
A Fecomerciários e o Sincodiv assinaram no último dia 20, a Convenção Coletiva de Trabalho para os
comerciários de concessionárias. O reajuste é de 9,9% (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

O aumento é retroativo a 1º de outubro, data-base da categoria. As diferenças relativas ao período da data-
base até agora serão pagas em quatro vezes, incluindo as do 13º salário.

Na avaliação do presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, a negociação com o Sincodiv enfrentou
os impactos da crise econômica. “Inflação, recessão e desemprego são efeitos da crise econômica que atingem,
de modos diferenciados, patrões e empregados. As partes foram flexíveis e chegamos a um consenso”.

Segundo a presidente Regina Pessoti Zagretti, apesar das dificuldades enfrentadas e da demora na negoci-
ação, o mais importante é que se chegou a um bom acordo, mantendo o poder de compra dos comerciários,
assegurando as conquistas sociais da Convenção Coletiva. “ O trabalho de negociação da Con-
venção é sempre muito árduo, que depende da sintonia na atuação da base, nos sindicatos e da
força da Federação. Essa conquista é fruto desse esforço conjunto”, enfatizou ela. O Sindicato
realizará uma reunião com gerentes de RH de Ribeirão Preto para esclarecer e tirar dúvidas
sobre a Convenção. “Prezamos essa aproximação, é fundamental para garantir uma saudável
relação entre empresários e trabalhadores”, ressaltou.
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Comerciários de concessionárias
conquistam reajuste de 9,9%     

O presidente Luiz Carlos
Motta  durante a assinatura

da Convenção

O comércio é o eixo sobre o qual gira o mundo. O comerciário,
a mão que faz girar o eixo. O sindicato é a força dessa mão!

“A categoria pode contar com
nosso empenho em representá-la

e lutar pelo melhor, sempre!”.
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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

Peço licença para deixar de analisar o caos político e
econômico que se instalou no Brasil.

Jornais e revistas, emissoras de rádio e TV, enfim,
todos os meios de comunicação analisam em detalhes
os desmandos praticados, o que culturalmente desper-
tam a politização do povo, no sentido de que não se
deve fazer em administração pública, o que fizeram com
o nosso país.

Vamos pensar em novos valores, na nossa atitude
pessoal, nas emoções, sentimentos e efetivamente em
novos projetos de vida na família e no trabalho. Somos
escravos da tecnologia que invadiu os lares e estão levan-
do os membros da família a focarem cada vez mais as
redes sociais, esquecendo-se da linguagem falada, substi-
tuindo pela tecla do celular ou computador. Se outrora a
televisão provocou o silêncio da família, todavia conse-
guimos sobreviver a ela, e assim acredito que superare-
mos os excessos do uso da Internet.

O Sindicato, acima de tudo, desenvolve um trabalho
de ação sindical, de representação da categoria, na defe-
sa de seus direitos e conquistas, atuando juridicamente e
como órgão de orientação e aconselhamento. Toda essa
atuação requer responsabilidade, sensibilidade e senso
de justiça para promover o acolhimento, mediar confli-
tos, conciliar e apoiar as relações trabalhistas, propor
medidas, fiscalizar normas e a legislação vigente. Para
tanto, contamos com um competente, moderno e ágil
Departamento Jurídico, com quatro advogados aten-
dendo diariamente na subsede dos Campos Elíseos; atu-

2016: novos caminhos com novas propostas2016: novos caminhos com novas propostas2016: novos caminhos com novas propostas2016: novos caminhos com novas propostas2016: novos caminhos com novas propostas
amos enfaticamente nas negociações coletivas, momen-
to em que, através de convenções, fixamos a correção
salarial anual para toda categoria, também nos Acordos
Coletivos, adequamos procedimentos jurídicos como o
PLR - Programa de Participação nos Lucros e Resulta-
dos, Acordo para trabalho em datas especiais, banco de
horas, dentre outros.

Ressalto também a Cintec - Câmara de Conciliação
Trabalhista do Comércio, que recebe reclamações de de-
mandas trabalhistas, realizando importante trabalho ao
promover a conciliação, sem os traumas de desfecho
judicial, muitas vezes com resultado imprevisível e de-
morado.

Além de todo esse aparato legal e dentro dos nossos
objetivos e propósitos, administramos uma gama enor-
me de benefícios e serviços de assistência social voltados
para os comerciários e seus familiares. Administramos e
gerenciamos uma grande rede de estruturas físicas,
disponibilizadas para os comerciários, estimulando-os a
utilizá-las, que refletem uma boa administração sindical e
asseguram que os recursos arrecadados pelas contribui-
ções sindicais, são devolvidos em forma de benefícios e
serviços.

Assim, a entidade sindical passa a se agregar à cate-
goria comerciária, atuando como ponto de encontro das
famílias, seja no Clube de Campo, na Academia Ritmo,
na Escola Profissionalizante-CAP, na escola CAP KIDS,
que recebe crianças a partir de um ano e meio, na far-
mácia sindical, na Sexta Dançante, no Centro de Lazer
dos Comerciários na Praia Grande e em Avaré, nos sa-
lões de beleza unissex, no grupo Espaço Aberto da 3ª
Idade, no projeto Nadando na Frente, que congrega uma

centena de crianças em convênio com a Prefeitura de
Ribeirão Preto, no clube de campo, com mais cem mil
metros de espaço de lazer, com campeonatos
disputadíssimos seja no futebol, bocha, tênis e inúmeras
outras atividades.

E já que o assunto é motivação e acolhimento, vale a
pena lembrar nossos eventos sociais como baile de ani-
versário, carnaval com concurso de fantasia infantil, even-
tos em homenagem ao dia da mulher, dia da criança,
bailes do dia das mães e dos pais, concurso da miss
comerciária, em sua vigésima edição, tudo isso retratado
em nosso jornal “Informativo Sincomerciários”, que cir-
cula mensalmente com uma  tiragem de dezesseis mil
exemplares.

Para nossa entidade, tudo isso tem o sentido de pro-
mover a cidadania, com acesso ao lazer, esportes, cultu-
ra, viagem, tudo à disposição dos bravos comerciários
que têm a importante missão de atender a população
em suas funções nas lojas, farmácias, concessionárias, su-
permercados, shoppings, lojas centrais, feiras livres,
varejões e prestadores de serviços.

Como mensagem final, um simples convite à refle-
xão: “A vida recomeça em 2016,
com novos propósitos e esperança
de dias melhores. Ao desejar um fe-
liz 2016 a todos, espero que as esco-
lhas que fazemos todos os dias se-
jam motivo de crescimento e felici-
dade”.
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Seus Direitos

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

Na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  do  Termo de Aditamento da Convenção Coletiva de
Trabalho 2015-2016 o que se aplica nos TRABALHOS EM FERIADOS: Na forma da Lei n.º
10.101, de 19/12/2000, alterada pela Lei n.º 11.603/07, bem como da legislação municipal
aplicável, fica autorizado o trabalho em feriados no comércio em geral, inclusive shopping
centers, com exceção dos dias 25 de Dezembro (Natal), 1º de Janeiro (Confraternização
Universal); Sexta-Feira da Paixão e 1º de Maio (Dia do Trabalho). Desde que a empresa
esteja cumprindo integralmente o Termo de Aditamento e a  Convenção Coletiva de Trabalho
e obedeça as seguintes regras:

Parágrafo único - recaindo o dia 1º de Maio, em uma sexta-feira ou sábado, fica autorizado
o trabalho.
a) - indenização a título de bonificação, observado o seguinte:
a.1) -  empresas com mais de 10 (dez) empregados:
I - pagamento mínimo de R$ 36,00 (trinta e seis reais), ao final do expediente ou na folha de
pagamento, quando integral e efetivamente cumprida a jornada de até 8 (oito) horas.
II- pagamento mínimo de R$ 27,00 (vinte e sete reais), ao final do expediente ou na folha de
pagamento, quando integral e cumprida efetivamente a jornada de até 4 (quatro) horas.

a.2) - empresas com até 10 (dez) empregados:
I - pagamento mínimo de R$ 27,00 (vinte e sete reais), ao final do expediente ou na folha de
pagamento, quando integral e cumprida efetivamente a jornada de até 8 (oito) horas.
II - pagamento mínimo de R$ 18,00 (dezoito reais), ao final do expediente ou na folha de
pagamento, quando integral e cumprida efetivamente a jornada de até 4 (quatro) horas.
b) - pagamento do acréscimo de 100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal
trabalhada;
c) - fica proibido o trabalho dos menores e das mulheres gestantes nos feriados, exceto se
os próprios se manifestarem por escrito no sentido contrário;
d) - a recusa ao trabalho em feriados não se constituirá em infração contratual e nem poderá
justificar qualquer sanção ao empregado;
e) - quando o feriado a ser trabalhado recair em domingo, serão aplicadas as normas acima
previstas para o trabalho em feriados;
f) - as empresas poderão, se for o caso, acordar o valor e benefícios com melhores condições
ao empregado;
g) - no caso de descumprimento de quaisquer dispositivos da presente cláusula, a parte
infratora ficará sujeita a multa no valor de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais) por empregado
e por infração, beneficiando diretamente a parte prejudicada;
h) - o disposto nesta cláusula não desobriga a empresa a satisfazer as demais exigências dos
Poderes Públicos em relação à abertura de seu estabelecimento;
i) - as dúvidas e controversas oriundas do descumprimento desta cláusula, obedecerão ao
disposto na Cláusula 54 da Convenção Coletiva de Trabalho 2014/2015, e não havendo
acordo serão dirimidas pela Justiça do Trabalho.

Comerciário, conheça seus direitosComerciário, conheça seus direitosComerciário, conheça seus direitosComerciário, conheça seus direitosComerciário, conheça seus direitos
 T T T T Trabalho em Frabalho em Frabalho em Frabalho em Frabalho em Feriadoseriadoseriadoseriadoseriados

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CALENDÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO:
Fica autorizado o seguinte calendário de funcionamento do comércio em datas especiais,
aprovado pelas entidades convenentes, no  exercício de 2016 por completo, com
compensações próprias, não necessitando de qualquer formalização de acordo. As empresas
que quiserem beneficiar-se do funcionamento nestas datas, deverão observar o esquema
próprio de compensação de jornada de trabalho relativo a cada data, conforme abaixo:

FEVEREIRO – CARNAVAL
Dia 09 (Terça-feira) – não haverá expediente em razão da compensação nos dias das
mães e dos pais.

Dia 10 (Quarta-feira de Cinzas) – Início das atividades às 12h, conforme compensação
referente aos dias das mães e dos pais.

MARÇO - PÁSCOA
Dia 26 (Sábado) – horário das 9h às 18h.
Compensação: na forma da cláusula 36 da Convenção Coletiva de Trabalho ou pagamento
de horas extras.

MAIO – DIA DAS MÃES
Dia 06 (Sexta-feira) – horário das 9h às 22h.
Compensação: na forma da cláusula 36 da Convenção Coletiva de Trabalho ou pagamento
de horas extras.
Dia 07 (Sábado) – horário das 9h às 18h.
Compensação: com o Carnaval (dia 09/02/2016 – Terça-feira) quando não haverá expediente
e (dia 10/02/2016 – Quarta-feira de Cinzas) com início das atividades às 12h.

AGOSTO – DIA DOS PAIS
Dia 12 (Sexta-feira) – horário das 9h às 22h.
Compensação: Na forma da cláusula 36 da Convenção Coletiva de Trabalho ou pagamento
de horas extras.

Dia 13 (Sábado) – horário das 9h às 18h.

Compensação: com o Carnaval (dia 09/02/2015 – terça-feira) quando não haverá

expediente e (dia 10/02/2015 – quarta-feira de Cinzas) com início das atividades às

12h.

Os demais feriados municipais e estaduais também ficam sujeitos às inde-
nizações que constam da 15ª cláusula do Termo de Aditamento 2015 - 2016.
Em caso de descumprimento ou dúvidas procure orientação jurídica
na Subsede Campos Elíseos que fica na rua Marquês de Pombal, 506 -
Fone: 3519 3890.
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Lembramos que o Sindicato mantém convênios com várias Instituições de Ensino

que oferecem descontos para associados e seus dependentes.
Para usufruir deste benefício os associados devem se dirigir à Sede do Sindicato,

apresentando a Carteira de Trabalho e o último holerite e requerer uma carta autori-
zando o desconto a ser apresentada nas instituições de ensino.

Instituição Universitária Moura Lacerda
Desconto especial de 5% a 10% em todos os
cursos superiores para sócios e dependen-
tes.

Centro Universitário Barão de Mauá
10% de desconto sobre o valor das mensali-
dades em todos os cursos de graduação e
de formação específica (exceto da área de
saúde); para sócios e dependentes.

UNIESP
Até 10% de desconto nas mensalidades dos
cursos de Administração, Pedagogia, Turis-
mo e Ensino Médio.

Universidade Anhanguera
10% (dez por cento)

UNIP - 10% (dez por cento)

Colégio Metodista
Desconto de 10% nas mensalidades do En-
sino Fundamental, Médio e Cursos Técni-
cos.

REGES - Rede Gonzaga de Ensino
Superior - Curso de Administração
Desconto Progressivo no valor das mensali-
dades
2 a 5 alunos - bolsa de 10%
6 a 10 alunos - bolsa de 15%
11 ou mais alunos - bolsa de 20%

Colégio Anchieta
Descontos especiais para associados e de-
pendentes: a partir de 10% sobre a mensali-
dade dos cursos de Educação Infantil, Ensi-
no Fundamental e Ensino Médio.

Escola de Aprendizagem Diferenciada - EAD
Educação Infantil de 02 a 06 anos, Ensino
Fundamental -1ª a 4ª série, aulas de Judô,
balé, musicalização, computação e
inglês. Rua Piracicaba, 1039 - Fone: 3627 6856

Liceu Samuel Pfronn Netto
(Rede Pitágoras) - Desconto de 20% nas
mensalidades para associados e
dependentes.

Colégio Radius de Formação Integral
Ensino Infantil, Fundamental e Médio
Descontos especias para associados.
Av. Guilhermina Cunha Coelho, 154
City Ribeirão - Fone: 3623 2362

Senac
Desconto de 10% em todos os cursos, menos
nos cursos de idiomas.

Estácio UNISEB (antigo COC) 20% (vinte
por cento) Graduação e pós-graduação

FGV/ UNISEB
Desconto de 20%

Instituto Educae
Cursos de graduação, de pós-graduação, de
extensão e técnicos; extensão universitária,
além dos supletivo à distância.
Rua General Osório, 1281 - Fone: 3610-4773

Escola CAP - Centro de Aprendizagem
rua Alagoas, 349 - Fone: 3519 3410
Preços especiais para comerciários

Escola CAPKIDS - Ensino infantil de
1 ano e seis meses até 5 anos
Rua Alagoas, 333 - Fone 3519 3210
Preços especiais para comerciários

O Sincomerciários possui convênio com médicos de várias es-
pecialidades e laboratórios que oferecem condições especiais para
associados.

Credenciado:
Psicologia
Dra. Márcia Marino Casanova Soncini
Av. Braz Olaia Acosta, 788 – Sala 25
Cel.: 99991 3165

RECADASTRAMENTO DE CONVENIADOS
Para que possamos atender cada vez melhor nossos associa-

dos, solicitamos aos médicos e clínicas conveniadas que façam
seu recadastramento junto ao nosso Departamento Social atra-
vés do fone: 3519 3500 ou pelo e-mail:social@comerciariorp.org

Comerciário, fique sócio do seu sindicato e aproveite
estes e muitos outros benefícios. Ligue 3519 3500

Convênios Médicos e LaboratóriosConvênios Médicos e LaboratóriosConvênios Médicos e LaboratóriosConvênios Médicos e LaboratóriosConvênios Médicos e Laboratórios
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Esporte &  Lazer

Recorte este anúncio e apresente na Academia RitmoRecorte este anúncio e apresente na Academia RitmoRecorte este anúncio e apresente na Academia RitmoRecorte este anúncio e apresente na Academia RitmoRecorte este anúncio e apresente na Academia Ritmo
e usufrua do benefício. Apenas uma core usufrua do benefício. Apenas uma core usufrua do benefício. Apenas uma core usufrua do benefício. Apenas uma core usufrua do benefício. Apenas uma cortesia por CPFtesia por CPFtesia por CPFtesia por CPFtesia por CPF.....

Data 20/02Data 20/02Data 20/02Data 20/02Data 20/02
Público: AssociadosPúblico: AssociadosPúblico: AssociadosPúblico: AssociadosPúblico: Associados

e convidadose convidadose convidadose convidadose convidados
TTTTTorneio Mistoorneio Mistoorneio Mistoorneio Mistoorneio Misto

Inscrições abertasInscrições abertasInscrições abertasInscrições abertasInscrições abertas
Informações com oInformações com oInformações com oInformações com oInformações com o

Professor OdairProfessor OdairProfessor OdairProfessor OdairProfessor Odair
FFFFFone: (16) 3629 0717one: (16) 3629 0717one: (16) 3629 0717one: (16) 3629 0717one: (16) 3629 0717

VEM AÍVEM AÍVEM AÍVEM AÍVEM AÍ
II Circuito Interno de TênisII Circuito Interno de TênisII Circuito Interno de TênisII Circuito Interno de TênisII Circuito Interno de Tênis
TTTTTroféu “roféu “roféu “roféu “roféu “Oscar Gonçalves”Oscar Gonçalves”Oscar Gonçalves”Oscar Gonçalves”Oscar Gonçalves”
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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.
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