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Sincomerciários mantém 
inúmeros convênios na 
área de educação
Página 6

Equipe da Academia Ritmo 
realiza sessões em SIPATs
Página 4

Com data-base em 1º de setembro, os trabalhadores da categoria comer-
ciária de Ribeirão Preto e das 14 cidades que compõem a base territorial 
do Sincomerciários de Ribeirão Preto terão um reajuste de 9,62% (nove 
vírgula sessenta e dois por cento). O reajuste é retroativo a setembro e o 

índice recupera a inflação acumulada no período. As cláusulas econômicas do acordo 
fechado junto ao patronal SINCOVARP – Sindicato do Comércio Varejista de Ribei-
rão Preto, vigorarão de 01/09/2016 a 31/08/2017, as demais cláusulas sociais firmadas 
vigorarão de 01/09/2016 a 31/08/2018. A diferença salarial relativa aos meses de se-
tembro e outubro de 2016 deverá ser paga juntamente com a folha de pagamento dos 
meses de novembro e dezembro de 2016.“A negociação foi árdua, mas conseguimos 
manter o padrão salarial dos comerciários e as cláusulas sociais, que são importantes 
direitos adquiridos pelos trabalhadores”, ressaltou a presidente Regina Pessoti Zagretti.

Comerciários de Ribeirão Preto e 
Região terão reajuste de 9,62%

Confira os pisos da categoria na página 3

A presidente do Sincomerciários Regina Pessoti Zagretti ao lado do presidente do SINCOVARP Paulo César Garcia 
Lopes, dos vice-presidentes Oscar Gonçalves e Fábio João Padilha Leite, dos advogados Dr. Jorge Simão 

e  Dr. Antônio Carlos Borin durante a assinatura da Convenção Coletiva

Um ambiente seguro garante a saúde e 
qualidade de vida dos trabalhadores.

Comerciários, aproveitem os descontos 
oferecidos em escolas e faculdades.

A esperança é a chave que abre os caminhos para um futuro melhor.
Desejamos a todos os comerciários que esta esperança nos conduza
 para uma nova jornada, repleta de prosperidade, paz e harmonia.

Presidente Regina Pessoti Zagretti e diretoria

      Um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!
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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

O final de ano chegou rápido. Entre notí-
cias boas e ruins, sobrevivemos. Alguns man-
tiveram seus empregos, outros foram para a 
estatística dos 12 milhões de desempregados 
e estes sabem muito bem o que é perder o em-
prego e não ter como saldar as contas.

Chegamos ao mês de dezembro, junta-
mente com a pior crise econômica que assola 
o país. Pensávamos que seria passageira, po-
rém, as previsões não são favoráveis e teremos 
o ano de 2017 com recuperação lenta, mas 
nós comerciários vamos doar nossa parcela 
de colaboração para movimentar a economia.

As fábricas produzem e o comércio, repre-
sentado pelos empresários e trabalhadores, 
tem a difícil missão de satisfazer os desejos 
dos consumidores, através da prática mais 
antiga do mundo, que é a venda. É a nobre 
arte de fazer circular a riqueza, gerar receitas 
e recolher impostos que mantém a máquina 
pública funcionando e prestando serviços.

Ocorre que a crise econômica e o desem-
prego afetaram o consumo das famílias e isto 
prejudica diretamente a produção industrial, 
aumentando as dificuldades deste setor. Con-
siderando ainda que a importação acaba pre-
judicando a produção local.

O setor de veículos espera uma reação do 
mercado neste último mês do ano, apesar de 
entraves como os juros altos e queda da renda 
dos trabalhadores.

Dizem que o Natal perdeu o sentido e 
tudo se tornou um mercantilismo, com uma 

Em dezembro a esperança se renova

Santa Regina Pessoti Zagretti
                  Presidente

grande parte da população voltada apenas 
para a compra de presentes e preocupação 
com a Ceia de Natal.

Natal é união das famílias e dos amigos, é 
confraternização e perdão. O ato de presente-
ar vem desde os Reis Magos, que ofereceram 
três presentes ao menino Jesus na manjedou-
ra: ouro, incenso e mirra.

Convenhamos que para nossa sobrevi-
vência, é necessário receber um salário que 
enalteça nosso trabalho e consequentemente 
supra a nossa existência. Por isso os comer-
ciários veem no mês de dezembro uma opor-
tunidade a mais de conquistar melhor remu-
neração, mostrando seu talento na área de 
vendas.

Uma pesquisa realizada com os diretores 
lojistas constatou que o setor de material de 
construção pretende contratar empregados 
em dezembro e o mesmo ocorrerá em todo 
segmento do comércio, com as contratações 
temporárias.

Esperamos uma reação positiva das ven-
das para que o comerciário possa ter um Natal 
mais feliz e que possa ter esperanças de que 
2017 seja menos traumático, com recupera-
ção da economia, para que possamos vencer 
nossa ansiedade com mais investimentos, in-
cremento do consumo, empregos e renda. En-
fim, um novo Brasil e um novo ano.
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

SEUS DIREITOS De olho na NR 17
Passar o dia em pé trabalhando, estu-

dar à noite ou chegar em casa e cumprir 
as tarefas domésticas é a rotina de cen-
tenas de trabalhadores do comércio. As 
inevitáveis consequências de permanecer 
em pé durante quase o dia todo são: dores 
nas costas, varizes, problemas de coluna, 
nos joelhos e o mais grave é que tudo isso 
acaba, muitas vezes, levando o trabalha-
dor a se afastar das atividades de trabalho. 
Isso acontece porque muitas empresas 
não cumprem a “lei do Banquinho” pro-
posta na Norma Regulamentadora - NR 
17, que no item 17.3.5, estabelece que 
para as atividades em que o trabalho deva 
ser realizado em pé, as empresas devem 
disponibilizar assentos adequados para 
descanso do trabalhador nos momentos 
de pausa. 

A presidente Regina Pessoti Zagretti 
afirma que: “Sabemos que o corpo hu-
mano não foi feito para suportar posturas 
estáticas por muito tempo, tanto sentado 
quanto em pé, e o ideal é a alteração da 
postura. Alertamos as empresas do co-
mércio varejista, bem como supermerca-
dos, que atentem para a norma e disponi-
bilizem o banquinho. Esta é uma maneira 
simples que pode fazer com que os aten-
dentes trabalhem com mais disposição 
e menos problemas para a saúde. Nosso 
papel é fiscalizar o cumprimento da NR 
17, por isso exortamos os trabalhadores a 
denunciar junto ao nosso Departamento 
Jurídico, caso a empresa não cumpra com 
o solicitado. A conscientização por parte 
dos empresários é uma forma de valori-
zar a saúde do trabalhador”, destaca.

O Departamento Jurídico da entida-
de funciona na subsede Campos Elíseos 
na Rua Marquês de Pombal, 506 – Cam-
pos Elíseos e atende o trabalhador pelo 
fone: (16) 3519 3890.

A União Geral dos Trabalhadores (UGT) 
realizou, no último dia 7 de novembro, na sua 
sede em São Paulo, um debate sobre a Pro-
posta de Emenda Constitucional n° 241(PEC-
241), agora denominada PEC 55, que congela 
os recursos orçamentários do governo por 20 
anos, o que significa que o mesmo não pode 

UGT promove debate sobre PEC 55
gastar acima da inflação, instituindo um novo 
regime fiscal.

O objetivo do debate, que reuniu os eco-
nomistas Roberto Luís Troster e Antônio Car-
los Moraes foi esclarecer e melhorar a percep-
ção sobre o que é proposto.

Segundo a direção da entidade, ao promo-
ver o confronto de ideias tão distintas em rela-
ção a este tema, uma vez que Antônio Carlos 
é contra e Roberto Luís é favorável a PEC 55 
(241), cumpre seu papel democrático e inova-
dor de buscar a compreensão dos fatos e po-
der se posicionar.

Na sequência, o Instituto de Altos Estudos 
da UGT (IAE), em parceria com os econo-
mistas da central elaboraram o documento 
“Entendimento e Proposta de Posicionamen-

to”, pelo qual a central irá se pautar sobre a 
questão.

 Para Regina Pessoti Zagretti, secretária 
nacional da mulher da UGT e presidente do 
Sincomerciários, o assunto é de extrema im-
portância para o futuro da população e um 
debate aberto e democrático, ajuda na forma-
ção de uma opinião mais sólida na busca de 
uma posição equilibrada e de bom senso em 
relação à PEC. “Enquanto representantes da 
classe trabalhadora, estaremos atentos, pois 
o movimento sindical não compactuará com 
prejuízos ao trabalhador”, frisou a presidente.

Para maiores esclarecimentos sugerimos 
a leitura do documento. Sua íntegra está no 
site www.ugt.org.br
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519 3500

Aconteceu nos dias 24 e 25 de outubro, na 
Escola CAP, o curso “Segurança e saúde do 
comerciário – Uma abordagem multidiscipli-
nar”, resultado de uma parceria entre a Feco-
merciários e o Sincomerciários que visa a pre-
venção de acidentes e melhoria na qualidade 
de vida do trabalhador. 

O curso, ministrado pelo professor New-
ton Pedreschi Chaves, foi gratuito e abordou 
o que é a segurança no trabalho, os tipos de 
acidentes e como prevení-los, explicou as nor-
mas constitucionais e regulamentadoras nos 
diversos setores, além do uso correto de EPIs.

“O objetivo do curso foi fornecer informa-

Curso sobre segurança e saúde do comerciário

Maiores informações pelo 
fone: (16) 3625-4458.

Acontece de 1 a 3 de dezembro a 
“Semana de Valorização da Pessoa 
com Deficiência: Somos Diferentes 
Com Direitos Iguais”, organizada pela 
Secretaria de Assistência Social, repre-
sentada pela Seção de Programas para 
Pessoa com Deficiência de Ribeirão 
Preto. O Sincomerciários apoia a reali-
zação do evento e convida todos a par-
ticiparem, fazendo desta semana um 
grande sucesso. Espalhe essa notícia, 
conheça as novidades e compartilhe a 
ideia de direitos iguais para todos.

Academia Ritmo oferece suporte para realização de SIPATs
O Sincomerciários, apoiando a ideia de 

um ambiente de trabalho mais seguro vem 
disponibilizando, para as empresas interessa-
das, uma equipe de profissionais da Academia 
Ritmo para atuar na SIPAT - Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes no Trabalho. A SI-
PAT é uma semana de ação educativa dentro 
das empresas dedicada a abordar e discutir os 
assuntos da prevenção de acidentes entre os 
colaboradores. 

O trabalho da equipe Ritmo consiste em 
aulas de ginástica laboral, palestras sobre a 
prevenção de acidentes e desenvolvimento 
sustentável, além de profissional para fazer 
aferição de pressão e dar dicas sobre alimen-
tação saudável, exercícios físicos e melhoria 
na qualidade de vida do trabalhador. Duran-
te os meses de outubro e novembro a equipe 
composta por cinco profissionais (coorde-

Para mais informações entre em 
contato pelo fone: (16) 3519-3890 

(Subsede Campos Elíseos) e 
(16) 3603-6130 (Academia Ritmo 

com Adriano Lima).

PAINEL SINDICAL

nador, enfermeiro e professores) atuaram na 
Loja Tenda e empresas do Grupo Cical, dentre 
elas, a Cical Matriz e Filial, Nissan e Vecel. 

Outra forma de atuação do Sincomerciá-
rios é a sugestão de local para que as empresas 
possam realizar a SIPAT, caso não tenham lo-
cal adequado. O Espaço Villa di Toscana, na 
Subsede Campos Elíseos, é excelente opção, 
pois abriga até 150 pessoas e conta com uma 
infraestrutura composta por: ar-condiciona-
do, telão, projetor e ainda completo serviço de 
buffet, caso necessário. 

ções precisas sobre a prevenção de acidentes 
no trabalho, visto que nosso papel, como en-
tidade sindical,  é atuar na proteção do traba-
lhador e exigir das empresas o cumprimento 
da legislação e das Normas Regulamentado-
ras do Ministério do Trabalho. 

“Dentro da definição de trabalho decente 
está o direito à vida e à saúde e a promoção 
do emprego de qualidade. Os comerciários 
podem ser acometidos por doenças ocupa-
cionais e, em variadas situações, acabam ví-
timas de acidentes de trabalho. A informação 
é quesito relevante na prevenção”, ressaltou a 
presidente Regina.
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O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO

Eventos encerram mês do comerciário
Homenagem aos Comerciários do Ano

Tradicionalmente, o Sincomerciários destaca dois profissio-
nais do comércio para receberem uma homenagem enalte-
cendo simbolicamente toda a categoria.

No último dia 26 de outubro a entidade reuniu, em grande estilo, 
cerca de cem pessoas para este momento de confraternização em sua 
Subsede Campos Elíseos, para prestigiar os homenageados por sua 
história no comércio da cidade e excelência no atendimento em suas 
áreas de atuação.

Os homenageados deste ano foram: Rosana Aparecida Rosado, 
funcionária do Museu da Gula e João Carlos Botelho de Lima, fun-
cionário da CICAL Veículos. Representando as empresas estavam 
Genilva Izidro Vicente e Erivaldo de Jesus Fernandes, respectivamen-
te. A mesa de cerimônia foi composta pela presidente Regina Pessoti 
Zagretti, pelo vice-presidente executivo Oscar Gonçalves, pelo tesou-
reiro-geral Onofre de Almeida Jr e pelo sr. Waldomiro Sandrin, repre-
sentando o SINCOVARP. A Miss Comerciária Ribeirão Preto 2016, 
Mariane Mendes Massita, completou a mesa com toda sua beleza e 
simpatia.

Cada homenageado recebeu presentes de sua empresa, do Sinco-
varp e também foram agraciados com uma viagem para o Centro de 
Lazer dos Comerciários em Praia Grande, cedida pelo Sincomerciá-
rios de Ribeirão Preto.

Premiação do XX Concurso de Poesia Moderna

Duas décadas de emoção

A noite do dia 26, que começou com a calorosa homena-
gem aos Comerciários do Ano, prosseguiu enlevada pela 
emoção. Os homenageados e convidados foram acolhidos 

junto aos participantes do XX Concurso de Poesia Moderna para a 
solenidade de premiação.

Mais que o anúncio do resultado, este momento é sempre emocio-
nante, com os poetas e poetisas compartilhando suas produções entre 
eles e para o público. Foram premiados trabalhos em três categorias, 
sendo: Comerciário Jovem, Comerciário Adulto e Hors-Concours, to-
das com destaque para os três primeiros lugares.

O julgamento das poesias foi realizado pelo escritor e poeta An-
tônio Carlos Tórtoro, presidente da Academia Ribeirãopretana de 
Letras. “Gostaria de agradecer a todos os poetas e poetisas que se ins-
creveram e tiraram uma parcela do seu já escasso tempo livre para 
escrever. São obras lindíssimas, que somente aqueles agraciados com 
o dom da escrita podem nos proporcionar. Para o ano de 2017, preten-
demos imprimir a antologia poética e, para tanto, já estamos compi-
lando as poesias vencedoras desses vinte anos de concurso. Parabéns a 
todos os artistas que nos emocionam com suas palavras”, discursou a 
presidente Regina Pessoti Zagretti.

OS PREMIADOS

A presidente Regina ressaltou a importância da homenagem: “Esta 
homenagem é mais que justa, afinal estes comerciários dedicaram suas 
vidas ao comércio, sempre prezando o bom atendimento, a simpatia, a 
fidelização de seus clientes. Nós, do Sincomerciários, ficamos lisonjea-
dos em poder agradecer por todos esses anos de trabalho e dedicação. 
Muito obrigado, em nome de toda a família comerciária”.

Presidente Motta recebe do Título de Cidadão Santa-luciense
O presidente da Fecomerciários, Luiz 

Carlos Motta, recebeu o Título de Cidadão 
Santa-luciense em cerimônia realizada com 
a presença de trabalhadores, trabalhadoras, 
sindicalistas, autoridades políticas da cidade 
e região. Os presentes lotaram a plenária da 
Câmara Municipal na noite de 4 de novem-
bro para acompanhar a outorga de autoria do 
vereador Reginaldo Amaro, conhecido como 
Nardão.  

Também assinaram o Decreto Legislativo 
002/2015 os parlamentares Reginaldo de Oli-

Categoria Comerciário Adulto: 1º lugar – Anselmo Girolineto 
(Guidugli Materiais para Construção), com a poesia “Simples”; 2º 
lugar – Jaldo de Sousa Lima (Midas Solutions), com a poesia “Es-
cura Luz” e 3º lugar – Marcos Roberto Magalhães (ABC Letreiros 
Comunicação Visual), com a poesia “Vida”.

Categoria Comerciário Jovem: 1º lugar – Marcos Vinícius de 
Sousa Magalhães (ABC Letreiros Comunicação Visual), com a po-
esia “Desabafo”; 2º lugar – Adriana de Sousa Magalhães (Moraes e 
Broca), com a poesia “O Duelo” e 3º lugar – Joel Franklin da Silva 
Filho (Fuji 23 Digital), com a poesia “Por Muito Tempo”.

Categoria Hors-Concours: 1º lugar – Eunice Pires Domingues, 
com a poesia “Lá, Bem Longe”; 2º Lugar – Nínive Elisabete Ferreira 
dos Santos, com a poesia “Pensamento do Passado” e 3º lugar – Ân-
gela Maria Andrade dos Santos, com a poesia “Diamante Bruto”.

SOCIAL

veira, José Eduardo Longo e Hamilton Flávio 
Caetano. A presidente Regina Pessoti Zagret-
ti, os vice-presidentes Oscar Gonçalves e Fá-
bio João Padilha Leite e o diretor Paulo Merk 
Noda prestigiaram o evento, em Santa Lúcia, 
bem como vários outros presidentes de sindi-
catos filiados à Fecomerciários. 

“Parabenizamos o presidente Motta por 
mais esta merecida homenagem, o que mos-
tra sua honradez e trabalho incansável pela 
sociedade”, destacou a presidente Regina. 
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

Instituição Universitária  
Moura Lacerda
Desconto especial de 5% a 10% em to-
dos os cursos superiores para sócios e 
dependentes. Fone: (16) 2101 1010

Centro Universitário Barão de Mauá
10% de desconto sobre o valor das 
mensalidades em todos os cursos de 
graduação e de formação específica 
(exceto da área de saúde); para sócios 
e dependentes. 
Fone: 0800 183566

UNIESP
Até 30% de desconto nas mensali-
dades dos cursos de Administração, 
Pedagogia, Turismo e Ensino Médio. 
Fone: (16) 3977 8000

Universidade Anhanguera 
10% em todos os cursos 
Graduação e Pós Graduação 
Fone: (16) 3512 4700

UNIP 
10% em todos os cursos 
Fone: 0800 0109000

REGES - Rede Gonzaga de Ensino
Superior - Curso de Administração
Desconto progressivo no valor das 
mensalidades. 
Rua Dr. Benjamim Anderson Stauffer, 
801 - Jardim Botânico 
Fone: (16) 2138 1868
2 a 5 alunos - bolsa de 10%
6 a 10 alunos - bolsa de 15%
11 ou mais alunos - bolsa de 20%

Ligue: (16) 3519 3500 
Acesse: www.comerciariorp.org
Peça a visita de um dos nossos 
cadastradores

Janivaldo: (16) 99776 3137 
ou (16) 99206 6169

Márcia: (16) 99102 6899 ou 
(16) 3639 3521

Rita: (16) 99316 0514  

Comerciários, usufruam os convênios com escolas e universidades
O Sincomerciários mantém convênios com várias instituições de ensino, que oferecem descontos para associados e 

seus dependentes. Para usufruir este benefício os interessados devem se dirigir à sede do sindicato, apresentar a Carteira 
de Trabalho, o último holerite e requerer uma declaração autorizando o desconto, a ser apresentada nas instituições.

Fique sócio do seu 
sindicato e aproveite 
estes e muitos outros  

benefícios.
Juntos somos 
mais fortes! 

CONVÊNIOS

Colégio Anchieta
Descontos especiais para associados e 
dependentes, a partir de 10% sobre a 
mensalidade dos cursos de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e Ensi-
no Médio. 
Novo Endereço: 
Rua Camilo de Mattos, 2211 - Jardim 
Paulista - Fone: (16) 3623 3301

Escola de Aprendizagem 
Diferenciada - EAD
Educação Infantil de 2 a 6 anos, Ensi-
no Fundamental -1ª a 4ª série, aulas de 
judô, balé, musicalização, computação 
e inglês. Rua Piracicaba, 1039
Fone: (16) 3627 6856

Liceu Samuel Pfromm Netto
(Rede Pitágoras) - Desconto de 20% 
nas mensalidades para associados e 
dependentes. Fone: (16) 3624 6829

SENAC 
Desconto de 10% em todos os cursos, 
exceto nos cursos de idiomas. 
Fone: (16) 2111 1200

Estácio UNISEB 
Desconto de 20% em todos os cursos-
de  graduação e pós-graduação.
Fone: (16) 4003 6767

Instituto Educae
Cursos de graduação, pós-graduação, 
extensão e técnicos; extensão univer-
sitária e supletivo à distância.

Rua General Osório, 1281 
Fone: (16) 3610 4773

Escola CAP - Centro de  
Aprendizagem
Mantida pelo Sincomerciários  
Rua Alagoas, 349 - Fone: 3519 3410 
Preços especiais para comerciários

Escola CAPKIDS 
Ensino infantil de 2 anos até 5 anos 
(2 anos completados até 30 de junho)
Mantida pelo Sincomerciários 
Rua Alagoas, 333 - Fone: (16) 3519 3410
Preços especiais para comerciários
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

ESPORTE E LAZER

O Sincomerciários realizou no último dia 
13, no Clube de Campo, uma ação da campa-
nha Novembro Azul que visa a conscientiza-
ção da sociedade e, em especial, a população 
masculina sobre prevenção e diagnóstico pre-
coce do câncer de próstata.

A presidente Regina e diretores da enti-
dade conversaram com os comerciários e en-
tregaram um folheto explicativo e o laço azul, 
símbolo da campanha. 

Campanha Novembro Azul

Aos sábados, 
domingos e feriados 

o Clube estará 
aberto até às 19h.

Horário especial 
de verão!

Aproveite o sol 
com saúde, 

use filtro solar!

“É de extrema importância o conheci-
mento a respeito do câncer de próstata, pois 
há muito preconceito envolvendo o principal 
exame utilizado para a detecção precoce des-
te tipo de câncer. O preconceito é uma arma 
contra a saúde, precisamos desmistificar essa 
ideia e promover cada vez mais a política de 
que prevenir é sempre o melhor caminho, as-
sim como na detecção do câncer de mama”, 
destacou a presidente Regina.
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


