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COMERCIÁRIO, UTILIZE NOSSO WHATSAPP BUSINESS PARA DÚVIDAS E SUGESTÕES

100 ANOS DE DEDICAÇÃO AOS COMERCIÁRIOS
EDITORIAL ESPECIAL

Galeria dos 
Presidentes

Regina Pessoti 
Zagretti Oscar Gonçalves Wilson Tórtoro José Isola Pedro Pereira

Orlando Rodrigues José Bruno 
Chiericato

Waldemar A. 
Menezes Carlos M. Veiga Emílio Cerato Jr.

100 anos de existência, uma história de lutas e desafi os em prol 
da categoria comerciária de Ribeirão Preto e região, uma 
jornada cheia de obstáculos, difi culdades, governos de 

direita, de esquerda, ditadura, reformas trabalhista e previdenciária e agora em pleno 2020 a 
pandemia da Covid-19. Tudo isso nos faz mais fortes e destemidos, nos fez arrojados e nos 
possibilitou transformar inúmeras vidas ao longo deste tempo. Os alicerces dessa enti dade 
foram construídos em bases sólidas de muito trabalho, éti ca e responsabilidade e por 
que não dizer, uma dose muito grande de coragem. Coragem de muitos homens 
que a presidiram e agora nos últi mos 10 anos coragem maior de uma mulher 

à frente do cargo, enfrentando preconceitos e tempos muito difí ceis para os 
trabalhadores brasileiros, principalmente no setor econômico do comércio e 

para os comerciários. O momento é de muita insegurança e temor por nossas 
vidas, nossos empregos e pelo nosso futuro, mas acreditamos que somente 

venceremos com sabedoria, dedicação, trabalho sério e acima de tudo com 
coragem.

Fundada em junho de 1920 a Associação dos Empregados no Comércio era o lugar 
de encontro dos trabalhadores do comércio e suas famílias proporcionando acesso 
ao entretenimento e à cultura. Fundado em 01 de dezembro de 1936, o Sindicato 
dos Empregados no Comércio de Ribeirão Preto e Região, soma-se à associação 
com o objeti vo de defender os legíti mos direitos trabalhistas, além de conti nuar 
proporcionando lazer, cultura e encontros sociais de qualidade aos comerciários.

A Associação perdura até hoje agregando sócios ex-comerciários e trabalhadores de 
outras categorias que podem se associar e usufruir de todos os benefí cios da enti dade. 

O Sincomerciários se fi rmou como uma das mais importantes enti dades sindicais do estado 
de São Paulo, representando mais de 30 mil comerciários. 

É no comércio e nas mãos dos comerciários que o mundo está alicerçado desde a mais remota Era. 
É por eles que nosso trabalho acontece, lutamos cada vez mais pela sua valorização na sociedade. Juntos 
permaneceremos por muito mais de 100 anos. Presidente Regina Pessoti Zagretti  e diretoria

Clube dos 
Comerciários
Associado,
valorize o seu 
patrimônio!
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

 NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 22/06/2020.

Você quer saber  
Nosso Jurídico Responde!

A MP 936/2020  E A EMPREGADA GESTANTE
Os arti gos: 7º- incisos I a III e 8º, § 1º da 
MP 936/2020: permiti ram a redução 
proporcional da jornada e salário e a 
suspensão do contrato de trabalho por 
meio de acordo individual escrito entre 
empregador e empregado.
A gravidez gera a estabilidade na relação 
de emprego: do momento da confi rmação 
da gravidez até cinco meses após o parto, 
portanto, não pode ser dispensada sem 
justo moti vo.
A garanti a ao emprego prevista na MP 936 
não substi tui a estabilidade da gestante. 
Além da estabilidade, elas têm o direito 
a licença maternidade de 120 dias, e a 
concessão do salário maternidade pelo 
mesmo prazo.
Para recebimento do SALÁRIO 
MATERNIDADE é necessário que haja a 
contribuição mensal ao INSS e para dar 
entrada é preciso estar em ati vidade no 
momento do pedido.
Se a empregada esti ver com o seu 
contrato de trabalho suspenso, não 
haverá o recolhimento da contribuição 
previdenciária. A suspensão do contrato de 
trabalho e redução salarial trarão impacto 
diretamente no recebimento do salário 
maternidade, principalmente se esti ver 
próximo do início do gozo da licença gestante 
e recebimento do salário maternidade.
SUSPENSÃO: Neste caso, os recolhimentos 
previdenciários que são de responsabilidade 

do empregador (Lei 8213/91, arti go 72, § 
1º) serão suspensos. Se a empregada quiser 
que o tempo de suspensão seja uti lizado 
para contagem de tempo de serviço para 
fi ns de benefí cios previdenciários ela 
deveria contribuir na qualidade de segurada 
facultati va (arti go 8, parágrafo 2º, inciso II)”.
Orientação jurídica: no caso de SUSPENSÃO 
do contrato de trabalho ou acordo de 
REDUÇÃO DE JORNADA E SALÁRIO (advindas 
da MP 936), orientamos que quando da 
elaboração do acordo individual, insira-se 
uma cláusula pactuando com o empregador 
à conti nuar o recolhimento INSS com base 
no salário integral da empregada (valores 
que estava recebendo antes da pandemia, 
sem eventual redução acordada e mesmo 
com o contrato suspenso) para que a mesma 
não seja prejudicada.
A MP pode ser prorrogada enquanto 
perdurar o estado de calamidade pública. 
Neste caso a gestante volta a receber o 
salário original se o parto ocorrer durante 
a redução ou suspensão do contrato de 
trabalho. A trabalhadora gestante não 
poderá ser demiti da durante o estado de 
calamidade. 

Edson Roberto Massonett o 
OAB/SP. 115.986

Depatamento Jurídico
Horário de atendimento 

De segunda a quinta - 8h30 às 11h30
Rua Marquês de Pombal, 405

Campos Elíseos (16) 3995-6868

Jornal do Sincomerciários – Publicação do Sindicato dos Empregados no Comércio de Ribeirão Preto | Distribuição gratuita: Associados e lojas em geral
Presidente: Santa Regina Pesso� Zagre� | Vice-presidente execu�vo: Oscar Gonçalves | Vice-presidente: Fábio João Padilha Leite | Secretária-geral: Maria Jivannou de 
Moraes Ferraz | Secretário-adjunto: João Carlos Domingos | Tesoureiro-geral: Onofre Ferreira de Almeida Jr. | Tesoureiro-adjunto: Hilton Losi Viana | Diretora de Relações 
Públicas: Edma Célia Fernandes de Oliveira | Assuntos trabalhistas e previdenciários: Domingas Fernandes dos Santos Mian | Diretor de esportes e Lazer: Paulo Merk Noda 
Diretor de patrimônio: Vanildo Menezes Silva | Fotos: João Carlos Domingos | Produção editorial: Panorama Comunicação Fone: (16) 3963-2477 | Jornalista responsável: 
Claudete Araújo – Mtb. 23.313 | Edição e finalização: Claudia Souto de Lima | Impressão: Ekopress (16) 3329-5696 | Tiragem: 4 mil exemplares

Expediente

O Sincomerciários de Ribeirão Preto atua em uma base territorial com 14 cidades: Al�nópolis, 
Batatais, Brodowski, Cajurú, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guatapará, Jardinópolis, 
Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul e Serrana. Dessa maneira, 
atende a mais de 30 mil comerciários e seus familiares, totalizando quase 100 mil  pessoas que 
podem usufruir nossos bene¥cios e serviços.

Acesse www.comerciariorp.org ou envie um e-mail para faleconosco@comerciariorp.org 
e descubra todas as vantagens de ser sindicalizado.

@sincomerciariosrpSiga-nos no

SENADO APROVA PROGRAMA 
EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO 

DO EMPREGO E RENDA
O Senado aprovou por 75 votos a 

favor e nenhum contra a prorrogação da 
MP936 que trata da suspensão de contra-
tos de trabalho e a redução de jornadas 
e salários, enquanto durar o período de 
calamidade pública. 

A prorrogação depende do presidente 
Jair Bolsonaro por meio de portaria.
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O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS CONTINUA LINDO. AGUARDAMOS AUTORIZAÇÃO PARA RECEBER 
VOCÊ E SUA FAMÍLIA PARA O MERECIDO LAZER AOS DOMINGOS!

 NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 22/06/2020.

Equipes participantes
América, Amigos do Lazinho 
JH, Azulão, Bec, Cerraden-
se, Entre Amigos, Favela, 
Ferrari, Geração, Paiven-

se, Popular, Porto FC, PSG, 
PSS, Super Star, União, 

União RP.

Entre Amigos 

Favela

Copa 
Primavera

2020
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

 NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 22/06/2020.

Escola CAPKids informa
Estamos vivendo um momento que pegou a todos de surpresa, da noite para o dia 

aulas foram suspensas, escolas foram fechadas e com isso uma mudança drásti ca na 
vida das crianças e suas famílias. A situação é nova para todos, portanto, o importante 
agora é ter em mente que temos que nos adaptar e fazer o nosso melhor. Chegou 
a hora de prati carmos o exercício da empati a, ou seja, se colocar no lugar do outro.

O momento é de união, vamos dar as mãos simbolicamente, uti lizar novas 
ferramentas, novas tecnologias e técnicas educacionais no processo ensino-
aprendizagem. 

Não há resposta prontas para tantas dúvidas, mas temos a grande oportunidade de juntos, pais e 
professores, construir novos caminhos para a educação e promover o desenvolvimento pleno de nossas crianças.

A importância das “atividades sequenciadas” em tempos de pandemia
O momento que estamos vivendo é desafi ador e delicado, privados de nossa liberdade de comu-
nhão, não podemos executar a maioria de nossos eventos habituais, restando assim, o confi na-

mento.
Em casa, é difí cil manter uma roti na adequada de ati vidades, principalmente quando se 

envolve a família, o trabalho e a escola. No entanto, é importante, mantermos uma lista de 
“ati vidades sequenciadas”.

Prof.ª Taís Santoro – Diretora da Escola CAPKIDs

Exemplo de roti na, com ati vidades sequenciadas:

O que são “ati vidades sequenciadas”?

São ati vidades roti neiras que fazemos em sequência, ou seja, podemos enumerar tarefas do 
nosso coti diano para facilitar a dinâmica do nosso dia. Ati vidades sequenciadas funcionam muito 

bem com as crianças em idade de escolarização, também oferecem segurança para os menores.

Claro que podemos criar e organizar nossas próprias ati vidades e sequências, o importante é 
estarmos atentos a todos os afazeres, para não “pirarmos” com a falta ou no nosso atual momento, 
com a sobra de tempo. Com resiliência, tudo isso vai passar mais fácil!

A Escola CAPKIDS fi ca na rua Alagoas, 333 Campos Elíseos - Fone: (16) 3632-8454
E-mail faleconosco@escolacap.com.br. Marque um horário e venha conhecer nosso 
projeto pedagógico.

    Trocar o pijama, escovar os dentes e 
pentear os cabelos

   Tomar café da manhã

   Fazer as tarefas da escola

   Almoçar

   Escovar os dentes e descansar (ti rar um 
cochilo)

   Brincar

   Lanche da tarde

   Ajudar a mamãe em tarefas de casa

    Assisti r televisão, ou leitura

    Tomar banho

    Jantar

    Aproveitar um tempo com  a família

    Dormir

Profª Viviane de Marti no


