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CAUSAS CÍVEIS E TRABALHISTAS

Advogados do

Departamento Jurídico

CÍVEL E CRIMINAL

Dr. Edson Roberto Borsato

Av. do Café, 681

Fone: 3610 5560

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

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 Videolocadora 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 e Espaço Firenze

Fone: 16 3603-6130 (Carlos)

Escola CAP Centro de Aprendizagem

Rua Alagoas, 349

Campos Elíseos - 16 3519.3410Fone:

Escola CAP Kids

Rua Alagoas, 333

Campos Elíseos - 16 3519.3410Fone:

Sindicalize-se

Documentos necessários

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

comprovante de residência.

Dependentes
Cônjuge: Certidão de Casamento

Filhos menores de 18 anos e solteiros: Certidão

de nascimento

Filhos solteiros até 24 anos, sem renda

própria, que estejam cursando faculdade:

Necessário apresentar comprovante de matrícula

na faculdade (requer renovação anual)

Pai, mãe, sogro e sogra: Documentos de

identidade

Companheiro(a): Declaração de União Estável

ou Escritura Pública de Dependência Econômica

(requerida em cartório) ou certidão de

nascimento de filhos em comum.

solicite a visita de um de

nossos cadastradores
Janivaldo: 16 99776-3137 ou 16 99206-6169

Márcia: 16 99102-6899 ou 16 3639-3521

Rita: 16 99316-0514

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

EDITORIAL

Estamos passando o “Brasil a Limpo”, a 
corrupção atingiu níveis inimagináveis e aos 
poucos são revelados em profusão desvios de 
conduta principalmente os ligados ao dinhei-
ro público.

Empresas superfaturando orçamentos em 
conluio com políticos, para financiar campa-
nhas eleitorais; deste modo, há corruptos e 
corruptores.

Nossos legisladores agem como se não 
houvesse crime de responsabilidade fiscal, 
aliás previsto na Constituição Federal e en-
tendem que tudo é possível, quando estão no 
poder. Notamos uma ausência total de ética, 
no trato da coisa pública, discursos mentiro-
sos, afirmações vazias e com explicações su-
perficiais e incompletas, como se todos nós 
fossemos idiotas.

Como não há uma explicação convincen-
te, isto leva o povo a desacreditar dos políti-
cos. Sabemos que a desastrosa administra-
ção federal nos levou à recessão econômica, 
redução do poder aquisitivo da população, 
aumento do desemprego e rombo nos cofres 
públicos.

Estes desmandos, por longo tempo, propi-
ciaram artimanhas de políticos, para encobrir 
as responsabilidades e assim surgiu uma frase, 
que infelizmente foi adotada por muitos bra-
sileiros, pegos em irregularidades, e que con-
siste em dizer “não sei de nada”, quando na 
verdade é a desculpa do próprio corrupto; e o 
pior de tudo isto, é que grande parte da popu-
lação incorporou esta expressão para se livrar 
de qualquer tipo de punição.

No Brasil não se admite mais governo sem 
transparência, que descumpre a lei da respon-
sabilidade fiscal e ainda sem compromisso 
com o crescimento e o combate à inflação.

Como exemplo ao poder público, nos 
lembramos de um termo de origem ingle-
sa denominado “compliance”, que significa 
“transparência”, que já é utilizado por inúme-
ras empresas brasileiras, baseado num rígido 
Código de Ética e Conduta, onde as empresas 
mantêm um canal de comunicação para que 
os clientes possam denunciar, por via digital, 
sem a necessidade de identificação, compor-
tamentos de má conduta dos administrado-
res. Caso a prática seja adotada no trato da 
coisa pública, poderá servir de início para 
profundas mudanças culturais, que podem 
transformar o modo de gerir os negócios no 
país.

Podemos colher muitos benefícios da rup-
tura da administração pública da presidente 
Dilma Rousseff, mas isto vai depender do 
esforço e compromisso de toda a sociedade e 
dos novos líderes que foram empossados pro-
visoriamente, até a confirmação da decisão do 
Supremo Tribunal Federal. 

Nós, como sindicalistas, temos que fi-
car atentos ao governo interino de Michel  
Temer e acima de tudo estarmos mobilizados 
e prontos para repudiar e lutar contra qual-
quer tentativa de precarização das relações 
capital/trabalho que possam surgir. Nosso pa-
pel é defender os direitos dos trabalhadores e 
garantir que não haja retrocesso ou perda de 
conquistas duramente alcançadas ao longo da 
história política e sindical do nosso país. 

Portanto, esta crise política e econômica 
que estamos vivenciando, somente será re-
solvida com a participação do povo, que é o 
legítimo detentor do poder e com a ferrenha 
defesa, acima de qualquer coisa, do regime 
democrático.

 

A necessária transparência na gestão pública 

A Diretoria
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

SEUS DIREITOS

Ribeirão Preto será palco do primeiro 
COFARMA - Convenção Regional do Va-
rejo Farmacêutico realizada pelo Sincofar-
ma/SP,  com o objetivo de interiorizar os 
serviços para os Proprietários, Profissio-
nais e Gestores de Farmácias e Drogarias 
das mais de 100 cidades da macrorregião 
de Ribeirão Preto. O evento está programa-
do para acontecer nos dias 9 e 10 de junho, 
no Hotel Vilage Inn, na avenida Presidente 
Castelo Branco, 1925 - Ribeirão Preto – SP. 

Haverá atividades pré-evento que 
acontecerão no dia 8 de junho com a rea-
lização de cursos voltados para estudantes 
de farmácia, profissionais de farmácias e 
drogarias, com o objetivo de capacitação e 
atualização. 

Cursos Oferecidos
Técnicas de Aplicação de Injetáveis

Ministrante: Dra. Giovanna Dimitrov  
Farmacêutica - Investimento: gratuito 

 
Como Atender Muito Bem em  

Farmácias e Drogarias
Ministrante:  Dr. Juan Becerra Ligos  

Farmacêutico bioquímico modalidade  
fármaco-medicamentos, graduado pela 

USP- São Paulo-  Capital, 1985;
Investimento: gratuito 

 
Dermocosméticos e Maquiagem:  

Técnicas de Vendas
Ministrante: Jurema Moncks - Consul-

tora de beleza Master, há mais de 25 anos

COFARMA 2016

Inscrições e demais informações
www.sincofarma.org.br/cofarma

O Seguro Desemprego é um benefício in-
tegrante da seguridade social, garantido pelo 
art. 7º dos Direitos Sociais da Constituição 
Federal e tem por finalidade prover assistên-
cia financeira temporária ao trabalhador dis-
pensado involuntariamente.

Desde 2015, quando as regras para a con-
cessão do benefício ficaram mais rígidas, os 
pedidos recusados são cada vez mais comuns.

Em algumas situações o trabalhador pode 
ter o seguro desemprego negado pelo gover-
no e não saber como resolver o problema. 

No entanto, é possível recorrer à Supe-
rintendência Regional do Trabalho e Empre-
go contra a decisão. Para isso o trabalhador 
precisará saber os motivos da negativa pois 
para cada tipo de negativa há os documen-
tos certos que precisam ser apresentados. 
Os principais tipos de negativas são: falta de 
documentação, a empresa, mesmo que ina-
tiva, está com o CNPJ aberto e informações 
incorretas.

Documentação necessária:
• Requerimento do seguro desemprego;
• CPF e RG;
• Comprovante de escolaridade;
• Comprovante endereço;
• Número de PIS/PASEP 
ou cartão do cidadão;
• Carteira de Trabalho;
• Rescisão contratual;
• Extrato de FGTS;
• Três últimos holerites.

Subsede Campos Elíseos 
Rua Marquês de Pombal, 506 - Campos Elíseos - Fone: 3519 3890 

Como recorrer caso seu seguro 
desemprego seja negado

O departamento jurídico da entidade 
funciona na subsede Campos Elíseos das 8h 
às 18h e lá o comerciário encontra serviços de 
orientação trabalhista, conferência de cálcu-
los, plantão jurídico, homologação do Termo 
de Rescisão Contratual Trabalhista, (TRCT), 
emissões de guias.

O atendimento previdenciário acontece às  
segundas, quartas e sextas-feiras das 14h30 às 
18h, oferecendo para todos os  comerciários 
e associados um completo serviço de Con-
sultoria Previdenciária onde são realizados 
contagem de tempo, simulação do valor do 
benefício, concessão de aposentadorias, ex-
tratos diversos e orientações. 

Atendimento Jurídico e Previdenciário
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519 3500

PAINEL SINDICAL

A presidente do Sincomerciários e Se-
cretária da Secretaria Nacional da Mulher 
da UGT, Regina Pessoti Zagretti, partici-
pou no mês de maio do 3º Congresso da 
Confederação Sindical das Américas (CSA) 
em São Paulo. O congresso contou com a 
presença de 500 participantes entre dele-
gados e convidados internacionais, cerca 
de 40 países do mundo. A CSA reafirmou 
seu compromisso para contribuir para um 
sindicalismo forte, com o aumento e o for-
talecimento dos direitos das/os trabalhado-

ras/es, com o desenvolvimento sustentável 
e com a democracia nos países da região. O 
evento teve como tema central a democra-
cia, direitos e mais e melhores empregos. A 
presidente Regina foi eleita vice-presiden-
te do Comitê de Mulheres Trabalhadoras 
das Américas e como Membro do Conse-
lho Executivo da CSA - Confederação Sin-
dical dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
das Américas, para o quadriênio de 2016 
a 2020, sendo eleita como presidente a Sra. 
Amanda Villatoro da cidade de El Salvador.

3º Congresso Internacional da CSA 

O presidente da Fecomerciários e presi-
dente da UGT/SP - União Geral dos Traba-
lhadores, Luiz Carlos Motta, tem se destacado 
por seu excelente trabalho junto à categoria 
comerciária do estado de São Paulo, e em prol 
de uma sociedade mais justa e igualitária. Sua 
luta é incansável pelo trabalho decente, pela 
inserção no mercado de trabalho de pessoas 
com deficiência, igualdade de gênero, contra 
o assédio moral e sexual no ambiente de tra-
balho, salário justo aos trabalhadores e dig-
nidade aos aposentados. Por esse empenho, 
várias cidades têm lhe concedido títulos de 
cidadania em reconhecimento. Destacamos 
as recentes homenagens realizadas pelas cida-
des de Marília através do presidente da câma-
ra municipal Erval Rosa Seabra, da cidade de 
Dourados, através do vereador Sérgio Valen-
tim Guanho e da cidade de  Ribeirão Bonito, 

sendo o vereador Manoelito da Silva Gomes,  
autor da homenagem.

Presidente Motta é homenageado por seu trabalho

Aconteceu no dia 14 de maio a entrega dos 
kits, (agasalho e calça de malha, camiseta, ber-
muda, mochila, sunga ou maiô, touca e óculos) 
para os 240 alunos do projeto Nadando na Fren-
te, no Clube de Campo dos Comerciários.

“Apoiamos o projeto, pois sabemos que a 
natação como esporte é uma grande aliada da 
educação, pois as crianças são estimuladas a de-
senvolver suas potencialidades na modalidade, 
além de promover a inclusão social, a disciplina 
e a determinação” , frisou a presidente Regina.

Projeto Nadando na 
Frente entrega kits

O Sincomerciários contribuiu com a ação 
promovida pela AMARP, Associação Amiga das 
Mulheres de Ribeirão Preto. Foram arrecadadas  
12 mil fraldas que serão distribuídas equitativa-
mente entre o Cantinho do Céu, a Casa do Vovô 
e o Lar Padre Euclides. “Com a crise que estamos 
vivenciando, cabe a nós ajudar tanto quanto pos-
sível os menos favorecidos e nesses momentos as 
empresas, bem como as entidades da cidade, se 
mostram solidárias”, destacou a presidente Regina.

Campanha de doação 
de fraldas

Os vice-presidentes Oscar Gonçalves e Fábio João Padilha, 
diretor Paulo Merck Noda  e o presidente do Sindifarma - RP, 
Hugo Leonardo da Silva prestigiaram a cerimônia de entrega 

do Título de Cidadão Douradense
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O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO

PAINEL DO SECSincomerciários prestigia Festa do Trabalhador

O 1º de Maio em Ribeirão Preto foi come-
morado com uma grande festa realizada no 
Parque Maurílio Biagi, onde mais de 10 mil 
pessoas compareceram e puderam aprovei-
tar as inúmeras atrações musicais e culturais 
preparadas pelas Centrais Sindicais e Sindica-
tos filiados. A coordenação ficou a cargo do 
sindicalista Clodoaldo do Carmo Campos, 
do SEAAC e contou com o apoio da Inter-
sindical. Shows com artistas de peso na cena 
musical da região e do país, como Giovani e o 
grupo Falamansa animaram os trabalhadores 
e seus familiares, que também concorreram 

a muitos prêmios. Dentre os prêmios, foram 
sorteadas 6 bicicletas, 1 refrigerador, 1 fogão, 
1 batedeira, 1 TV e ainda 20 cestas básicas e 2 
estadias para a colônia de férias dos Comerci-
ários na Praia Grande.

O Sincomerciários participou ativamen-
te do evento, com funcionários e diretores 
orientando os presentes e deixando a come-
moração ainda mais organizada.

A presidente Regina falou diretamente aos 
comerciários, enfatizando o quanto é impor-
tante ter o sindicato como parceiro na cons-
tante luta por melhorias à classe comerciária, 

uma categoria de extrema importância para a 
economia do país.

“Nesse momento delicado em que vive-
mos é que devemos nos unir ainda mais e lutar 
por melhores condições, sejam elas salariais, 
de jornada de trabalho ou de qualquer outra 
ordem. Devemos buscar sempre a igualdade 
entre homens e mulheres, já que a quantidade 
de comerciárias que temos hoje nas lojas e no 
comércio em geral é cada vez maior, não nos 
esquecendo é claro de todas as mulheres que 
trabalham para manter a família, indepen-
dente do setor ou categoria”, enfatizou.

Comerciário, todos os dias enquanto você trabalha, 
nós do Sincomerciários trabalhamos por você!

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES! 
Associe-se e usufrua de todos os benefícios 

oferecidos para você e sua família!

Ligue: 3519-3500



Jornal do Sincomerciários www.comerciariorp.org6 JUNHO 2016

ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

SOCIAL Maio foi mês de homenagear as mães

O Sincomerciários não deixa passar em 
branco uma das datas comemorativas mais 
importantes para o comerciário, tanto no que-
sito vendas como no sentimental, o “Dia das 
Mães”, comemorado no segundo domingo do 
mês de maio. No dia 7 aconteceu o Baile do 
Dia das Mães no clube de campo, atraindo um 
público de mais de 350 pessoas entre comer-
ciários, familiares, funcionários e diretores da 
entidade. A animação ficou por conta da Ban-
da Classe A, houve ainda uma homenagem 
especial para a mãe mais idosa e a mais jovem, 
que receberam lindos presentes das mãos do 
associado Maurício, da Vila Abranches. 

Baile das Mães 

Homenagem do CAPKIDS
Crianças do CAPKIDS emocionaram as 

mães com singela homenagem, realizada no 
dia 6 de maio no auditório da escola. O dire-
tor da escola, Agenor Filho, comandou a festa 
apresentando logo no início um lindo texto 
sobre a dádiva de ser mãe. Os alunos, orques-
trados pelos professores de música e dança, 
Victor e Liedna, cantaram e encenaram emo-
cionante apresentação, derretendo o coração 
das mamães e papais presentes. Para fechar 
com chave de ouro, cada mamãe ganhou uma 
sacola artesanal, decorada com as mãozinhas 
de seu filhote.

O grupo Espaço Aberto da 3ª idade, co-
ordenado pela sra. Maria de Las Virtudes, fez 
uma festa especial em comemoração ao Dia 
das Mães. Houve uma excelente apresentação 
do coral composto pelas integrantes do gru-
po, regido pela professora Adriana Moraes, 
que entoou várias músicas, até mesmo em 
hebraico. A professora de dança Liedna Fer-
ranti trouxe uma apresentação surpresa, com 
muita festa e alegria. Para finalizar foi servido 
um delicioso café da tarde, ao som do Mar-
quinhos Tecla & Som.

Espaço Aberto homenageia 
as mães

Conheça o trabalho do Espaço Aberto da 
3ª Idade, estamos com matrículas abertas a 
qualquer pessoa acima de 60 anos.

A presidente Regina prestigiou os 
três eventos e frisou a importância da 
valorização das mães, “Muitas vezes, elas 
se sacrificam para que os filhos tenham 
sempre o melhor. Se empenham como 
podem em todas as funções de mãe, tra-
balhadora, conselheira, esposa etc. Es-
sas homenagens são apenas um singelo 
reconhecimento a essas mulheres que 
com amor e dedicação cuidam dos seus 
filhos”, declarou.

• Aulas de Tai Chi Chuan
• Aulas de dança
• Torneios de Palavras cruzadas

• Artesanato
• Coral
• Passeios

Ligue 3519-3890 e faça sua matrícula
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PRATIQUE ESPORTES E MELHORE SUA QUALIDADE DE VIDA!

ESPORTE E LAZER ATIVIDADES ESPORTIVAS

Clube de Campo no Inverno
Excelente opção de lazer para você e sua família

Copa Master 
Inscrições abertas até 10/6 para jogadores 

acima de 36 anos.

Torneio de truco dia 19/6

Torneio de sinuca dia 26/6

Troféu Onofre Ferreira de 
Almeida Júnior

As inscrições para o torneio de tênis acon-
tecem até 31/7 e o torneio acontece dia 6/8.

Copa Verão

Os campeonatos de futebol, tênis, bocha, truco e sinuca continuam a todo vapor durante o inverno

Espaço para caminhada, churrasco com os amigos, brincadeiras com as crianças. Tudo isso cercado de muito verde

Restaurante e lanchonetes que oferecem qualidade e bom atendimento aos sócios

Equipe Talibã

Equipe América

COMERCIÁRIO, ESTE ESPAÇO É SEU, ASSOCIE-SE! 
SOLICITE A VISITA DE UM DE NOSSOS CADASTRADORES

JANIVALDO: 16 99776-3137 OU 16 99206-6169
MÁRCIA: 16 99102-6899 OU 16 3639-3521
RITA: 16 99316-0514  

Chave A 
Super Star
Amigos
Vila Nova

Chave B
River
Amizade
Popular
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 

MURAL DO CAP COMÉRCIO DO RISO

O mercado de trabalho 
necessita de profissionais 
qualificados. A Escola CAP  
oferece cursos técnicos  e de 
qualificação que preparam 
você para fazer a diferença!

Um certo dia a mãe de 
Joãozinho diz ao filho:

– Vá com deus.
Ao longo do caminho 

Joãozinho cai e diz :
– Minha mãe mandou você vir comigo, não 

mandou você me empurrar não…

Joãozinho e Deus

Dois ladrões procu-
rando casa para roubar, 
olha daqui, olha de lá e só 
via aquele aviso: CUIDA-
DO COM O CÃO. Foram 
numa outra casa, aí eles deram risadas com o 
aviso:  
CUIDADO COM O PAPAGAIO, um olhou para 
o outro e falou:

- Vamos fazer ele assado, depois a gente 
rouba.

- Tudo bem... - respondeu o outro.
Entraram e no corredor outra placa:  

CUIDADO COM O PAPAGAIO ÚLTIMO  
AVISO, eles entraram rindo, de repente ele fala:

- Olha o papagaio ali.
O papagaio também vê os ladrões e diz:
- PEGA REX...PEGA REX...PEGA REX.

Papagaio esperto

Você só conhece alguém 
quando tem a chance de 
caminhar junto, o resto é 
especulação, impressão ou 

imaginação

Pensamento...

Cursos Livres 
Curta Duração com Certificação

 - Atendente de Farmácia
Carga horária 70 horas

- Recrutamento
Carga horária 6 horas

- Cargos, Carreira e Remuneração
Carga horária 6 horas

- Coaching de Carreira
Carga horária 6 horas

- Promoção de Saúde e Bem
Estar nas Organizações
Carga horária 6 horas

- Comunicação Sindical
Carga horária 40 horas

A Escola CAP fica na rua Alagoas, 349 - Campos Elíseos 
Fone: 3519-3410 - faleconosco@escolacap.com.br


