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Miss Comerciária Paulista - Etapa Ribeirão Preto

A bela Marianne Mendes Massita, da Empresa Distrisolda, é a nossa Miss Comerciária 2016! Ela foi a eleita 
dentre 14 concorrentes do Concurso Miss Comerciária Paulista - Etapa Ribeirão Preto. O evento aconteceu 
no último dia 8 de outubro em grande estilo no Espaço Siena, no Clube de Campo dos Comerciários, reunin-

do familiares, colegas de trabalho e amigos das beldades. Foram eleitas também a 2ª e a 3ª Misses, além de ser revelada a 
Miss Simpatia, escolhida entre as próprias participantes. Veja quem são elas e os detalhes desta bela festa, na página 5.
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Nossos endereços
Sede social:

Rua General Osório, 782 - 1ª e 2ª sobreloja

Centro 16 3519-3500- Fone:

Subsede Campos Elíseos:

Rua Marquês de Pombal, 506

Campos Elíseos - 16 3519-3890Fone:

Clube de Campo:

Rua Ézio Lucchiari, 500

Parque São Sebastião - 16 3629-0717Fone:

Academia Ritmo/Locadora Ritmo:

Rua Marquês de Pombal, 405

Campos Elíseos - 16 3603-6130Fone:

Buffet BonBistrô:

Espaço Siena (Clube de Campo)

Fone: 16 3629-7760 – Carmen

Espaço Villa di Toscana (Subsede)

Fone: 16 3603-6130 – Carlos

Espaço Aberto da 3ª Idade

Terças e Quintas das 14h às 17h

Fone: 16 3519-3890

Escola CAP Centro de Aprendizagem:

Rua Alagoas, 349

Campos Elíseos - 16 3519.3410Fone:

Escola CAP Kids:

Rua Alagoas, 333

Campos Elíseos - 16 3519.3410Fone:

Subsede Batatais:

Rua Coronel Joaquim Alves, 635

Centro - 16 3761-3685Fone:

Sindicalize-se

Documentos necessários

Titular

Carteira de Trabalho (CTPS) atualizada, RG, CPF e

comprovante de residência.

Dependentes

Cônjuge: Certidão de Casamento, RG e CPF

Filhos menores de 18 anos e solteiros: Certidão

de nascimento, RG e CPF

Filhos solteiros até 24 anos, sem renda

própria, que estejam cursando faculdade:

Necessário apresentar comprovante de matrícula

na faculdade (requer renovação anual), RG e CPF

Pai, mãe, sogro e sogra: Documentos de

identidade (RG e CPF)

Companheiro e amasiado: Declaração de União

Estável ou Escritura Pública de Dependência

Econômica (requerida em cartório) ou certidão

de nascimento de filhos em comum, RG e CPF.

Ligue 16 3519-3500 ou 16 3629-0717 e agende

Janivaldo, Márcia ou Rita

solicite a visita de um de

nossos credenciadores

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

EDITORIAL

CAUSAS CÍVEIS E TRABALHISTAS

Advogados do

Departamento Jurídico

CÍVEL E CRIMINAL

Dr. Edson Roberto Borsato

Av. do Café, 681

Fone: 3610 5560 - Ribeirão Preto

Dra. Daniela K. G. Braga

Rua Aureliano G. de Oliveira, 372

Fone/fax: 3636 3261 - Ribeirão Preto

E-mail: danikgoncalves@yahoo.com.br

Dr. Edson Roberto Massonetto

Rua Duque de Caxias, 1235

Fone: 3632 8990 / 3632 8995

Fax: 3636 9856 - Ribeirão Preto

E-mail: massonettoadv@hotmail.com

Dr. José Jorge Simão

Rua São Sebastião, 506 - 5º andar cj. 51

Fones: 3610 8817 - Ribeirão Preto

E-mail: advsimao@netsite.com.br

Dra. Ritamar A. G. Pereira

Rua Aureliano G. de Oliveira, 372 - sl. 31

Fone/fax: 3636 3261 - Ribeirão Preto

E-mail: ritamar@aasp.org.br

Dra. Cesarina Maria Sibin Ferreira

Rua Waldemar Correia Rodarte, 70

Fone: 3987 8100 - Serrana

Está cada vez mais difícil a sociedade 
lidar com o envelhecimento e compre-
ender que o idoso pode viver intensa-
mente e com qualidade de vida.

Na compreensão dos orientais, os 
idosos são patrimônio do povo e de 
uma cultura, está neles o nosso saber, o 
nosso ontem, que tanto pode dignificar 
e orientar as novas gerações.

Os males da saúde têm um impor-
tante significado na velhice e este mo-
mento, de uma nova relação com o 
tempo, leva o idoso a pensar que pode 
encontrar outros afazeres, novos pra-
zeres, após tantos anos de dedicação ao 
trabalho.

A aposentadoria nesta fase da vida 
adquire novo sentido, o da preparação 
mental para enfrentar a ociosidade ou 
repensar a vida para adaptar-se nesta 
nova relação com o tempo e o espaço, 
cuidando da sua inserção na sociedade.

A expectativa de vida após a aposen-
tadoria é uma incógnita, porém muitos 
trabalhadores têm uma visão de que a 
vida pode ser maravilhosa e todos pen-
sam em desfrutar esta tão sonhada vida.

Pense bem, não temos que acordar 
cedo e enfrentar o trânsito, acompanhar 
na empresa o cumprimento de metas, 
prazos e orçamentos e ainda ser cobra-
do diariamente; ao contrário, por estar-
mos livres, podemos programar viagens 
e conviver com os amigos.

Aparentemente tudo isso parece ser 
muito fácil, entretanto a realidade pode 
ser muito diferente para quem não pla-

PREPARE-SE PARA A APOSENTADORIA

Santa Regina Pessoti Zagretti
                  Presidente

nejou emocional e financeiramente este 
novo período da vida.

Hoje no Brasil, um terço dos idosos 
continua trabalhando, principalmente 
pela necessidade financeira, o que sig-
nifica que os valores recebidos de apo-
sentadoria não são suficientes para sua 
manutenção.

Seguramente, a reforma da previ-
dência é a maior preocupação dos bra-
sileiros em vias de se aposentar, pois 
agora, com a crise financeira do país, o 
governo alega que terá que reformar a 
previdência social. Não para melhorar 
os direitos, mas claramente para reduzir 
os benefícios, propondo aposentadoria 
aos 65 anos, o que prejudica aqueles tra-
balhadores que atuam em serviços pe-
sados ou na vida rural. Propõe ainda re-
duzir as pensões, colocando uma série 
de entraves para impedir, ou retardar a 
aposentadoria; e ainda cortando ou re-
duzindo o benefício do auxílio-doença, 
entre tantas propostas.

Pelo que está por acontecer, as enti-
dades sindicais: Confederação, Federa-
ção, Centrais e sindicatos estão mobi-
lizadas para combater os excessos em 
defesa dos trabalhadores, para que este 
grande momento da aposentadoria seja 
o início de uma nova fase na vida das 
pessoas e não um momento de desespe-
ro, inquietação e de restrição do direi-
to à vida para aqueles que ajudaram no 
crescimento do país.
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

ATUAÇÃO SINDICAL

A rede de supermercados Savegnago realizou no mês de outubro 
a SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho). O 
Sincomerciários de Ribeirão Preto cedeu o espaço Villa di Toscana, 
na Subsede Campos Elíseos para a realização das palestras. O profes-
sor Júlio de Martino, da Academia Ritmo, deu uma aula de ginástica 
laboral para os presentes, que participaram ativamente e aprenderam 
como se alongar, mesmo no espaço confinado de um escritório.

Sincomerciários sedia SIPAT da Rede Savegnago

O Espaço Villa di Toscana fica na Rua Marquês de Pombal, 506 e pos-
sui toda infraestrutura para eventos sociais e corporativos, com capa-
cidade para 130 pessoas, dotado de datashow, palco, som ambiente, ar-
condicionado e estacionamento seguro. Na próxima vez que for realizar 
encontros, palestras ou eventos, consulte o Buffet BonBistrô pelo fone:  
(16) 3603-6134.

O congresso ocorreu de 5 a 7 de outubro 
em Mogi das Cruzes/SP com a presença de 
aproximadamente mil congressistas, oriun-
dos das bases comerciárias que abrangem os 
69 sindicatos filiados à Fecomerciários. Sob o 
tema central “Unidos por emprego, salário e 
direitos”, o evento contou com palestras que 
abordaram, entre outras questões, a prática 
antissindical, custeio e autorregulamentação 
sindical.

O presidente da Fecomerciários Luiz Car-
los Motta, em seu discurso, enfatizou o papel 
do sindicalismo na defesa do emprego, salá-
rio e direitos: “Em 25 anos de realização de 
nossos Congressos, jamais promovemos um 
como esse, inserido num cenário tão delicado 
de crises generalizadas, e todas de uma só vez. 
Impeachment da Presidente da República, es-
cândalos e mais escândalos de corrupção, in-
flação alta, recessão com retração na indústria 
e no comércio, arrocho salarial, desemprego 

Fecomerciários realiza 25° Congresso Sindical

A presidente Regina Pessoti Zagretti 
participou do Congresso Executivo CSA/
CSI que aconteceu entre os dias 4 e 7 de 
outubro na cidade do Rio de Janeiro, re-
presentando a UGT como Secretária da 
Mulher da UGT Nacional e vice-presiden-
te do Comitê Executivo da CSA. O even-
to, que reuniu vários líderes sindicais das 
Américas, CSA, CSI, UGT e CUT, definiu e 
traçou metas e objetivos a serem persegui-
dos durante a gestão 2016–2020. “Saímos 
fortalecidos do encontro entendendo que, 
neste momento, é de extrema importância 
que o movimento sindical das Américas se 
una para proteger o trabalhador e seus di-
reitos, além de lutar pela democracia e por 
trabalho decente em todos os âmbitos pro-
fissionais”, destacou a presidente.

Congresso executivo 
CSA/CSI

elevado, além de ameaças aos direitos traba-
lhistas, sociais e previdenciários. Não seremos 
passivos diante de soluções imediatas para o 
Brasil retomar o desenvolvimento econômi-
co; soluções que são nocivas para os traba-
lhadores de hoje e de amanhã.  A palavra de 
ordem é resistência! Para garantir dignidade, 
empregos, salários e direitos, resistência para 
enfrentar as maldades neoliberais e conserva-
doras que propõem”, enfatizou.

Segundo o presidente, para evitar que as 
medidas do anunciado ajuste fiscal impo-
nham mais sacrifícios para o trabalhador, é 
imprescindível contar com a unidade de ação 
do movimento sindical. “Precisamos unificar 
e intensificar as nossas lutas, independente-
mente de Central Sindical, categoria ou ideo-
logia que defendemos. 

Constituir uma frente de diálogo entre o 
sindicalismo e o governo é de extrema impor-
tância”, concluiu.

Sincomerciários lutando por seus direitos
A nossa luta pelos direitos da categoria é 

incessante. Prova disso é que as negociações 
sobre a Campanha Salarial 2106/2017 foram 
o foco durante todo o mês de outubro. 

A presidente Regina Pessoti Zagretti man-
teve o pulso firme durante as reuniões, para 
que todos os comerciários sejam atendidos 
da melhor forma possível, no tocante a seus 
direitos. 

“Queremos garantir que todos os direitos 
dos comerciários sejam respeitados e, den-
tre estes, o reajuste correto pautado pela re-
posição da inflação é o principal, para que a 
categoria volte a ter maior poder aquisitivo”, 

enfatizou a presidente Regina. 
Assim que as negociações forem conclu-

ídas, comunicaremos por meio da imprensa, 
com postagens em nosso site e facebook.
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519 3500

 O Sincomerciários e a UGT- Mulher re-
alizaram durante todo o mês de outubro a 
“Campanha Outubro Rosa – Um gesto pela 
vida”, num grande incentivo à detecção pre-
coce e prevenção do câncer de mama. “Nosso 
propósito foi realmente de sensibilizar a cate-
goria para essa importante causa, que é a pre-
venção ao câncer de mama, pois ainda mor-
rem mais de trinta mulheres por dia no Brasil 
acometidas por este tipo de câncer. É nosso 
papel como sindicalistas chamar a atenção, 
alertar e divulgar o máximo possível a impor-
tância do diagnóstico correto e a descoberta 
precoce, pois quem tem a doença tem pressa 
e, quanto antes for descoberta, maiores são as 
chances de cura”, destacou a presidente Regi-
na Pessoti Zagretti.

Outubro Rosa – Um gesto pela vida  
sensibiliza comunidade comerciária

 “DOE UM LENÇO, GANHE UM SORRISO”

O Sincomerciários apoiou a Campanha: “Doe um Lenço, ganhe um 
sorriso” da Liga de Prevenção e Combate ao Câncer da Escola de Enfer-
magem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Foram insta-
ladas “Caixas Rosas” para coleta de lenços em vários pontos da cidade 
como lojas, sindicatos filiados à UGT, unidades do Sincomerciários e 
entidades sindicais parceiras. Foram arrecadadas mais de 200 peças. 
Outra iniciativa orquestrada pela presidente Regina foi a participação 
ativa das integrantes do Espaço Aberto da 3ª Idade, mantido pelo Sinco-
merciários, através da coordenadora Virtudes Del Lama e da professora 
de artesanato Mara Montefeltro. As alunas confeccionaram lenços de 
seda pintados à mão que foram doados para a Campanha.

O dia 18 de outubro marcou o ponto alto da campanha, reunindo 
mais de 100 pessoas no Espaço Villa di Toscana, na Subsede Campos 
Elíseos para uma noite de muita informação e conscientização sobre 
o tema. Palestras esclareceram sobre aspectos relacionados à questão 
da doença e sobre o enfoque dos direitos do paciente. 

O tema “Conhecendo o Câncer de Mama”, proferido por Lóris 
Aparecida Prado da Cruz, enfermeira, mestre e doutoranda graduada 
pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP e “Os direitos 
do paciente com Câncer - Conhecer para divulgar”, com a Dra. Patrí-
cia Romero dos Santos Weisz, pós-graduada em Direito Previdenci-
ário pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Membro da Comissão de 
Seguridade Social da OAB - Ribeirão Preto.

A presidente da Fundação SOBECCan – Hospital do Câncer de 
Ribeirão Preto, sra. Rose Marques foi convidada a falar do trabalho 
realizado pelo hospital e também sobre o projeto Amigas do peito, da 
AMARP, entidade ligada à ACIRP.

A sra. Sonia Maria Inocente fez um emocionante depoimento so-
bre a doença, que enfrenta bravamente há mais de cinco anos. 

Dra. Patrícia Romero durante sua explanação

Presidente Regina ao lado 
da palestrante Lóris

Rose Marques e  
voluntárias da SOBECCan

Sra. Sônia Maria 
Inocente

DIAGNÓSTICO PRECOCE: MELHOR CAMINHO CONTRA O CÂNCER!
É muito importante que a mulher reali-

ze, além do autoexame, a auto palpação das 
mamas, sempre que se sentir confortável para 
tal (seja no banho, no momento da troca de 
roupa ou em outra situação do cotidiano), 
sem nenhuma recomendação de técnica espe-
cífica, valorizando-se a descoberta casual de 
pequenas alterações mamárias. 

O que é o Câncer de Mama?
É uma doença causada pela multiplicação 

anormal das células da mama, que forma um 
tumor maligno. O câncer de mama tem cura, 
se descoberto no início.

Quem deve fazer exames periodicamen-
te?

Toda mulher com 40 anos ou mais deve 
procurar um posto de saúde para ter suas ma-
mas examinadas por um profissional de saú-
de, anualmente.

E as mulheres com histórico familiar de 

câncer de mama?
Mulheres com mãe, irmã(s) ou filha(s) 

que teve câncer de mama antes dos 50 anos, 
ou câncer de ovário devem, a partir dos 35 
anos, realizar o exame clínico das mamas e a 
mamografia uma vez por ano.

Como é possível descobrir a doença 
cedo? 

Por meio da realização de alguns exames, 
principalmente do exame clínico das mamas 
e da mamografia. O diagnóstico precoce au-
menta a chance de cura do câncer de mama.

O que é mamografia?
É uma radiografia das mamas, realizada 

por um equipamento chamado mamógrafo. 
É feita uma compressão das mamas para vi-
sualizar pequenas alterações, o que permite 
descobrir o câncer de mama em fase inicial. 

Como a mulher pode perceber a doença?
A mulher pode perceber um caroço, 

acompanhado ou não de dor ao palpar. A pele 
da mama pode ficar vermelha ou parecida 
com uma casca de laranja, alterações no bico 
ou mamilo. Aparecimento de pequenos caro-
ços na região embaixo dos braços, nas axilas. 
Nem sempre essas alterações são sinais de 
câncer de mama. 

O que a mulher pode fazer?
Conhecer o que é normal em suas mamas 

e ficar atenta para eventuais alterações. Se ob-
servar alguma alteração, a mulher deve pro-
curar imediatamente um médico.

O que mais a mulher pode fazer para se 
cuidar?

Não abusar de bebidas alcoólicas, não fu-
mar, alimentar-se bem e praticar atividades 
que movimentem seu corpo podem ajudar 
na prevenção de várias doenças, inclusive do 
câncer. 

Fonte: INCA 
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O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO

Uma noite repleta de emoção, elegância e 
glamour marcou o último dia 8 de outubro. 
Foi dia de eleger a 22ª Miss Comerciária, 
evento promovido pelo Sincomerciários de 
Ribeirão Preto, em que garotas do comércio 
varejista, supermercados e concessionárias 
disputam o prêmio de a mais bela comerciá-
ria de Ribeirão Preto e que irá concorrer ao 
título máximo no Concurso Miss Comerciá-
ria Paulista, promovido pela Fecomerciários 
no mês de novembro. A vencedora dentre as 
14 candidatas foi a belíssima Marianne Men-
des Massita da Empresa Distrisolda, em se-
gundo lugar ficou a sorridente Letícia Jábali 
Calman da Empresa Servicon e em terceiro 
a jovem Pâmela Cristina Marineli dos Santos 
Casfikis da empresa ADM do Brasil. As can-
didatas escolheram entre si a Miss Simpatia, 
ficando com o título a jovem Andreza Maira 
Pereira, do Supermercado Mialich - loja II. A 
presidente do Sincomerciários Regina Pessoti 
Zagretti destacou a importância do concurso 
para as trabalhadoras comerciárias: “Nesses 
vinte e dois anos de concurso já participaram 
mais de 400 garotas que nunca pisaram em 
uma passarela e que saem da disputa com a 
autoestima reforçada inclusive para se aventu-
rar na difícil carreira de modelo profissional. 
É uma satisfação ver o crescimento profissio-
nal e pessoal que acontece na vida delas. Hoje, 
foi particularmente difícil para os jurados es-
colherem a mais bela entre as candidatas, vis-
to que todas são lindas e extremamente sim-
páticas. Parabenizo a todas as concorrentes e 
desejo sucesso àquelas que pretendem inves-
tir na carreira de modelo, afinal este é apenas 
o primeiro passo”.

Eleita a mais bela comerciária do ano

Jurados As candidatas vencedoras ao lado da presidente Regina, do presidente do Sincomerciários de Limeira, Paulo César 
da Silva e do vice-presidente do Sincomerciários de Ribeirão Preto, Oscar Gonçalves 

Amir Calil Dib Paulo César Garcia Lopes Paulo César da Silva

Marília Cury Marina Lemos Neide Amaral Íris Mendes Ribeiro Danilo Nardotto

José Marcelo CorreaRodrigo Garde
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

DIVERSÃO E INFORMAÇÕES

O Dia das Crianças do Sincomerciários foi 
uma festa recheada de brincadeiras e diversão.

Foi escolhido o domingo dia 9 como o dia 
especial da garotada, com muitas atrações. 
Além de terem o clube inteiro à disposição, 
com piscinas, lago com pedalinho, quadras 
e playgrounds, foram programadas várias 
atrações especiais como cama-elástica, es-
corregador e outros brinquedos. O palhaço e 
animador Tio Pita entreteve a todos com suas 
estripulias. Quem também animou a festa foi 
o grupo musical “As Pimentinhas”, compos-
to apenas por meninas com idade média de 
dez anos. Elas cantaram e dançaram no palco 
montado perto dos brinquedos, agitando a 
garotada. Para repor as energias, cada criança 
ganhou um kit com cachorro-quente, pipoca 
e suco.

A presidente Regina fez questão de acom-
panhar de perto toda a movimentação: “É 
sempre uma delícia esse dia especial voltado 

Dia das Crianças comemorado com muita alegria

Apresentação do grupo infantil As Pimentinhas O palhaço Tio Pita encantou as crianças

Malabares e muita animação

para as crianças. Procuramos melhorar a cada 
ano e estamos sempre atentos para que as 
crianças tenham um dia de diversão e os pais, 
um dia sem preocupações. Nossos monitores 
não descuidam um segundo sequer da segu-
rança e sabemos que foi tudo perfeito ao ver 
o sorriso no rosto de cada criança que passou 
por aqui”, enfatizou.
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Associe-se
Telefone: (16) 3519-3500

TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

ESPORTE E LAZER

Clube de Campo dos Comerciários
O seu espaço de lazer

Aulas de tênis no Clube 
de Campo

O clube de campo oferece a todos os asso-
ciados muitas opções de lazer e para a prática 
de atividades esportivas ao longo do ano, com 
campeonatos e torneios de bocha, futebol, tê-
nis, sinuca, truco e vôlei. 

Mais de 100 mil m² com área verde, es-
paços adequados para a diversão das crian-
ças, piscinas, lago com pedalinho, quadras 

Regras para utilização das piscinas

Feminino: Maiô ou Biquini 
Masculino: Shorts de nylon acima do joelho (sem bolso) ou sunga
Sacolas: Transparentes
Não é permitida a entrada na piscina com alimentos, bebidas e/ou óleo bronzeador.

Para incentivar a prática de esportes, o 
Sincomerciários proporciona aos associados, 
por meio do professor Odair, aulas particula-
res de tênis, de quarta a domingo. 

A iniciativa já vem colhendo frutos: além 
dos torneios internos, vários alunos têm com-
petido em outros clubes da cidade. Recente-
mente a aluna Roberta Vilarinho foi campeã 
AABB 5ª classe e campeã Recra categoria B.

Entre em contato conosco pelo telefone  
(16) 3629-0717 e agende sua aula.

Roberta Vilarinho ao lado do professor Odair 

Aos sábados, domingos 
e feriados o Clube estará 

aberto até às 19h.

Horário especial de verão!

Não perca tempo e venha conhecer 
o Clube dos Comerciários!

Os sócios e convidados deverão usar:

esportivas, campos de futebol, além de  
lanchonetes e quiosques com churrasqueiras. 

É o lugar ideal para o comerciário relaxar 
nos seus momentos de folga, desfrutando um 
ambiente agradável e muito bem cuidado pela 
diretoria. Comerciário, para desfrutar de tudo 
isso, basta associar-se. 
Ligue e informe-se: (16) 3519-3500
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


