrine Instalações e
Manutenção
- Atlas Copco Brasil

- Aurus Comercial
- Autômatos
- Barkev
- Barsalini Calçados
- Bauko Máquinas
- Beauty Shop
- Comercial Paulista de Baterias
- Copabo
- Cosmoquímica
- CPS Color
- Drager
- Estok

- Gequimica S/A
- Global do Brasil Tecnologia
- Globalbev
- Goss Internacional
- Indukern do Brasil Química
- Ingran Micro Brasil
- Korbrás
- Magazine Demanos
- Manitowoc Crane Group Brasil
Guindastes
- Mills Estruturas e Serviços de
engenharia

- Premix do Brasil
- Saint-Gobain Distribuição Brasil
- SBF - Comércio de Produtos
Esportivos
- SMS Meer
- Supermecado Barcelona
- Supermercado Irmãos Lopes
- Supermercado Mirassol
- Timken do Brasil
- Toshiba Medical do Brasil
- Videojet do Brasil
- Zatix Tecnologia
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Nos dias 7, 8 e 9 de agosto a sede
do Secor será palco de mais uma
eleição para renovar os órgãos
administrativos do Sindicato
(Diretoria, Conselho Fiscal e Delegação Federativa).
Entre 8h e 17h, o associado poderá
votar em urnas que estarão
distribuídas na Sede do Secor (Rua
Antonio B. Coutinho, 118, Centro de
Osasco); Subsede de Barueri (R.
Jandira Guerra, 113, Centro de
Barueri); Subsede de Taboão da
Serra (Rua 7 de Setembro, 277,
Jardim Salvador); Subsede de Itapevi
(Rua Felipe Chaluppe Filho, 126,
Centro de Itapevi); Subsede de
Carapicuíba (Av. Inocêncio Seráﬁco,
253, Centro de Carapicuíba); Clube
dos Comerciários (Rua Laura Josefa
dos Santos, 400, Pq. Jandaia,
Carapicuíba); e Espaço Secor (Rua
Batista de Azevedo, 84, Centro de
Osasco).Todo sócio com carteirinha

Recorte este cupom,
preencha todos os
campos e deposite
na urna no
dia da
Assembleia
BOA SORTE!

emitida até 9/5 pode votar com a
apresentação da mesma ou
documento com foto.
O voto do sócio que tem menos de 18
anos é facultativo.
Você, sócio do Sindicato, não deixe
de comparecer para conﬁrmar na
urna nosso espirito de luta e
participação.

APONTE PRIORIDADES E GANHE PRÊMIOS NA
CAMPANHA SALARIAL INTERATIVA 2013/2014

POR

Sindicato dos Comerciários
de Osasco e Região
ASSEMBLEIA PREMIADA:

Inaugurado em julho de 2012, o Espaço oferece aos
associados e público geral cuidados com unhas, cabelo e
pele, além de tratamentos contra o estresse e incômodos
físicos, como acupuntura, ﬁsioterapia e RPG.
Os associados tem 50% de
desconto em todos os
Consulte serviços
e valores no site
serviços oferecidos
por proﬁssionais
www.secor.org.br
qualiﬁcados!
Rua Batista de Azevedo, 84, Osasco
Tel.: 3654-3138

19/JULHO/2013 - 6ª FEIRA - 19H
NA SEDE DO SECOR (
)
R. Antonio B. Coutinho, 118
Centro - Osasco

Nome:

CPF:
Residência:
nº
Complemento:

Bairro:

Cidade:

CEP:

Empresa em que trabalha:
Cidade da empresa que trabalha:
Tel/Cel:

Sindicalizado?

Sim

Não

Email:

PREENCHA TODOS OS CAMPOS E DEPOSITE NA URNA NO DIA DA ASSEMBLEIA
VOTE NO VERSO, NAS PRINCIPAIS CLÁUSULAS DA CAMPANHA SALARIAL E
CONCORRA A

UMA MOTO ZERO KM

TV s LCD

BICICLETAS

MUITO

DVD s eMAIS!
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Quero ver muitas
companheiras
comerciárias
nesta
Assembleia!

No Secorfarma, os comerciários têm desconto de 20% a 80% em
medicamentos e outros produtos, como itens para higiene pessoal,
produtos naturais e perfumaria
em geral.

BOA SORTE,
MENINAS!

POR

Sindicato dos Comerciários
de Osasco e Região

CAMPANHA
SALARIAL
INTERATIVA
2013/2014

Vote pela ordem de prioridade, sendo que
a mais importante assinale com o número 1
e as demais pela ordem de sua preferência

Acompanhe os programas
TV Secor em nosso site:

AUMENTO REAL DE SALÁRIO

www.secor.org.br

PLR - PARTICIPAÇÃO DOS LUCROS E RESULTADOS
AUXÍLIO REFEIÇÃO
AUXÍLIO CRECHE/BABÁ
AUMENTO DO PERCENTUAL DAS HORAS EXTRAS

Sempre um entrevistado que
fala de assuntos relevantes
para a categoria

OUTRA:

ASSEMBLEIA: o sorteio será na assembleia
extraordinária a ser realizada dia 19/07/2013 - 19h
na Sede do Secor, na Rua Antonio B. Coutinho, 118
Centro - Osasco - Compareça e Boa Sorte!
NAO FIQUE SO, FIQUE SOCIO!

Sindicato
Sindicato dos
dos Comerciários
Comerciários
de
de Osasco
Osasco ee Região
Região

O Secor oferece duas pousadas
com amplo espaço para você,
comerciário, e sua família
aproveitarem momentos de lazer.
As pousadas oferecem piscinas, salão
de jogos, restaurante e quiosque com churrasqueira.

Ligue para 3685-0355 e faça sua reserva!
Unidade 1
R. da Sereia, 10780 - Flórida Mirim, Mongaguá

Unidade 2
Av. São Paulo, 10200 - Balneário Itaguaí, Mongaguá

