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De acordo com a Cláusula 15 da Convenção Coletiva de Trabalho fica estipula-
do que no dia 1º de Maio deverá ser respeitado a folga do trabalhador comerciário
em todas as empresas do comércio de Ribeirão Preto e das cidades que compreen-
dem as cidades da base territorial. As empresas que descumprirem o acordo serão
autuadas com a aplicação de multa de acordo com o estabelecido entre o sindicato
dos empregados (Sincomerciários de Ribeirão Preto e Região) e o sindicato patro-
nal (Sincovarp).

“Todos os anos, nas negociações salariais e no fechamento da Convenção Cole-
tiva, nós lutamos para preservar ao máximo os direitos da categoria, pois por prin-
cípio somos contra o trabalho aos domingos e feriados, mas as contingências eco-
nômicas da nossa sociedade, muitas vezes, não permitem ao trabalhador, principal-
mente o comerciário, desfrutar desses dias especiais com a família. O 1º de maio é
um dos feriados que não abrimos mão e as empresas que não cumprirem serão
autuadas”, ressaltou a presidente Regina.
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EXPEDIENTE

POR PRINCÍPIO SOMOS CONTRA O
TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS.

O verdadeiro golpeO verdadeiro golpeO verdadeiro golpeO verdadeiro golpeO verdadeiro golpe

A Diretoria

Estamos cansados de ouvir que se houver mudança
de governo, estará configurado um golpe contra a demo-
cracia.

Na realidade, o verdadeiro golpe já foi dado em cima
do trabalhador, o qual após a posse deste atual governo,
percebeu que foi ludibriado, enganado, deixado para trás
sem nenhuma consideração, verdadeiramente ao relento.

Foi vendido para o povo, que o novo mandato seria a
redenção do País, com progresso na economia, planos
sociais, melhorias na educação, transportes, saúde, en-
fim, todas aquelas promessas próprias de político; o que
configura “a máxima dos nossos governantes”, isto é,
prometer e não cumprir.

Porém a realidade foi outra, pois fomos vergonhosa-
mente enganados; e o mundo que passa na cabeça dos
políticos é diferenciado com relação à esperança da po-
pulação, sem nenhuma sinceridade, pois na realidade o
Brasil foi arrastado para uma enorme recessão que será
longa e profunda. Se não vejamos desemprego atingindo
10 (dez milhões) de trabalhadores, com renda apenas do
seguro-desemprego, encerramento das atividades de mi-
lhares de empresas, nos diversos segmentos, ocasionan-
do a cada hora 282 (duzentos e oitenta e duas) pessoas
desempregadas.

Destruição do mercado de consumo do nosso parque
industrial, ou seja, desemprego em alta e renda em baixa;
sessenta milhões de inadimplentes; inflação descontrola-
da e, apesar de toda esta lembrança, o governo ainda
insiste em proclamar a excelência de sua política econô-
mica.

Se não bastasse tudo isso, o PIB vai diminuir 3,8%
(três vírgula oito por cento), isto é todo o produto inter-

no bruto, ou tudo que se produz no país, vai regredir
neste preocupante percentual.

O deficit da dívida pública, alcançou
R$ 96.000.000.000,00 (noventa e seis bilhões), um dos
maiores do mundo; isto é, a incompetência do governo
foi tão desastrosa que o FMI projeta o retorno do
superavit primário só no ano de 2020 e sem nenhuma
perspectiva de ajuste, pois a gastança continua sem ne-
nhum controle.

Outro fato grave, foram as pedaladas fiscais, que
significam manobra contábil e portanto fraude, que ori-
ginou o pedido do impeachment.

Nas pedaladas o governo atrasou o repasse de di-
nheiro aos bancos públicos e ao FGTS, para esconder a
situação falimentar das contas públicas e ainda autori-
zou novas despesas, sem o aval do parlamento.

Diante destes fatos, a maioria dos brasileiros está
revoltada com o tamanho da corrupção, vide por exem-
plo a operação Lava-jato, e por isto houve  intensa
mobilização popular, com milhares de brasileiros, pro-
testando pela quebradeira geral do país.

Por outro lado, a presidente da república levou o país
a uma profunda crise política, ao fechar as portas para
qualquer entendimento, impondo sua agenda populista,
qualificando todos os críticos como inimigos do povo e
golpistas.

O povo, na sua grande maioria, pede a mudança do
governo; pois a corrupção manchou a imagem da admi-
nistração da presidente e não há condições de
governabilidade sem apoio da classe política. Agora resta
ao Congresso Nacional decidir o melhor caminho. É o
que esperamos para o bem do Brasil
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Sincomerciários realizou ações em apoio ao Abril VSincomerciários realizou ações em apoio ao Abril VSincomerciários realizou ações em apoio ao Abril VSincomerciários realizou ações em apoio ao Abril VSincomerciários realizou ações em apoio ao Abril Verdeerdeerdeerdeerde
O Sincomerciários

apoiou e participou,
durante o mês de abril,
da campanha Abril Ver-

de, mas que campanha é essa? Porque
abril? Por que a cor verde a representa?

A campanha de iniciativa popular e de
participação espontânea para chamar a
atenção da sociedade brasileira para a
adoção de uma cultura permanente de
prevenção de acidentes do trabalho e do-
enças ocupacionais. O mês de abril foi
escolhido porque no dia 7 de Abril é o
Dia Mundial da Saúde, e o dia 28 de Abril
é o Dia Mundial em Memória das Víti-
mas de Acidentes do Trabalho e a esco-
lha do verde é por ser a cor que repre-
senta a Segurança do Trabalho. Partindo
do para promover a Campanha foi es-
colhido o mês de Abril para ser o Mês da
Prevenção de Acidentes e Doenças rela-
cionadas ao Trabalho. O Movimento Abril
Verde luta para marcar o mês de abril
com a cor da segurança no calendário
nacional, partindo dos exemplos dos
movimentos internacionais como o Maio
Amarelo (redução de acidentes de trânsi-
to), Outubro Rosa (prevenção do câncer
de mama) e Novembro Azul (prevenção
do câncer de próstata), simbolizados por
laços nas cores amarela, rosa e azul, res-
pectivamente, que já se tornaram campa-
nhas conhecidas da maioria dos brasilei-

a palestrante foi a advogada Dra. Mariel
Silvestre, especialista em gestão Ambiental
com o tema: “Gerenciamento de Riscos
Ambientais” e no dia 06 foi a vez do Pro-
fessor José Alcides Montes Sobrinho, com
o tema: “Sistemas de Proteção Individual
e Coletivo na Segurança do Trabalhador”.

Outra iniciativa foi a promoção, no dia
30 de abril, no centro da cidade, de uma
atividade de extensão que englobou a equi-
pe pedagógica da escola, docentes e alu-
nos do curso Técnico de Segurança do
Trabalho, que atuaram junto à população,
orientando sobre a prevenção de aciden-
tes de trabalho. O evento contou com o
apoio da empresa de treinamento
Confidere. “O Abril Verde tem todo nos-
so apoio, pois acreditamos que é necessá-
rio que toda a sociedade empunhe a ban-
deira da prevenção de acidentes no traba-
lho, e que as empresas ofereçam ao traba-
lhador cada vez mais um ambiente seguro
ao trabalhador, a iniciativa tem a função
de sinalizar para o problema e sensibilizar
empresários, governo, sindicalistas, traba-
lhadores e toda a sociedade no sentido de
que com a devida prevenção é possível
diminuir o número de acidentes e as mor-
tes que ocorrem todos os anos em decor-
rência deles. O papel do sindicato é prote-
ger os trabalhadores e segurança e saúde
são importantes direitos a serem garanti-
dos”,  ressaltou a presidente Regina.

ros. Com uma ampla divulgação em veí-
culos de comunicação e atividades de
conscientização em todos os estados, es-
ses movimentos são disseminadores da
cultura de prevenção.

A intenção é concentrar anualmente
nesse período uma série de atividades
(muitas das quais já ocorrem por ocasião
do Dia Mundial da Segurança e Saúde no
Trabalho, em 28 de abril), dando-lhes mais
visibilidade e manifestações de apoio à
causa.

O Brasil enfrenta um grave problema
com relação aos acidentes de trabalho. Fa-
lando em números em 2014, foram
registrados 704.136 acidentes de trabalho,
dentro  desses mesmos ambientes de tra-
balho morrem por ano mais de 2 mil
pessoas, fazendo com que o Brasil figure
no 4º lugar no ranking mundial de aci-
dentes com mortes no ambiente de tra-
balho. A prevenção é uma arma forte na
diminuição desses números alarmantes.

Dentro dessa dinâmica, a Escola CAP,
mantida pelo Sincomerciários, promoveu
no início de abril, a “Semana de Seguran-
ça no Trabalho”, o evento organizado
pelos professores e pela coordenadora do
Curso Técnico de Segurança do Traba-
lho, Carla Maria Garcia Rangel contou
com palestras e apresentações de painéis
de cases de alunos do curso Técnico em
Segurança do Trabalho. No dia 05 de abril

Semana de Segurança do TSemana de Segurança do TSemana de Segurança do TSemana de Segurança do TSemana de Segurança do Trabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

Professor José Alcides
Montes Sobrinho ao
lado de Carla Rangel e
docentes do curso
Técnico de Segurança
do Trabalho

Dra. Mariel
Silvestre

Materiais e sinalizadores utilizados
na prevenção de acidentes

A profissional do SAMU fazendo
aferição de pressão durante o evnto
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Painel Fecomerciários

A Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio – CNTC, entidade
sindical de grau superior, com sede e foro no Distrito Federal e base territorial em
todo o País, é a entidade máxima de representação dos trabalhadores do setor de
Comércio e Serviços do Brasil. Fundada em 1946, a CNTC é hoje composta por 35
Federações filiadas e mais de 830 sindicatos vinculados, sendo a maior confederação
de trabalhadores do país, abrangendo um contingente de mais de 12 milhões de
cidadãos.

No intuito de manter a categoria comerciária atualizada a CNTC investe na área de
comunicação, mantendo site e jornal da entidade com informações que permeiam a
vida dos comerciários de todo o país.  Além desses veículos ela também coloca às
disposição publicações especiais  com conteúdo variados. No mês de março lançou a
cartilha “Mulher: Igualdade de Direitos”  que apresenta  diversos aspectos sobre os
direitos da mulher com  temas como: direito de família, direito à sua proteção, bem
como as ações planejadas pela CNTC para promoção e a defesa dos direitos das
mulheres.

Outra publicação de amplo interesse da categoria é p “Guia para o trabalhador em
tempos de crise”, que traz noções de educação financeira que podem fazer uma gran-
de diferença na vida do comerciário e de sua família. O guia destaca a importância da
educação financeira, pois sem as noções básicas necessárias para avaliar os impactos
do consumo sem controle, o salário acaba sendo insuficiente para o pagamento das
dívidas assumidas. Consequentemente, as pessoas recorrem ao crédito rotativo, ao
cartão de crédito, o cheque especial e o empréstimo em bancos ou financiadoras,
criando a famosa bola de neve dos endividados. Vale a pena conferir, para isso basta
acessar o site: www.cntc.com.br e fazer o download do material.

Ações da CNTC em prolAções da CNTC em prolAções da CNTC em prolAções da CNTC em prolAções da CNTC em prol
dos comerciáriosdos comerciáriosdos comerciáriosdos comerciáriosdos comerciários

O presidente da Fecomerciários
e da UGT/SP, Luiz Carlos Motta,
recebeu a “Medalha Ruth Cardoso”
no dia 4 de abril, durante solenidade
realizada na Assembleia Legislativa.
Trata-se de uma deferência concedi-
da pelo Conselho Estadual da Con-
dição Feminina, presidido por
Rosmary Corrêa, a Delegada Rose.
Motta foi condecorado pela
conselheira Lia Marques, presidente
do Sincomerciários de Votuporanga
e vice-presidente da Federação. Com ele também foram contempladas mais quatro
pessoas, entre elas, a empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza.

Dentre as ações em prol da mulher o presidente Mota defende:
- Lutar pelo fim de toda e qualquer forma de discriminação e de violência contra

à mulher.
- Eliminar as diferenças salariais entre homens e mulheres que exercem a mesma

função e cumprem a mesma jornada.
- Incentivar a participação das mulheres em todos os espaços políticos e sindicais.
- Promover igualdade no número de contratações profissionais entre homens e

mulheres.
- Instalar creches para os filhos das trabalhadoras com horário de funcionamento

igual à jornada de trabalho das mães.
- Reduzir a jornada semanal de trabalho para permitir maior convívio familiar.
 - Aumentar o número de Delegacias das Mulheres, entre outras ações.
“Mais que justa essa honraria, pois o trabalho do presidente Motta  em prol das

mulheres é intenso, ele luta incansavelmente para que direitos  das mulheres, não sejam
desrespeitados ou sobrepujados. Admiro-o como profissional, como cidadão e como
ser humano de um caráter e força de trabalho inigualáveis. O trabalho desenvolvido
junto à categoria comerciária é de excelente qualidade e de extrema importância para
nossa classe trabalhadora. As mulheres representam 70% da força de trabalho na
categoria. São inúmeras suas iniciativas voltadas para as mulheres trabalhadoras do
estado de São Paulo e para a região de Ribeirão Preto”, destacou a presidente Regina.

Presidente Motta recebePresidente Motta recebePresidente Motta recebePresidente Motta recebePresidente Motta recebe
“Medalha R“Medalha R“Medalha R“Medalha R“Medalha Ruth Cardoso”uth Cardoso”uth Cardoso”uth Cardoso”uth Cardoso”

Vale a pena conferir, para isso basta acessar
o site: www.cntc.com.br e fazer o download do material.

Mulher VMulher VMulher VMulher VMulher Valorizada, Comerciária Falorizada, Comerciária Falorizada, Comerciária Falorizada, Comerciária Falorizada, Comerciária Fororororortalecidatalecidatalecidatalecidatalecida

Prontas para vencer dasafiosProntas para vencer dasafiosProntas para vencer dasafiosProntas para vencer dasafiosProntas para vencer dasafios
Aconteceu nos dias 18 e 21 de março, no Centro de Lazer dos Comerciários

em Paria Grande, mais uma edição do evento promovido pela Fecomerciários, o
“Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida” para celebrar o Dia Internacional
da Mulher. As 1.300 participantes demonstraram que estão prontas para vencer
desafios, frente às reivindicações femininas, como indicou o tema do evento. As
comerciárias reafirmaram o engajamento da categoria para fortalecer o embate
conjunto por dignidade, respeito e igualdade de gêneros no Brasil. Foram aprova-
das dez Deliberações que farão parte da agenda de trabalho em prol da  mulher
comerciaria de todo o estado de São Paulo e serão colocadas em prática pelos
sindicatos filiados a federação.

A presidente Regina Pessoti  Zagretti , que participou da comissão organizadora
do evento, juntamente com outras presidentes, sob o comando de Marcia Caldas,
Secretária da Mulher da Fecomerciários,  em seu discurso destacou a importância
da formação das mulheres na luta para enfrentar os desafios da igualdade de
gênero, discriminação e contra qualquer forma de abuso quanto à condição da
mulher”. “Colocar em prática as deliberações desse encontro e executar as ações
propostas é o caminho seguro para alcançarmos nossos objetivos rumo a uma
sociedade mais justa”, frisou  a presidente. Finalizando com: “ Sim, estamos cada
vez mais prontas para identificar e vencer os desafios”!
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Painel Sindical

A presidente do Sincomerciários e Secretária da Mulher da UGT Nacional, Santa Regina Pessoti Zagretti parti-
cipou, de 10 a 12 de abril, em Belo Horizonte, da IV Conferência de gênero, raça e juventude. O evento realizado
pela Central Sindical UGT - União Geral dos Trabalhadores, reuniu mais de 300 pessoas entre jovens, mulheres e
negros da entidade de todo o país e contou com participação de Ronaldo Barros vice-ministro do Ministério das
Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos e da SEPPIR - Secretário Especial da Promoção da
Igualdade Racial.

O objetivo da Conferência foi o de impulsionar a incorporação de gênero, raça e juventude nas diversas secre-
tarias. Outro propósito foi o de analisar os avanços obtidos através das diretrizes das Conferências anteriores e
traçar estratégias para garantir proposições inclusivas na agenda sindical da UGT Nacional.

A presidente Regina em seu pronunciamento mencionou o empenho e as conquistas femininas no mundo do
trabalho ao longo da história, destacando as bandeiras de luta da entidade na promoção da igualdade de gênero.
“Ainda temos um caminho árduo a percorrer, mas é o caminho certo, pois a desigualdade de gênero e o preconcei-
to precisam ser retirados da sociedade brasileira, principalmente no mundo do trabalho. É importante que encon-
tremos juntos, soluções para garantir os direitos dos trabalhadores, atuando diretamente sobre as questões raciais e
de gênero, não esquecendo da juventude que entra no mercado de trabalho e muitas vezes não encontra um
ambiente onde possa se desenvolver e atingir suas metas para o futuro”, frisou.

Presidente Regina participa da IV ConferênciaPresidente Regina participa da IV ConferênciaPresidente Regina participa da IV ConferênciaPresidente Regina participa da IV ConferênciaPresidente Regina participa da IV Conferência
de gênero, raça e juventudede gênero, raça e juventudede gênero, raça e juventudede gênero, raça e juventudede gênero, raça e juventude
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Saúde & Bem Estar

Os presidentes da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, Luiz
Carlos Motta, e do Grupo Educacional UNIESP, José Fernando Pinto da Costa,
firmaram convênio de cooperação e parceria que oferece descontos aos comerciários
em faculdades do grupo em todo o Estado, além de muitas outras vantagens.

Pelo acordo, que já está valendo, serão oferecidos 30% de desconto nas mensalida-
des dos cursos oferecidos pelas faculdades parceiras da UNIESP, aos funcionários,
associados e seus dependentes (cônjuge, filhos e netos) da Fecomerciários e dos 68
Sindicatos Filiados que ingressarem via vestibular ou por sistema de transferência de
cursos de outras instituições.

A UNIESP oferece mais de 80 cursos de graduação com titulações em bacharela-
do, licenciatura e tecnólogo, em administração de empresas, letras, pedagogia, enfer-
magem e nutrição, serviços sociais, ciências contábeis, análises de sistemas, gestão
ambiental, marketing, publicidade e propaganda, jornalismo, direito, entre muitos ou-
tros.

Para o presidente Motta, a parceria será benéfica aos 2,7 milhões comerciários e
seus dependentes no Estado de São Paulo, representados pela Fecomerciários e seus
68 Sindicatos Filiados. “Faz parte dos projetos da Federação estimular a educação da
categoria em várias frentes. Este convênio com a UNIESP vem ao encontro deste
nosso propósito que gera economia e que capacita, ainda mais, os comerciários em
termos educacionais e profissionais”, disse Motta.

“Nosso sindicato já possuía convênio com a UNIESP já há algum tempo, mas
com este acordo com a Fecomerciários, os comerciários será muito mais beneficiado,
pois além do desconto de 30%  na mensalidade, eles contarão com uma série de
vantagens oferecidas pelo Programa UNIESP100. Esse é com certeza um importante
incentivo para o trabalhador da categoria que deseja se qualificar e cursar uma faculda-
de”, ressaltou a presidente Regina.

FFFFFecomerciários e UNIESPecomerciários e UNIESPecomerciários e UNIESPecomerciários e UNIESPecomerciários e UNIESP
Ensino Superior ao alcance dos comerciáriosEnsino Superior ao alcance dos comerciáriosEnsino Superior ao alcance dos comerciáriosEnsino Superior ao alcance dos comerciáriosEnsino Superior ao alcance dos comerciários

UNUNUNUNUNIESPIESPIESPIESPIESP em Ribeirão em Ribeirão em Ribeirão em Ribeirão em Ribeirão
Faculdade de Ribeirão Preto
Rua Saldanha Marinho, 915 - Centro - Fone: (16) 3977 8000

Faculdade Filadelfia Ribeirão Preto
Rua Saldanha Marinho, 915 - Centro - Fone: (16) 3977 8000

A gripe suína é uma gripe causada pelo vírus A (H1N1) e, por isso, também é
chamada de Influenza A (H1N1). Quando infectada pelo vírus, a pessoa apresenta
febre alta que surge de repente (normalmente superior a 38ºC) e tosse, podendo ou
não estar acompanhada de um ou mais dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dores
musculares e nas articulações ou dificuldade respiratória. A transmissão ocorre pelo ar
ou por contato direto com secreções respiratórias de pessoas infectadas, presentes na
tosse ou espirro.

Identificação da doença
Além de apresentar os sintomas acima mencionados, é necessário observar se a

pessoa viajou para locais afetados pelo doença ou manteve contato próximo, nos
últimos 10 dias, com pessoas doentes ou com suspeita da doença.

 Sinais de alerta e agravamento
- Adultos: dispneia (falta de ar), cianose (extremidades arroxeadas), vômitos, verti-

gens e alterações da consciência
- Crianças: dispneia (falta de ar), irritabilidade, convulsões e alterações da consciência
 Como evitar a transmissão
- Cubra a boca e o nariz ao espirrar ou tossir;
- Se não estiver disponível um lenço de papel, use a dobra interna do cotovelo,

para espirrar ou tossir;
- Jogue sempre o lenço no lixo após o uso;
- Mantenha a higiene das mãos com água e sabão ou álcool gel;
- Evite tocar boca, nariz e olhos com as mãos;
- Mantenha os ambientes sempre ventilados e limpos
 O que fazer em caso de suspeita?
- Procure imediatamente assistência médica.
- Não tome medicamentos sem indicação médica. A automedicação pode masca-

rar sintomas, retardar o diagnóstico e até causar a resistência do vírus;
Importante: casos suspeitos ou confirmados que não apresentem complicações

poderão permanecer em isolamento domiciliar voluntário.

H1N1 como se prevenir?H1N1 como se prevenir?H1N1 como se prevenir?H1N1 como se prevenir?H1N1 como se prevenir?

Para mais informações sobre o convênio, matrícula e transferên-
cia, os interessados devem procurar o departamento social do
Sincomerciários pelo fone: 3519 3500

O público alvo da vacinação contra influenza no SUS são crianças de seis
meses até cinco anos, gestantes, puérperas, idosos, indígenas e pessoas com doen-
ças crônicas, as quais têm mais risco de ter complicações graves em decorrência da
influenza. Além disso, também fazem parte do público alvo profissionais da saú-
de, pessoas privadas de liberdade e profissionais do sistema prisional.

Campanha de Vacinação Contra a Gripe

 De 30 de abril a 20 de maio
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Esporte &  Lazer

TTTTTorneio de Torneio de Torneio de Torneio de Torneio de Trucorucorucorucoruco
Aconteceu no dia 14 de abril, no clube de Campo mais uma edição do Torneio de Truco, com 18 duplas

participantes. Os campeões foram Marcos e Marcos Júnior, pai e filho respectivamente e o segundo lugar ficou
com a dupla formada pelo Sr. Luiz e a esposa, dona Maria José. É a família comerciária desfrutando das atividades
esportivas promovidas pelo Sincomerciários.

1º Lugar

2º Lugar

Aconteceu dia 3 de abril, a final  do Torneio de Tênis Troféu “Oscar Gonçalves”, no Clube de Campo com a
presença de competidores, diretores da entidade, associados e convidados. O torneio foi dividido em três catego-
rias, com premiação em espécie e troféus. A presidente Regina Pessoti Zagretti, o vice-presidente Oscar Gonçalves
e o diretor Fábio João Padilha Leite prestigiaram o evento e fizeram a entrega dos prêmios, momento em que
aproveitaram para agradecer a presença de todos. O professor Odair, responsável pelo torneio, acompanhou todos
os jogos e também agradeceu os participantes. 

TTTTTorneio de Tênis Torneio de Tênis Torneio de Tênis Torneio de Tênis Torneio de Tênis Troféu “roféu “roféu “roféu “roféu “Oscar Gonçalves”Oscar Gonçalves”Oscar Gonçalves”Oscar Gonçalves”Oscar Gonçalves”

Categoria A- Campeão: Diego Cleolezio

       Vice-campeão: Sérgio Cantadeiro

Categoria B- Campeão: Marcos Rufin

      Vice-campeão: Diego Costa

Categoria C- Campeão:  Adnilson Corneta

                     Vice-Campeão: Márcio Silva.

VVVVVem aí oem aí oem aí oem aí oem aí o
TTTTTorneio de Tênis Forneio de Tênis Forneio de Tênis Forneio de Tênis Forneio de Tênis Femininoemininoemininoemininoeminino

Informações:Informações:Informações:Informações:Informações:
Professor OdairProfessor OdairProfessor OdairProfessor OdairProfessor Odair
FFFFFone: 3629 0717one: 3629 0717one: 3629 0717one: 3629 0717one: 3629 0717

SeSeSeSeSextas dançantesxtas dançantesxtas dançantesxtas dançantesxtas dançantes
O público pediu e oO público pediu e oO público pediu e oO público pediu e oO público pediu e o

Sincomerciários atendeu,Sincomerciários atendeu,Sincomerciários atendeu,Sincomerciários atendeu,Sincomerciários atendeu,
as Seas Seas Seas Seas Sextas Dançantesxtas Dançantesxtas Dançantesxtas Dançantesxtas Dançantes

estão de vestão de vestão de vestão de vestão de voltaoltaoltaoltaolta
toda setoda setoda setoda setoda sexta fxta fxta fxta fxta feireireireireiraaaaa

das 18h30 às 23hdas 18h30 às 23hdas 18h30 às 23hdas 18h30 às 23hdas 18h30 às 23h
Entrada: R$ 10,00Entrada: R$ 10,00Entrada: R$ 10,00Entrada: R$ 10,00Entrada: R$ 10,00

Espaço FirenzeEspaço FirenzeEspaço FirenzeEspaço FirenzeEspaço Firenze

Rua Marquês de Pombal, 505Rua Marquês de Pombal, 505Rua Marquês de Pombal, 505Rua Marquês de Pombal, 505Rua Marquês de Pombal, 505
Campos ElíseosCampos ElíseosCampos ElíseosCampos ElíseosCampos Elíseos

(Com estacionamento)(Com estacionamento)(Com estacionamento)(Com estacionamento)(Com estacionamento)

Animação:

Marquinhos e Banda

DOMINGUEIRAS NO CLDOMINGUEIRAS NO CLDOMINGUEIRAS NO CLDOMINGUEIRAS NO CLDOMINGUEIRAS NO CLUBE DE CAMPOUBE DE CAMPOUBE DE CAMPOUBE DE CAMPOUBE DE CAMPO

01/05 - Léo/Saul
08/05 - Nelsinho

15/05 - Roni
22/05 - Modesto
29/05 - Adelson

Programação para o mês de MaioProgramação para o mês de MaioProgramação para o mês de MaioProgramação para o mês de MaioProgramação para o mês de Maio

Venha curtir com sua família momentos de lazer
e diversão no Clube de Campo dos Comerciários.

Aberto de quarta adomingo das 8h às 18h.
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CCCCComerciários usufruam dos convênios com escolas e universidadesomerciários usufruam dos convênios com escolas e universidadesomerciários usufruam dos convênios com escolas e universidadesomerciários usufruam dos convênios com escolas e universidadesomerciários usufruam dos convênios com escolas e universidades
O Sincomerciários 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, o último holerite e requerer uma carta autorizando o desconto a ser apresentada nas instituições.

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

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

UNIESP
Até 10% de desconto nas mensalidades dos cur-
sos de Administração, Pedagogia, Turismo e En-
sino Médio. Fone: (16) 3977 8000

Universidade Anhanguera
10% (dez por cento). Fone: (16) 3512 4700

UNIP - 10% (dez por cento).
Fone: 0800 0109000

Colégio Metodista
Desconto de 10% nas mensalidades do Ensino
Fundamental, Médio e Cursos Técnicos.
Fone: (16) 4009 0271

REGES - Rede Gonzaga de Ensino
Superior - Curso de Administração
Desconto Progressivo no valor das mensalida-
des. 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%

Colégio Anchieta
Descontos especiais para associados e depen-
dentes: a partir de 10% sobre a mensalidade dos
cursos de Educação Infantil, Ensino Fundamen-
tal e Ensino Médio.
Fone: (16) 3623 3301

Escola de Aprendizagem Diferenciada - EAD
Educação Infantil de 2 a 6 anos, Ensino
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, menos
nos cursos de idiomas. Fone: (16) 2111 1200

Estácio UNISEB - Desconto de 20% (vinte por
cento) Graduação e pós-graduação.
Fone: (16) 4003 6767

Instituto Educae
Cursos de graduação, de pós-graduação, de ex-
tensão e técnicos; extensão universitária, além
de 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 1 ano
e seis meses até 5 anos
Mantida pelo Sincomerciários
Rua Alagoas, 333 - Fone: (16) 3519 3210
Preços especiais para comerciários

Fique sócio do seu sindicato e aproveite estes e muitos outros benefícios.
Ligue 3519 3500 - Acesse: www.comerciariorp.org




