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Equipe santista: Rafael Pereira, Daniel Lapetina, Lucas Andrade,
Clóvis dos Santos, Felipe Costa, Anderson Vieira, Diogo Chulapa,
Vítor Santos, Felipe Willians e Edmilson Silva

O time do Sincomerciários da Baixada Santista
estreou com vitória na 7ª Copa de Futsal da
Fecomerciários, dia 8 de junho, contra a equipe do
Sinprafarma São Paulo. O jogo foi muito disputado e a
vitória só foi definida ao final do jogo, quando Daniel
Lapetina, que já havia marcado, fez o sexto gol da equipe
santista, fechando o placar em 6 x 5. Também marcaram
gols os jogadores Chulapa (1), Vítor (1) e Clóvis (2).
Acompanharam os jogadores os diretores Washington,
Paulinho, Valter e João Ilário, além da comissão técnica.
O segundo jogo, com a equipe de Mogi das Cruzes,
aconteceu no domingo 15 de junho, no ginásio Mirim III em
Praia Grande. Foi uma partida difícil, dura, veloz e os gols só
saíram no segundo tempo, marcados por Bruno e Anderson
do Sincomerciários BS, que venceu por 2x0. A equipe de
Mogi merece parabéns, pois, foi um adversário que tocou
muito bem a bola.

Dia 24 de junho lideranças sindicais
comerciárias, com a coordenação do presidente Biloti,
diretor de relações trabalhistas e jurídicas da
Fecomerciários, reuniram-se na sede da federação para
renovar o acordo de Participação nos Lucros ou Resultados
(PLR) com a Via Varejo (administradora das redes Casas
Bahia e Ponto Frio) e Ry Happy Brinquedos.

Dia 22 de junho o Sincomerciários BS lutou com
equipe de São Paulo, em um jogo muito difícil, no qual
entrou praticamente com o time reserva, pois estava sem 4
titulares. Perdeu por 6 x 1 e não conseguiu passar para as
oitavas. O sonho de chegar à final, ficou para o próximo
ano.

VIA VAREJO
Atingindo as metas, o acordo de PLR de 2014 será
pago entre o final deste ano e o 1º semestre de 2015 e
beneficia os empregados das redes Casas Bahia e Ponto
Frio das bases de Santos e interior.
RY HAPPY
O acordo foi de renovação referente a 2013, pago no
primeiro semestre de 2014. Beneficia os trabalhadores das
lojas das bases de Santos e interior.
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