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Editorial Especial
Importante 
reflexão sobre 
a flexibilização, 
no artigo 
“Vamos 
Proteger a 
CLT”, do 

presidente da Fecomerciários 
Luiz Carlos Motta.
Página 2

Diretores e Funcionários 
participam do III 
Intercâmbio das Entidades 
Sindicais Comerciárias
Página 4

Presidente Regina 
participa da Oficina da 
Rede Mulheres do Brasil/
UNI
Página 4

IV Encontro dos comErcIárIos
Evento reúne mais de mil trabalhadores no Clube de Campo

O Espaço Siena, no Clube de Campo dos 
Comerciários foi palco de mais um Encontro 
dos Comerciários. Em sua quarta edição, o 
evento tem o objetivo de fortalecer e apro-
ximar a categoria da entidade sindical. De 
acordo com a presidente Regina, realizar esse 
encontro anual é também um momento para 

ouvir a categoria e atender suas necessidades 
além de divulgar os direitos e benefícios que o 
sindicato e a federação oferecem aos trabalha-
dores. “Toda esta festa é para que a categoria 
possa se conhecer, se unir e deste modo, lutar 
cada vez mais por seus direitos”, frisou a pre-
sidente. Veja mais na página 5.

O ganhador da moto, David Mendes Alves, da empresa Pires Martins Comércio de  
Ferramentas, ao lado da presidente Regina e do presidente da Federação, Luiz Carlos Motta
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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/Locadora Ritmo:

Rua Marquês de Pombal, 405
Campos Elíseos - 16 3603-6130Fone:

Buffet BonBistrô:

Espaço Siena (Clube de Campo)
Fone: 16 3629-7760 (Carmen)
Demais salões de festa - Fone: 16 3603-6130 (Carlos)

Espaço Aberto da 3ª Idade

Terças e Quintas das 14h às 17h 16 3519-3890- Fone:

Escola CAP Centro de Aperfeiçoamento:

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 ESPECIAL

Assinada em 1943 por Getúlio Vargas, en-
tão presidente da República, a Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) é considerada a 
principal conquista trabalhista da história do 
Brasil. 

Entre outros avanços, esse marco repre-
sentou para os trabalhadores ganhos como a 
criação do salário mínimo, a redução da jor-
nada para oito horas diárias e o surgimento da 
Carteira de Trabalho, reconhecendo por lei o 
vínculo trabalhista. 

Com o passar dos anos, esses direitos fun-
damentais foram ampliados a partir da luta 
das entidades sindicais. Alguns exemplos são 
a criação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), em 1966, e a regulamentação 
do aviso prévio, da licença maternidade e do 
pagamento de horas extras, em 1988. 

Aos poucos, a semente plantada em 1943 
pôde se desenvolver em uma legislação ma-
dura, capaz de defender e melhorar as condi-
ções de vida da classe produtiva do país. 

Hoje septuagenária, a CLT passa por seu 
período de maior dificuldade. Em um con-
texto conturbado econômica e politicamente 
como o nosso, diversos atores se mobilizam 
para promover ataques às leis que por tantos 
anos foram motivo de orgulho para todo o 
Brasil. 

A tentativa de desconstrução da CLT pos-
sui uma cronologia crescente. Apenas para 
pontuar alguns acontecimentos recentes, te-
mos as medidas provisórias 664 e 665 (2014), 
responsáveis por dificultar o acesso dos traba-
lhadores a direitos como seguro-desemprego, 
auxílio-doença e até mesmo pensão por mor-
te para dependentes. 

Há ainda o nefasto projeto de lei 
4.330/2004, talvez a pior afronta aos direitos 
trabalhistas desde sua consolidação, uma vez 
que propõe a ampliação da terceirização para 
a atividade-fim das empresas, algo que hoje é 
considerado ilegal pelo Tribunal Superior do 

Trabalho (TST). Tramitando agora no Sena-
do, esse projeto permitiria uma terceirização 
irrestrita. 

Basicamente, a medida tornaria possível a 
criação de verdadeiras aberrações, como uma 
marcenaria sem marceneiros e lojas sem ven-
dedores. Tudo para que a mão de obra possa 
ser barateada de maneira predatória, reduzin-
do salários e benefícios, além de dificultar que 
o trabalhador tenha acesso a seus direitos. 

No momento de crise em que vivemos 
diversos grupos passam a se movimentar po-
liticamente para fazer pressão e dobrar leis e 
conquistas trabalhistas. Trata-se de uma ten-
tativa de aproveitar os problemas econômicos 
para forçar os trabalhadores a pagarem a con-
ta por uma crise que não produziram. 

A atuação das centrais sindicais em favor 
da CLT e dos direitos conquistados durante 
esses mais de 70 anos não é uma defesa ro-
mântica ou nostálgica de uma realidade dis-
tante da nossa. Está fundamentada não só no 
bom senso, mas na razão, uma vez que não 
existe saída para a crise atual que passe pela 
redução de direitos. 

No lugar de relativizar as conquistas tra-
balhistas, precisamos garantir a estabilidade 
financeira e a segurança da classe. Apenas as-
sim podemos incentivar o consumo interno e 
fazer a roda da economia, hoje fora dos eixos, 
voltar a girar. É daí que vem a potência que 
alimenta a indústria nacional e o crescimen-
to econômico necessário para aprofundar as 
conquistas sociais. 

Nossa septuagenária CLT passa por tem-
pos difíceis, mas, como tem sido ao longo 
da história, sempre encontrará nas centrais 
sindicais aliados dispostos a defendê-la com 
unhas e dentes, lutando até o fim para man-
tê-la em segurança e ampliar suas conquistas. 

VAMOS PROTEGER A CLT 

Luiz Carlos Motta é presidente da Fecomerciários 
e da UGT-SP (União Geral dos Trabalhadores 

do Estado de São Paulo) 
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

SEUS DIREITOS
VI Oficina de Formação da Rede Mulheres do Brasil/UNI 

A presidente Regina participou, junta-
mente com as funcionárias Carmen Lúcia 
Braga, Cláudia dos Santos Cangussú e Solan-
ge Felippin, do Sincomerciários e Sindifarma 
de Ribeirão Preto, da VI Oficina de Formação 
da Rede Mulheres do Brasil/UNI que ocor-
reu, entre 5 e 8 de junho, no Centro de Lazer 
dos Comerciários, com o tema “Gênero numa 
perspectiva global”. A presidente Regina que 
também é Secretária da Mulher da UGT  
Nacional, representou o presidente, Ricardo  
Patah.

•	Fim	à	cultura	do	estupro;
•	 Igualdade	de	oportunidades	no	mercado	de	trabalho;
•	Fim	à	violência	contra	a	mulher;
•	Combate	ao	assédio	moral	e	sexual;
•	Luta	pelo	empoderamento	feminino;

•	Criação	 de	 comitês	 LGBTs	 e	 inserção	 de	 cláusulas	
protetoras	às	relações	homoafetivas	nas	Convenções	
Coletivas	de	Trabalho;

•	Luta	pelo	trabalho	decente	e	contra	o	trabalho	infantil;
•	Disseminação	da	lei	Maria	da	Penha.

Bandeiras e desafios

Dentro do seu papel no cuidado com a 
saúde do trabalhador, o Sincomerciários, 
durante o mês de junho, promoveu através 
dos coordenadores da Academia Ritmo, 
Adriano César de Lima e Júnio Signorini 
juntamente com o professor Júlio de Mar-
tino, aulas de ginástica laboral em três em-
presas da cidade, Makro, Sam’s Club e Brasil 
Center. Os profissionais deram orientações 
sobre saúde e bem-estar, e ministraram 
uma aula especial de ginástica laboral para 
os trabalhadores.

Sincomerciários leva 
ginástica laboral até os 
trabalhadoresO vice-presidente Fábio João Padilha Lei-

te e os funcionários Agenor dos Santos Filho, 
Patrik Lanfredi e Vilma Teixeira dos Santos 
participaram no dia 14 de junho do Fórum 
em Rede: Criança não Trabalha programa re-
alizado pela Fecomerciários em parceria com 
o Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil, que tem por objetivo 
fortalecer as redes de apoio social de combate 
a todas as formas de exploração de crianças e 
adolescentes.

O evento contou com cerca de 200 pessoas 
e teve tradução simultânea em Libras.

 As palestras foram ministradas pelo pro-
curador do Ministério Público do Trabalho 
da 2ª Região, Gustavo Tenório Accioly e pelo 
desembargador do TRT da 15ª Região, João 
Batista Martins César. A Associação Eremim 
– Ação Social de Promoção da Cidadania e 
Desenvolvimento Humano, criada pelo Sin-
dicado dos Metalúrgicos de Osasco e Região, 
que tem como objetivo fomentar alternativas 
ao território a partir da educação e da cons-
cientização do papel ativo de cada morador 
junto à comunidade, encantou o público com 
apresentações artísticas.

Fecomerciários realiza mais uma edição do 
Fórum em Rede: Criança não Trabalha

Foram ministradas palestras, dinâmicas e 
debates sobre assuntos que permeiam a luta 
pelas mulheres, tais como: violência domés-
tica, fim da cultura do estupro, homofobia 
principalmente no ambiente de trabalho, 
tudo com  o intuito de orientar e preparar os 
presentes sobre como lidar com essas situa-
ções e lutar contra todo e qualquer tipo de 
violência. A oficina destacou a importância 
dos sindicatos e entidades de representação 
dos trabalhadores criarem mecanismos de 
combate a quaisquer tipos de abuso ou pre-
conceito e tornar isso ponto de discussão nas 
suas bases, para que se tornem uma de suas 
bandeiras de luta permanente.  A presidente 
Regina declarou: “Como Secretária da Mu-
lher da UGT só tenho a agradecer a realiza-

ção desse evento, pois a discussão dos temas 
abordados é imprescindível na luta que em-
penhamos em nosso país. Vivemos uma épo-
ca de inúmeras conquistas, mas infelizmente, 
nós mulheres ainda somos alvo de muito des-
respeito e preconceito. Oficinas como essa, 
nos dão ferramentas para enfrentarmos toda  
gama de injustiças sociais que sofremos. Au-
menta nossa voz e nos dá a oportunidade de 
dar voz a todas às mulheres da nossa socieda-
de. Saímos mais fortes e conscientes do nosso 
papel na mudança de paradigmas que se per-
petuam há anos e que precisam e vão ser mu-
dados para que no futuro nenhuma mulher 
passe por qualquer tipo de constrangimento 
ou situação de risco, apenas pelo fato de ser 
mulher", frisou. 

Programa de estágio
Sincomerciários e IAPE firmam parceria 

O Sincomerciários acaba de firmar uma 
importante parceria com o Instituto de Apoio 
à Programas de Estágio e Aprendiz-IAPE. 
Trata-se de uma entidade pública municipal, 
sem fins lucrativos, cuja atividade principal é  
desenvolver e administrar, por meio de con-
vênios, programas de estágio para empresas 
públicas e privadas, abrangendo orientação 

vocacional na escolha de carreiras e orienta-
ção profissional aos estudantes.

A parceria consiste na divulgação mú-
tua entre o IAPE e a Escola CAP – Centro 
de Aprendizagem das vagas de contratação e 
cursos oferecidos pelas duas entidades.

Essa parceria vem de encontro a uma das 
grandes preocupações do Sincomerciários, 

que é a entrada dos jovens no mercado de 
trabalho e o constante descumprimento da lei 
do Jovem Aprendiz. Muitas empresas confun-
dem as funções e direitos do jovem tornando-
se necessária uma constante vigilância e essa 
aliança ajudará a diminuir a incidência de 
problemas nesse sentido. O IAPE fica na Rua 
Altino Arantes, 1774 - Fone: (16) 3635-9580.
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519 3500

PAINEL SINDICAL

O evento aconteceu nos dias 23 e 24 de 
maio, no Centro de Lazer dos Comerciá-
rios, em Praia Grande. Reunindo um pú-
blico de cerca de 400 pessoas, todos des-
frutaram de informações importantes, com 
momentos de descontração.

O III Intercâmbio das Entidades Sin-
dicais Comerciárias contou com ciclo de 
palestras motivacionais e vídeos. Ativi-
dades interativas e dinâmicas enfocaram 
temas sobre como ter uma vida plena, a 
começar pela saúde, visando o equilíbrio 

pessoal e profissional; administração do 
tempo e a questão das emoções que per-
meiam nossa vida. O Sincomerciários de 
Itu distribuiu a cartilha de Saúde e Segu-
rança do Comerciário aos participantes. A 
mesma está disponível para download em  
www.secom.org.br. O Sincomerciários foi 
representado pelo vice-presidente Fábio 
João Padilha Leite, acompanhado dos fun-
cionários Frederico Rodrigues dos Santos, 
Jorgeane de Paula Oliveira Rocha, Patrik 
José Lanfredi e Poliane Martins Pierazzo.

III Intercâmbio das Entidades Sindicais

O evento, organizado pela Fecomerciá-
rios, na oportunidade representada por seu 
vice-presidente Oscar Gonçalves, aconteceu 
no último dia 31 de maio, na sede do Sinco-
merciários de Jaboticabal. Foram apresenta-
das palestras com especialistas na área de saú-
de e segurança do trabalho, que esclareceram 
dúvidas relacionadas à legislação trabalhista.

O Sincomerciários marcou presença com 
membros da diretoria e funcionários, na bus-

ca de informações importantes para a catego-
ria comerciária. 

Além das questões trabalhistas, os parti-
cipantes receberam orientações sobre a con-
tratação de pessoas com deficiência e sobre 
as doenças causadas pelo mosquito Aedes 
Aegypti como a Dengue, Zika e Chikungunya, 
além do mosquito da febre amarela, o vírus  
H1N1 e bactérias que provocam Doenças Se-
xualmente Transmissíveis (DSTs).

2º Encontro de Saúde e Segurança do Comerciário

AÇÃO SOCIAL

Sensori l

17 de agosto de 2016

9h às 12h

Rua Marquês de Pombal, 405

Campos Elíseos

Data

Horário

Endereço

Direcionado aos profissionais de RH, educadores

e agentes do poder público.

Acontece em agosto mais uma  
edição do Café Sensorial, o progra-

ma é uma atividade de sensibilização pro-
movida pela Fecomerciários em parceria 
com o Sincomerciários, Sinprafarma e Sin-
difarma de Ribeirão Preto e visa trabalhar 
os temas acessibilidade e inclusão da pessoa 
com deficiência no mercado de trabalho, 
abordando para isso, a diversidade como 
um todo.

 O foco adotado na atividade é a cons-
cientização dos participantes que, através 
de dinâmicas vivenciem e reflitam sobre as 
dificuldades enfrentadas pelos deficientes, 
além de estimular e incentivar a adoção de 
novos procedimentos para contratação, tais 
como adequação do ambiente de trabalho, 
tornando-o acessível e promoção da devi-
da capacitação das pessoas para adotarem 
comportamentos inclusivos.
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PAINEL DO SEC

Sincomerciários realiza Encontro dos Comerciários 
Realizado no dia 12 de junho, no Clube 

de Campo dos Comerciários, o encontro foi 
um verdadeiro sucesso. Mais de mil trabalha-
dores da categoria comerciária, juntamente 
com seus familiares, curtiram uma extensa 
programação que incluiu atrações musicais, 
shows de dança e sorteios. O maior destaque 
foi o sorteio de uma moto 0 km, doada pela 
Fecomerciários, onde o ganhador foi David 

Mendes Alves, da empresa Pires Martins Co-
mércio de Ferramentas. “Ainda não consigo 
acreditar que tive essa sorte. Não tenho moto 
e com certeza vai facilitar muito a minha vida. 
Só tenho a agradecer ao sindicato por me pro-
porcionar essa alegria tão grande”, disse o sor-
tudo ao receber o prêmio.

A presidente Regina Pessoti Zagretti deu 
início ao evento, agradecendo a presença dos 

diretores da entidade, autoridades e, princi-
palmente, a do presidente da Fecomerciários 
Luiz Carlos Motta, que parabenizou a direto-
ria pelo excelente evento:

“O Sincomerciários de Ribeirão Preto está 
de parabéns por esta confraternização, pois 
une seus associados e sempre se mostra uma 
entidade presente, conhecida por suas lutas e 
realizações junto à categoria”.

Atrações

Sorteios

O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO

Funcionários do clube homenagearam o presidente Motta com 
uma placa alusiva ao torneio de tênis, troféu “Luiz Carlos Motta”

O agito ficou por conta da dupla 
Sou 2, composta por Tom e 

Daniel e do artista performático, 
Emerson Lima, que interpretou 

com maestria Raul Seixas e Sidney 
Magal, colocando o público para 

dançar e cantar 

O grupo Legado de Bimba, 
conduzido por Mestre Testa, 
trouxe a encenação “Puxada 

de rede”, sobre Iemanjá, e 
logo depois abriu a roda para 

mostrar todas as técnicas 
da capoeira, com cerca de 15 

alunos participantes. 

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

SOCIAL

Comerciários, 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 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.

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

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 
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%

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. 
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, 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 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

Fique sócio do seu sindicato e 
aproveite estes e muitos outros  
benefícios. 
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  
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PRATIQUE ESPORTE E MELHORE SUA QUALIDADE DE VIDA!

A Ritmo faz aniversário e quem ganha é você!
PAINEL DO SEC

A Academia Ritmo completa 15 anos 
em julho, mas quem ganha o presente é 
você, que ganhará 50% de desconto na 
matrícula durante o mês de aniversário, 
válido para titulares e dependentes, bem 
como o público em geral.

A academia é uma realização do 
Sincomerciários que visa proporcionar 
ao trabalhador comerciário e de outras 
categorias, a oportunidade de manter o 

corpo e a saúde em dia. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) define o con-
ceito de SAÚDE como: “completo bem
-estar físico, mental e social do indiví-
duo e não apenas a ausência de doença”. 
Desse modo, o sindicato oferece, através 
da Ritmo, o que há de mais moderno e 
eficiente para quem busca saúde, bem
-estar e condicionamento físico.

•	Profissionais altamente capacitados;
•	Equipamentos modernos;
•	Vestiários;
•	Salas de musculação, ginástica, pilates 

e bike indoor.
•	Avaliação física
•	Estacionamento

A academia Ritmo oferece:

•	Jiu Jitsu
•	Karatê 
•	Muay thai
•	MMA
•	Pilates
•	Body Combat
•	Jump
•	Step

•	Lift
•	Ballness
•	Bike Indoor
•	Axé
•	GAP
•	Localizada
•	Musculação
•	Hidroginástica

ModalidadesInfraestrutura

Rua Marquês de Pombal, 405 – Campos Elíseos

Haverá aulas especiais de aniversário, abertas ao público, no 
dia 13 de julho às 7h e  às 18h30. Os alunos serão recepcionados 
com um delicioso “coffee break saudável” realizado pelo Buffet 

BonBistrô, especialmente para os atletas. Participe!

Fique ligado!

Ligue e agende uma aula grátis! Fone: (16) 3603-6130

Emoção na Final do Bocha
ATIVIDADES ESPORTIVAS

No dia 29 de maio aconteceu a emocio-
nante final do bocha, em quadra sintética. 

O terceiro lugar ficou com Hélio Da-
niel, vencedor do jogo contra David Mian. 
A final foi no sistema melhor de três e, com 
duas vitórias seguidas, o campeão foi o Sr. 
Valdomiro Tonelli, jogando contra Joa-
quim Aparecido Roberto. 

 “Miro”, como é conhecido, ficou emo-
cionado com a conquista e comemorou 
com seus familiares. 

“Este espaço é para os comerciários, as-
sim como toda a área do clube de campo, e 
o sindicato busca sempre manter tudo em 
ordem para que os associados aproveitem 
durante o ano todo”, destacou a presidente 
Regina, prestigiando mais esse evento es-
portivo.

Torneio de Tênis
Anotem aí: o Tor-

neio de Tênis Troféu 
“Onofre de Almeida 
Júnior” terá início em 
6 de agosto e as inscri-
ções estão abertas até 
31/07.

Informações: Prof. Odair 
Fone: 3629-0717

Caldas Novas 
(Colônia do SESC)
6 dias com três refeições inclusas
Saída: 28/8 às 5h
Retorno: 2/9 às 10h

Preços especiais para a categoria  
comerciária (inscritos no SESC)

Turismo Social

Praia Grande 
Centro de Lazer dos Comerciários
6 dias com três refeições inclusas 
Saída: 13/10 às 19h
Retorno: 18/10 às 15h

Aproveite esta chance de viajar  
com conforto e segurança! 
Informe-se (16) 3519-3500
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 

MURAL DO CAP COMÉRCIO DO RISO

Pensamento...

Rua Alagoas, 349 - Campos Elíseos 
Fone: 3519-3410 - faleconosco@escolacap.com.br

Qual é o nome do filme?
A) Um médico inventou um remédio que 

cura dores de cabeça antes delas acontecerem. 
Qual é o nome do filme?

B) Um homem bebeu um Tang laranja e se 
jogou de cima da Torre Eiffel. Qual é o nome do 
filme?

C) Um homem entrou na sala de cinema 
quando tudo estava completamente escuro, mas 
mesmo assim encontrou um lugar. Qual é o 
nome do filme?

D) Um homem tinha como profissão cuidar 
de ursos. Certo dia, ele abandonou a profissão. 
Qual é o nome do filme?

E) Numa festa de aniversário um menino 
insistiu com o pai para que pegasse uma bexiga 
para ele estourar. Qual é o nome do filme?

Respostas

A) O extermina-a-dor do futuro
B) O último Tang em Paris
C) O iluminado
D) O ex-ursista
E) Tó, estore! (Toy Story)

Faça várias sessões de cinema no aconchego 
do seu lar. O Sincomerciários disponibiliza mais 
de cinco mil filmes na Locadora Ritmo, para os 
associados. A locação é gratuita, bastando apre-
sentar a carteirinha de sócio. O período de lo-
cação é de dois dias e podem ser locados dois 
filmes por vez. Aproveite!

Rua Marquês de Pombal, 405 
Campos Elíseos
Fone: 3603-6130


