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Miss Comerciária 2015

Cadê o trabalhador que estava aqui?Cadê o trabalhador que estava aqui?Cadê o trabalhador que estava aqui?Cadê o trabalhador que estava aqui?Cadê o trabalhador que estava aqui?

?????

O Sincomerciários, em defesa do emprego dos comerciários, se coloca contra a postura de
segmento de supermercados que estão optando pela  implantação do Self-checkout, sistema
automatizado, que permite ao próprio cliente registrar e pagar por suas compras, sem o auxí-
lio de operadores de caixa. Confira na página 03.
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EXPEDIENTE

POR PRINCÍPIO SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS.

Santa Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários de

Ribeirão Preto

 As perspectivas para o ano de 2016 parecem não
ser tão animadoras, mas preferimos apostar na propos-
ta de nos contrapormos ao pessimismo e a pensar na
recuperação contando com o imenso mercado consu-
midor brasileiro.

A ideia é fomentar o consumo responsável para cri-
armos empregos e mantermos as indústrias produzin-
do, o que faz a roda da economia girar, beneficiando
toda a população.

São poucas as ações que podemos esperar do poder
público e não devemos nos iludir com providências
mágicas, mesmo porque devemos manter nossa mente
aberta e sermos responsáveis pelo lugar em que vive-
mos; apenas devemos exigir liberdade para que pos-
samos agir mais positivamente para que  os projetos se
tornem reais.

Os desempregados sabem como é duro encarar a
realidade de estar sem trabalho, considerando que em
2016 a projeção é de que alcançaremos 10% (dez por
cento) de desempregados.

Pânico, desilusão e queda da autoestima ocorrem
quando o trabalhador apresenta à sua família o Aviso
Prévio, que traz uma má perspectiva do inevitável atraso
no cumprimento dos seus compromissos, afetando,
consequentemente, sua qualidade de vida.

A iniciativa do governo para redução do desempre-
go, vai na linha de reduzir a carga horária e o trabalho,
amparado por lei específica, na qual o trabalhador, para
não perder seu emprego concorda através de Assembleia

agendada pelo Sindicato, discutir a redução dos seus ven-
cimentos em até 25% (vinte e cinco por cento), manten-
do seu vínculo com a empresa. O PPE – Programa de
Proteção ao Emprego, hoje conta com 43 mil trabalha-
dores protegidos.

Apesar de estarmos convivendo com todos estes pro-
blemas, não recuaremos, procuraremos suplantar os
malefícios da instabilidade política e não nos descuida-
remos de combater o projeto de terceirização, que não
construiu um bom ambiente para os trabalhadores, po-
dendo obrigar o trabalhador a ser pessoa jurídica (PJ),
onde o mesmo não terá acesso direto aos direitos traba-
lhistas, como férias, décimo terceiro, salário, FGTS etc.
Este projeto é conhecido como o que mais precariza as
relações de trabalho.

O cenário atual é de queda da atividade econômica,
que faz as receitas do governo despencarem, inclusive as
previdenciárias, o que deixa o sistema mais vulnerável,
cuja conta do mau atendimento recairá como sempre,
sobre o trabalhador, pois as receitas caem e as despesas
crescem.

A sociedade brasileira está saturada de ouvir as más
notícias, que circulam diariamente nos meios de comu-
nicação, a começar pela incompetência e corrupção, ali-
adas aos juros altíssimos que impedem o faturamento
do comércio, ocasionando uma perda significativa nos
salários da categoria comerciária.

Juros altos aumentam a inadimplência, pois já conta-
mos com 59 milhões de consumidores devedores, com

dívida acumulada de R$ 250 bilhões, segundo cálculos
de especialistas em estudo de mercado.

Todavia, é preciso resgatar o ânimo dos brasileiros e
da parte que nos cabe, continuaremos com nosso proje-
to de assessorar e defender o trabalhador neste momen-
to crítico e por outro lado continuaremos a retornar as
contribuições arrecadadas para manutenção dos inúme-
ros benefícios, com implantação de novos projetos va-
lorizando o trabalhador, como por exemplo, cursos de
qualificação e desenvolvimento profissional no CAP -
Centro de Aprendizagem Profissional,  inclusive com
cursos de pós-graduação em convênio com a Fundace
que se iniciará em 2016 sobre a rubrica de Gestão de
Negócios, Comércio e Serviços - MBA.

E afinal, como sabemos que crise pode ser também
oportunidade para mudança, acreditamos na força do
trabalho, no empenho e na garra para superarmos os
desafios. Nosso desejo é que iniciemos o ano de 2016,
com paz, harmonia e principalmente esperança a todos
os comerciários e seus familiares!

PPPPPerspectivas e anseios para 2016erspectivas e anseios para 2016erspectivas e anseios para 2016erspectivas e anseios para 2016erspectivas e anseios para 2016
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Seus Direitos
O vice-presidente Fábio João

Padilha Leite, o diretor José
Firmino de Faria e a funcionária
Stella Maciel, do Departamento
Jurídico do Sincomerciários,
participaram de palestra
esclarecedora  sobre a nova re-
gra de aposentadoria por tem-
po de contribuição 85/95, rea-
lizada na sede da União Geral
dos Trabalhadores - UGT, em
São Paulo.

O palestrante Jackson Almeida Pequeno, do  INSS sanou dúvidas e deu explica-
ções aos participantes; veja as principais:

O tempo de contribuição continua o mesmo?
Sim, o tempo mínimo de contribuição continua o mesmo, 30 anos mulher, 35

anos homem.
O que mudou?
A nova regra soma idade + contribuição.
O que é 85/95?
É o número de pontos que a trabalhadora (85) ou o trabalhador (95) devem

alcançar para se aposentar integralmente.
Atenção! Não confunda, 85 e 95 não são idades de aposentadoria, mas sim

a soma de idade + tempo de contribuição.
O fator previdenciário acabou?
Não, o trabalhador que completar o tempo, mas não se enquadrar na regra 85/95

pode solicitar a aposentadoria com aplicação do fator.
E a regra por idade?
As regras para aposentadoria por idade não mudaram, 65 anos para homem, e 60

anos para mulher+ 15 anos de contribuição.
Em caso de dúvidas, o Sincomerciários possui um Departamento Jurídico que

atende toda a categoria comerciária de segunda a sexta-feira na Subsede Campos
Elíseos na Rua Marquês de Pombal, 506.

Possui também serviços de Consultoria Previdenciária, onde presta informações,
orientações, elaboração de contagem de tempo, simulação do valor do benefício,
cadastramento de senhas, acerto de dados cadastrais e recolhimentos, montagem e
encaminhamento de processos de aposentadorias com acompanhamento dos pro-
cessos, emissão de extratos e esclarecimento de dúvidas sobre previdência e aposenta-
doria. Informações, pelo telefone: 3519 3890.

O que é a regra 85/95?O que é a regra 85/95?O que é a regra 85/95?O que é a regra 85/95?O que é a regra 85/95?

CAUSAS CÍVEIS E
TRABALHISTAS

Dra. Daniela K. G. Braga
Rua Casemiro de Abreu, 442
Fone/fax: 3636 3261 - Rib. Preto
E-mail: danikgoncalves@yahoo.com.br

Dr. Edson Roberto Massonetto
Rua Duque de Caxias, 1235
Fone: 3632 8990 / 3632 8995
Fax: 3636 9856
E-mail: massonettoadv@hotmail.com

Dr. José Jorge Simão
Rua São Sebastião, 506 - 5º andar cj. 51
Fones: 3610 8817 - Rib. Preto
E-mail: advsimao@netsite.com.br

Dra. Ritamar A. G. Pereira

Rua Casemiro de Abreu, 442

Fone/fax: 3636 3261 - Rib. Preto

E-mail: ritamar@aasp.org.br

Dra. Cesarina Maria Sibin Ferreira

Rua Waldemar Correia Rodarte, 70

Fone: 3987 8100 - Serrana

CÍVEL E CRIMINAL

Dr. Edson Roberto Borsato

Av. do Café, 681

Fone: 3610 5560

Advogados do Departamento JurídicoAdvogados do Departamento JurídicoAdvogados do Departamento JurídicoAdvogados do Departamento JurídicoAdvogados do Departamento Jurídico

Sincomerciários se preocupaSincomerciários se preocupaSincomerciários se preocupaSincomerciários se preocupaSincomerciários se preocupa
com a tendência ‘Caixa sem Caixa’com a tendência ‘Caixa sem Caixa’com a tendência ‘Caixa sem Caixa’com a tendência ‘Caixa sem Caixa’com a tendência ‘Caixa sem Caixa’

O Sincomerciários está
preocupado com a tendên-
cia que está ocorrendo no
setor de supermercados
que é a implantação do
Se l f - checkout , s i s t ema
automatizado, que permite
ao próprio cliente registrar
e pagar por suas compras,
sem o auxílio de atendentes
de caixa. Os próprios clien-
tes passam os produtos por
leitores de códigos de bar-
ras e pagam suas compras

com cartões de débito ou crédito. São 8 mil empregados no ramo supermercadista
em Ribeirão Preto, o que prejudicaria em muito a categoria se o sistema for implanta-
do em todos os supermercados da cidade. “Não vamos admitir essa barbárie contra
a categoria comerciária, que trabalha diariamente em contato direto com os clientes
registrando as mercadorias, sejam elas poucas ou a do mês, pesando na balança os
itens necessários, passando o cartão de débito/crédito ou estando ali presente caso
tenha que dar o troco do pagamento em dinheiro etc, além de atender a todos e
principalmente aos idosos, que exigem mais atenção. Não podemos incentivar essa
prática de maneira alguma”, enfatiza a presidente Regina.

O Sincomerciários não é contra a tecnologia, mas sua preocupação constante é
com a qualidade de vida do comerciário e a defesa de seus direitos. Acredita que esse
sistema beneficie apenas aos empresários, deixando de lado o capital humano, o
comerciário. “Na área de supermercado, o caixa representa a função que mais empre-
ga no setor. Não permitiremos que a medida seja colocada em prática, pois mesmo
que o empresário não demita de imediato, não abrirá novos postos de trabalho, au-
mentando o desemprego. Vamos protestar para impedir o desemprego”, afirma Re-
gina Pessoti Zagretti.

A experiência ilustra uma tendência global de substituição de atendentes humanos
por máquinas. Os motivos são os mesmos que levaram os bancos, pioneiros no siste-
ma de self-service, a adotar os caixas eletrônicos: redução de gastos operacionais e
menor de tempo de atendimento. Os empresários do setor afirmam que não ocor-
rerão demissões e que os trabalhadores serão remanejados para outras áreas dentro
da empresa. “Nós, do Sincomerciários, estamos atentos a toda essa demanda, pois
sabemos que poderá ser irreversível e não deixaremos que os comerciários sejam
afetados. Sendo assim, é nossa obrigação atentar para a necessidade de capacitação
dos comerciários; nosso Centro de Aprendizagem Profissional, a Escola CAP, está a
disposição dos comerciários para que se preparem e se atualizem para atuar em outra
área ou função dentro da empresa, evitando assim o desemprego”, frisa a presidente.

TTTTTrabalhador sindicalizado é trabalhador protegido. Sindicalize-se, informe-se pelo fone: 3519 3500rabalhador sindicalizado é trabalhador protegido. Sindicalize-se, informe-se pelo fone: 3519 3500rabalhador sindicalizado é trabalhador protegido. Sindicalize-se, informe-se pelo fone: 3519 3500rabalhador sindicalizado é trabalhador protegido. Sindicalize-se, informe-se pelo fone: 3519 3500rabalhador sindicalizado é trabalhador protegido. Sindicalize-se, informe-se pelo fone: 3519 3500
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Jéssica Bianca Campanato Baruel, do
Sincomerciários de São José dos Campos foi
a escolhida Miss Comerciária Paulista 2015,
eleita entre 32 candidatas no dia 21 de no-
vembro, em evento promovido pela
Fecomerciários no Centro de Lazer dos
Comerciários, na Praia Grande. O desfile
aconteceu em uma atmosfera tomada pelo
tema “circo” onde o estilo vintage remeteu a
períodos de décadas passadas em que o cli-
ma circense era de glamour e sofisticação.

Saúde e beleza andam juntas
“A nossa miss, a bela Letícia Ramos, fez uma exce-

lente apresentação e nos deixou muito orgulhosos, e o
principal objetivo do evento é de valorizar, cada vez
mais, as comerciárias do Estado de São Paulo. O Miss,
além de promover a beleza das comerciárias, também
incentiva campanhas em prol da saúde da mulher. Este
ano, o tema foi “Mulher bonita é mulher que se cui-
da”, para alertar sobre a importância da prevenção
contra o HPV, vírus que, se não identificado precoce-
mente, pode se desenvolver em câncer de colo de úte-
ro. Em 2014, o tema foi câncer de mama. Tudo isso
nos exorta a continuar a promover o evento em nossa
cidade, proporcionando às comerciárias ribeirão-
pretanas a oportunidade de viver essa experiência”, des-
tacou a presidente Regina.

Miss Comerciária PMiss Comerciária PMiss Comerciária PMiss Comerciária PMiss Comerciária PaulistaaulistaaulistaaulistaaulistaPainel Sindical

A presidente do Sincomerciários de Ribeirão Preto e Secre-
tária Nacional da Mulher da UGT, Regina Pessoti Zagretti mi-
nistrou uma palestra sobre “Trabalho Decente para Mulheres e
Jovens no Setor Comércio” na 3ª Plenária Nacional de Dirigen-
tes Sindicais Comerciários da União Geral dos Trabalhadores
(UGT) em Fortaleza - CE, no dia 26 de novembro.

Regina falou sobre as políticas de trabalho decente para
mulheres e jovens, como: ampliar as licenças maternidade e
paternidade como promoção de responsabilidade comparti-
lhada, garantir acesso às creches em tempo integral e horários
diferenciados para atendimento às mães comerciárias, ações pela
erradicação do trabalho infantil, fazer com que se cumpra a lei
do menor aprendiz, fiscalizar as empresas quanto à segurança
no trabalho e relatou experiências de como os sindicatos po-
dem colaborar para o trabalho decente.

“Sou a primeira mulher, em 77 anos, a assumir o sindicato
de minha cidade, trabalhei 20 anos no comércio, sei o que é ser dona de casa, trabalhar fora, e
estudar. Assumi a Secretaria, com o intuito de passar para as companheiras as experiências vividas
em nossos Sindicatos com o apoio de nossa Federação, a Fecomerciários, dirigida por Luiz Carlos
Motta. O ano todo lutamos pelo trabalho decente, seja fazendo o café sensorial que coloca as
pessoas no lugar de pessoas com necessidades especiais, distribuindo cartilhas e fiscalizando para
que os mesmos tenham uma colocação digna, ou lutando pela erradicação do trabalho infantil;
enquanto uma criança trabalha está sendo tirado o direito de uma formação estudantil e isso traz
problemas futuros, a criança é um ser em desenvolvimento, os órgãos ainda estão em formação,
assim o esforço pode gerar doenças”, disse Regina, que ressaltou: temos que pensar nos acidentes
de trabalho que podem acarretar consequências para toda a vida, como a perda de um membro,
fatores que influenciam no trabalho decente da sociedade.

O Fórum Nacional de Mu-
lheres Trabalhadoras das Centrais
Sindicais juntamente com a Se-
cretaria Municipal de Políticas
para as Mulheres da Cidade de
São Paulo realizou um  Seminá-
rio sobre Assédio Moral e Sexu-
al e Desigualdades de Gênero no
Ambiente de Trabalho. A presi-
dente do Sincomerciários e Se-
cretária Nacional da Mulher da
UGT, Regina Pessoti Zagretti
participou ativamente e frisou a importância de unificar e fortalecer a luta das mulheres das Centrais
Sindicais composta pela CTB, CUT, Força Sindical, NCST e UGT e articular a defesa dos direitos e
da democracia. “O Assédio Moral é uma das piores formas de violência no trabalho pois pode
deixar sequelas, que muitas vezes são irreversíveis. O assédio se configura por toda e qualquer
conduta abusiva, manifestada de forma sistemática, reiterada e intencional, capaz de causar dano à
integridade psicofísica do trabalhador e desequilibrar a relação trabalhista na empresa”, afirmou
Regina.

De acordo com a presidente é fundamental a participação de representantes dos trabalhadores
em todos esses encontros como uma maneira de trocar experiências para poder da melhor forma,
orientar suas categorias quanto ao procedimento a ser tomado em caso de assédio. “Procurar o
sindicato é de suma importância, temos departamento jurídico à disposição para maiores esclare-
cimentos”, concluiu.

Outra bandeira de luta que tem sido erguida o ano todo e foi discutida no seminário é a
ratificação da convenção 156 que é sobre a responsabilidade compartilhada, pois para o Fórum
Nacional das Trabalhadoras essa ratificação é a base para a igualdade de direitos entre homens e
mulheres. “Compartilhando a responsabilidade, a mulher poderá ter maiores oportunidades de
estudar e de buscar melhores colocações no mercado de trabalho”, disse Regina.

O presidente Luiz Carlos Motta recebeu o Título de Cidadão Cruzeirense na noite
de quinta, 10 de dezembro, na Câmara Municipal da cidade de Cruzeiro. A propositura,
de autoria do vereador vice-presidente da Casa e presidente do Sincomerciários local,
Charles Eduardo Fernandes, foi aprovada por unanimidade. A plenária estava repleta
de dirigentes sindicais e comerciários de todo o Estado de São Paulo.

Presidente Motta recebe títuloPresidente Motta recebe títuloPresidente Motta recebe títuloPresidente Motta recebe títuloPresidente Motta recebe título
de cidadão Cruzeirensede cidadão Cruzeirensede cidadão Cruzeirensede cidadão Cruzeirensede cidadão Cruzeirense

Na foto, o presidente Motta ao lado da prefeita de Cruzeiro, Ana Karin,  dos
dez vereadores da cidade, familiares, amigos e dirigentes sindicais que

prestigiaram a homenagem

16 Dias de A16 Dias de A16 Dias de A16 Dias de A16 Dias de Ativismotivismotivismotivismotivismo
PPPPParararararticipação em Seminárioticipação em Seminárioticipação em Seminárioticipação em Seminárioticipação em Seminário

sobre Assédio Moral e Sexualsobre Assédio Moral e Sexualsobre Assédio Moral e Sexualsobre Assédio Moral e Sexualsobre Assédio Moral e Sexual

3ª Plenária Nacional de Dirigentes3ª Plenária Nacional de Dirigentes3ª Plenária Nacional de Dirigentes3ª Plenária Nacional de Dirigentes3ª Plenária Nacional de Dirigentes
Sindicais Comerciários Sindicais Comerciários Sindicais Comerciários Sindicais Comerciários Sindicais Comerciários 

Sindicalize-se, peça a visita de um cadastrador através do fone: 3519 3500Sindicalize-se, peça a visita de um cadastrador através do fone: 3519 3500Sindicalize-se, peça a visita de um cadastrador através do fone: 3519 3500Sindicalize-se, peça a visita de um cadastrador através do fone: 3519 3500Sindicalize-se, peça a visita de um cadastrador através do fone: 3519 3500
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CAP KIDS fecha parceria com coleçãoCAP KIDS fecha parceria com coleçãoCAP KIDS fecha parceria com coleçãoCAP KIDS fecha parceria com coleçãoCAP KIDS fecha parceria com coleção
“Mais Cores” da editora P“Mais Cores” da editora P“Mais Cores” da editora P“Mais Cores” da editora P“Mais Cores” da editora Positivoositivoositivoositivoositivo

O segmento mais importante da educação básica que tem como componentes (educação infantil, ensino fundamen-
tal e ensino médio) é, sem dúvida, a educação infantil, é onde tudo começa, onde acontecem as primeiras descobertas, o
início da socialização, o novo, as amizades, os sim, não e porquês, a iniciação à alfabetização e todas as novidades que
englobam o aprendizado das crianças. Com a preocupação de ensinar com qualidade e diversão, a Escola de Educação
Infantil CAP KIDS, mantida e administrada pelo Sincomerciários de Ribeirão Preto acaba, de firmar parceria com a
Editora Positivo, adotando a coleção didática “Mais Cores” no seu projeto pedagógico.

Com materiais e conteúdos cuidadosamente reformulados a fim de contribuir para a formação da criança e auxiliar
os professores em sua atuação pedagógica, a coleção propõe o desenvolvimento das operações mentais, por meio de
situações de ensino concretos, graduais e sistemáticas, as quais aproximam as crianças a conhecimentos específicos dos
diferentes aspectos da realidade.  “Os livros trazem a proposta didática, porém a metodologia utilizada é a ideia que a
professora trará para a sala de aula”, disse a assessora pedagógica Fabianni Mamone, da editora Positivo.

Para o diretor da escola, Agenor Freitas Filho, essa parceria é um grande passo para o ensino das crianças. “Aprender
brincando, conscientizar com responsabilidade e leveza, ensinar sobre a importância de se preservar a natureza, sobre as diferenças
étnicas, todos somos iguais, sobre a importância de respeitar o próximo, separar o lixo, alimentação saudável, a coleção que veio
complementar a nossa proposta, conta também com livros infantis com diferentes ensinamentos para cada idade, e ainda um livro
para que os pais participem dos estudos em casa e se envolvam com a vida escolar dos filhos”, disse Agenor.

“A Escola Infantil CAP KIDS foi muito bem estruturada por nós, com horários
diferenciados para atender aos pais que trabalham no comércio, além do ensino de
qualidade, acompanhamento pedagógico praticamente individualizado, segurança, e o
principal, possibilitar uma aprendizagem significativa e eficaz para os pequenos de 1
ano e meio a 5 anos, que será a base educativa para a vida toda da criança”, ressaltou a
presidente.

“Em 2016 aliadas às atividades já desenvolvidas na escola, as crianças contarão
ainda com aulas de musicalização, expressão corporal e inglês, tudo isso visando o
melhor ensino aprendizagem para os filhos e filhas dos comerciários que são nosso
principal público - alvo”, destacou ainda a presidente do Sincomerciários, Regina.

Mural CAP Kids ..................................................................................

A pequena Júlia Ferreira de Freitas recebeu
das mãos do diretor Agenor seu certificado

de conclusão do Ensino Infantil.

A festa Natal das Crianças do CAP Kids foi comemorada
com muita música e brincadeiras. Contou com a
 presença dos pais e do tão esperado Papai Noel.
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Espaço AberEspaço AberEspaço AberEspaço AberEspaço Aberto da 3ª Idade encerra oto da 3ª Idade encerra oto da 3ª Idade encerra oto da 3ª Idade encerra oto da 3ª Idade encerra o
ano com alegria contagianteano com alegria contagianteano com alegria contagianteano com alegria contagianteano com alegria contagiante

A comemoração de final de ano do Espaço Aberto da
3ª Idade foi mais uma vez surpreendente, a criatividade, a
disposição e a alegria das “meninas” estavam contagiante.
Uma bela festa com muita alegria, vitalidade e união, com
direito a lindas apresentações de dança, orquestradas pela
talentosa professora Liedna. O Coral, regido pela musicista
Patrícia Carvalho, esteve impecável entoando canções na-
talinas e de boas festas a todos os presentes. “Um orgulho
para o Sincomerciários manter esse projeto que beneficia
pais e mães de comerciários e os trabalhadores já aposen-

tados. A 3ª idade nos dá um exemplo de vida e alegria”, destacou a presidente Regina, que todos os anos
prestigia a festa.

Medalhistas do
Torneio de Palavras
Cruzadas

As Frenéticas e o eterno Dancing Days

Homenagem

à Chiquinha Gonzaga!

Ciganas invadiram a festa da 3ª Idade e

trouxeram muita alegria a todos os

presentes, ao lado da  Pequena Notável,

a inesquecível Carmem Miranda

Apresentação de

dança New

York, New York!

O famoso Coral do Espaço Aberto
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Esporte &  Lazer

O domingo de 22 de
novembro foi dia de reu-
nir mais uma vez a famí-
lia de bochófilos no clu-
be de Campo para a fi-
nal do Torneio Bocha.

1º lugar - Sérgio
2º lugar - Luís
3º lugar - Júnior
4º lugar - Davi

FFFFFinal do Tinal do Tinal do Tinal do Tinal do Torneio de Bochaorneio de Bochaorneio de Bochaorneio de Bochaorneio de Bocha

III TIII TIII TIII TIII Torneio de Tênis dos Comerciáriosorneio de Tênis dos Comerciáriosorneio de Tênis dos Comerciáriosorneio de Tênis dos Comerciáriosorneio de Tênis dos Comerciários
TTTTTroféu Lroféu Lroféu Lroféu Lroféu Luiz Carlos Mottauiz Carlos Mottauiz Carlos Mottauiz Carlos Mottauiz Carlos Motta

Destacamos o tenista Kleber
Móvio, comerciário, que foi cam-
peão no VII Torneio de Tênis do
Ipanema Clube na Categoria C, que
contou com a organização do Pro-
fessor Victor e do Conselheiro Cacá
Dante. Houve 65 inscritos nas 3 ca-
tegorias. Parabéns Kleber!

Os ganhadores do Troféu
Luiz Carlos Motta foram:
Categoria A
Anderson Pazelli
Categoria B
Rodrigo Monteiro, comerciário
Categoria C
Gabriel Silva, comerciário
Categoria D
Eduardo Silvério  - Pontal

Destaque no TênisDestaque no TênisDestaque no TênisDestaque no TênisDestaque no Tênis
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O Sincomerciários e a Fundace oferecem oportunidade à categoria comerciária e parcei-
ros para especialização com qualidade, visando a formação de agentes de mudança e profis-
sionais capacitados para liderar equipes e gerenciar profissionalmente os mais variados negó-
cios.

As aulas serão ministradas por docentes especializados e a execução do curso está sob a
coordenação geral do Prof. Dr. André Lucirton Costa - Professor Associado da Universida-
de de São Paulo - USP, a coordenação junto à Fundace está a cargo do Professor Rafael dos
Anjos e a coordenação da Pós, na Escola CAP, sob a supervisão da pedagoga Carla Maria
Garcia Rangel.

“A Fundace, desde 1996, traz cursos de especialização como o de MBA e na minha
opinião esse curso que propomos hoje para esse público, será de grande valia, pois o merca-
do está carente de um apoio ao desenvolvimento desse profissional. Mesmo as pessoas com
formação, muitas vezes se deparam com problemas que têm dificuldades para resolver por
falta de planejamento no dia a dia das empresas, e o intuito desse curso é suprir essa necessi-
dade, oferecendo além, das matérias tradicionais, o contato com a realidade, inclusive com
empreendedores que virão para debater conceitos e trocar experiências”, disse o professor
André.

O coordenador do MBA ressaltou a importante iniciativa do Sindicato em se preocupar
com o trabalhador e oferecer essa oportunidade para alavancar a carreira. “A educação é o
grande veículo de melhoria e ser o diferencial nos dias de hoje é tudo, será uma excelente
parceria educacional”, concluiu.

O objetivo do curso é criar um ambiente de reflexão sobre carreira profissional e cami-
nhos empresariais, permitindo ao participante planejar a construção de seu futuro; capacitar
o aluno para o trabalho em um mundo moderno, globalizado e instável; proporcionar um
fórum de troca de experiências entre os estudantes; criar um ambiente de reflexão sobre
carreira profissional e caminhos empresariais, permitindo ao participante planejar a constru-
ção de seu futuro.

Quem pode fazer o MBA? Profissionais liberais graduados, de empresas públicas ou
privadas, além de empresários e executivos que queiram aprimorar conhecimentos que am-
pliem a capacidade analítica, promovendo-os com tecnologias atuais.

“O Sindicato se preocupa com a qualificação do trabalhador e vimos nessa parceria a
oportunidade de aperfeiçoamento profissional mais acessível à nossa categoria, inclusive fi-
nanceiramente, expandir o conhecimento abre portas para alavancar a carreira, para gerir os
negócios, gerar empregos, aumentar a renda e melhorar a qualidade de vida”, pontuou a
presidente do Sincomerciários Regina Pessoti Zagretti.

“Como dirigente sindical, um dos principais papéis do Sindicato é atuar para que o traba-
lhador e sua família tenham qualidade de vida, seja lutando por melhorias salariais, orientando
nas causas trabalhistas, proporcionando lazer ou ensino de qualidade desde a Escola Infantil
CAP Kids, cursos profissionalizantes no Centro de Aprendizagem Profissional - Escola CAP
e agora com o MBA, dessa forma colaboramos para uma sociedade mais justa”, finalizou
Regina.

Sincomerciários e FSincomerciários e FSincomerciários e FSincomerciários e FSincomerciários e Fundace oferecem MBAundace oferecem MBAundace oferecem MBAundace oferecem MBAundace oferecem MBA
em Gestão de Negócios, Comércio e Serem Gestão de Negócios, Comércio e Serem Gestão de Negócios, Comércio e Serem Gestão de Negócios, Comércio e Serem Gestão de Negócios, Comércio e Serviçosviçosviçosviçosviços
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