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Acompanhe na página 3 nota oficial do presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, 
aos comerciários de todo o estado de São Paulo sobre a reforma trabalhista.

CATEGORIA APROVA EM ASSEMBLEIA PAUTA 
DE REIVINDICAÇÃO

CAMPANHA SALARIAL 2017-2018

A categoria comerciária de Ribeirão Preto aprovou a Pauta de Reivindicação da Campanha Salarial 2017/2018. A pauta 
foi levada a conhecimento dos comerciários em assembleia realizada de 11 a 20 de julho, conforme publicado no jornal A 
Cidade do dia 30 de junho de 2017. A diretoria e equipe do Sincomerciários, por meio de urnas itinerantes, percorreram 
as lojas do comércio da cidade e da base territorial, recolhendo assinaturas e entregando uma cópia da pauta para os tra-
balhadores. A seguir a pauta será encaminhada para o sindicato patronal SINCOVARP – Sindicato do Comércio Varejista 
de Ribeirão Preto e Região – e começará a etapa de negociação da Convenção. “Nosso intuito é fechar o Acordo Coletivo 
dentro da data-base, que é 1° de setembro e, para isso, não medimos esforços para que o comerciário conheça o trabalho 
feito pelo sindicato em defesa de melhores condições para a categoria”, destacou a presidente Regina Pessoti Zagretti.
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CAUSAS TRABALHISTAS

Departamento
Jurídico

CÍVEL E CRIMINAL

Dr. Edson Roberto Borsato

Av. do Café, 681

Fone: 3610 5560 - Ribeirão Preto

E-mail: edsonborsato@ig.com.br

Dra. Daniela K. G. Braga

Rua Aureliano G. de Oliveira, 372

Fone/fax: 3636 3261 - Ribeirão Preto

E-mail: danikgoncalves@yahoo.com.br

Dr. Edson Roberto Massonetto

Rua Duque de Caxias, 1235

Fone: 3632 8990 / 3632 8995

Fax: 3636 9856 - Ribeirão Preto

E-mail: massonettoadv@hotmail.com

Dr. José Jorge Simão

Rua São Sebastião, 506 - 5º andar cj. 51

Fones: 3610 8817 - Ribeirão Preto

E-mail: advsimao@netsite.com.br

Dra. Ritamar A. G. Pereira

Rua Aureliano G. de Oliveira, 372 - sl. 31

Fone/fax: 3636 3261 - Ribeirão Preto

E-mail: ritamar@aasp.org.br

Nossos endereços
Sede social:

Rua General Osório, 782 - 1ª e 2ª sobreloja

Centro 16 3519-3500- Fone:

Subsede Campos Elíseos:

Rua Marquês de Pombal, 506

Campos Elíseos - 16 3519-3890Fone:

Clube de Campo:

Rua Ézio Lucchiari, 500

Parque São Sebastião - 16 3629-0717Fone:

Academia Ritmo/Locadora Ritmo:

Rua Marquês de Pombal, 405

Campos Elíseos - 16 3603-6130Fone:

Buffet BonBistrô:

Espaço Siena (Clube de Campo)

Fone: 16 3629-7760 – Carmen

Espaço Villa di Toscana (Subsede)

Fone: 16 3603-6130 – Carlos

Espaço Aberto da 3ª Idade

Terças e Quintas das 14h às 17h

Fone: 16 3519-3890

Escola CAP Centro de Aprendizagem:

Rua Alagoas, 349

Campos Elíseos - 16 3519-3410Fone:

Escola CAP Kids:

Rua Alagoas, 333

Campos Elíseos - 16 3519-3410Fone:

Subsede Batatais:

Rua Coronel Joaquim Alves, 635

Centro - 16 3761-3685Fone:

Sindicalize-se

Documentos necessários

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

comprovante de residência.

Dependentes
Cônjuge: Certidão de Casamento, RG e CPF

Filhos menores de 18 anos e solteiros: Certidão

de nascimento, RG e CPF

Filhos solteiros até 24 anos, sem renda

própria, que estejam cursando faculdade:

Necessário apresentar comprovante de matrícula

na faculdade (requer renovação anual), RG e CPF

Pai, mãe, sogro e sogra: Documentos de

identidade (RG e CPF)

Companheiro e amasiado: Declaração de União

Estável ou Escritura Pública de Dependência

Econômica (requerida em cartório) ou certidão

de nascimento de filhos em comum, RG e CPF.

Ligue 16 3519-3500 ou 16 3629-0717 e agende

Janivaldo, Márcia ou Rita

solicite a visita de um de
nossos credenciadores

Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

As manifestações dos trabalhado-
res, ocorridas em todo Brasil, contra 
a aprovação das reformas trabalhis-
ta e previdenciária, foram ignoradas 
pelo Governo e por uma grande par-
te da imprensa, considerando a classe 
obreira como baderneira e pouco in-
teressada no crescimento do país.

Somou-se aí, a não adesão às mani-
festações e o baixo apoio ao Movimen-
to Sindical por parte dos trabalhado-
res, gerado  pelo temor de represálias 
ou perda do emprego. É inegável e 
não podemos deixar de denunciar que 
o elevado número de desempregados 
por volta de 14 milhões de pessoas, 
fragilizou toda a sociedade.

O Congresso Nacional é constituí-
do predominantemente por empre-
sários e voltado para os empresários, 
que apoiam as reformas, atuando 
em causa própria; daí a diferença de 
forças políticas, deixando os traba-
lhadores totalmente desamparados. 
Nós, sindicalistas, não fomos convo-
cados para discutir o projeto de re-
forma trabalhista, e ainda sofremos 
com a eliminação do Imposto Sindi-
cal, que afetará a sobrevivência das 
entidades sindicais, inviabilizando a 
proteção aos direitos dos trabalhado-
res, a prestação de serviços e a oferta 
de benefícios.

Todo o processo de alteração das 
leis trabalhistas iniciou-se com a su-
gestão de modernização da CLT, com 
a alteração de doze de seus artigos, 
porém após “estudos”, foram sugeri-
das e realizadas modificações em mais 
de cem artigos e, pelas particulari-

Impactos da reforma trabalhista
EDITORIAL

dades das questões analisadas, é fácil 
concluir que os propositores atuaram 
com precisão cirúrgica, procurando 
evitar a incidência daquelas que le-
vam a ações judiciais mais correntes. 
Eliminaram a participação dos sindi-
catos nas homologações, que agora se-
rão efetuadas dentro da empresa, para 
posteriormente serem confirmadas 
pelo juiz do trabalho, evitando assim 
possíveis ações na justiça. O trabalha-
dor estará sozinho, sem o amparo e 
proteção de seu sindicato.

Da forma como está aprovado o 
projeto, ficou claro que os principais 
objetivos foram arrancar direitos, 
diminuir gastos com os emprega-
dos e agradar a elite empresarial e 
o mercado, além de enfraquecer os 
sindicatos. O resultado prático des-
sa reforma trabalhista é o total de-
samparo do trabalhador que, sozi-
nho, verá cada vez mais seus direitos 
duramente conquistados irem por 
água abaixo, em um retrocesso ini-
maginável para a sociedade brasilei-
ra. Será o fim do trabalho decente, 
a precarização e a volta gradativa ao 
trabalho semi-escravocrata, que o 
movimento sindical vem há décadas 
execrando e combatendo.

Trabalhadores, nós não ficaremos 
quietos em nosso canto, vamos le-
vantar bandeiras de luta. Não fique 
sozinho, junte-se ao seu sindicato e 
proteja-se contra toda essa desconfi-
guração da CLT. 
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

Assistimos neste dia 11 de julho de 
2017 a aprovação da nefasta reforma 
trabalhista no Senado. A Fecomerciá-
rios e seus 71 sindicatos filiados pres-
sionaram até o fim os senadores a re-
jeitarem a proposta. Tentamos evitar 
o desmonte das relações entre patrão 
e empregado. O projeto foi aprovado 
por 50 votos a 26. Mesmo assim, não 
vamos esmorecer. Com suas direto-
rias assessoradas pelos departamentos 
jurídicos, a Federação e seus filiados 
estão reorganizando suas ações nas 
bases e seus encaminhamentos para 
fortalecer, ainda mais, a defesa dos di-
reitos individuais e coletivos da cate-
goria comerciária. Nossa unidade em 
todos os campos de atuação se torna 
ainda mais necessária para fortalecer 
nossos sindicatos a fim de que, num 
ambiente hostil contra a classe traba-
lhadora, seu papel de protegê-la se re-
force e se valorize.

Reorganização
O momento pede reflexão e uma 

reorganização do modo de agir dos 
nossos 71 sindicatos. Esta nova reali-
dade exige a adoção de medidas a se-
rem praticadas no dia a dia das nossas 
entidades, ante aos desafios impostos 
a nós por uma reforma que favorece 
os empresários, o mercado e interes-
ses políticos com a precarização das 
condições de trabalho, perda de di-
reitos, subemprego e arrocho salarial. 
A bancada patronal rejeitou todas as 
emendas apresentadas. 

Denúncias
A vigilância tem de se dar nas 

bases. O foco é mobilizar, orientar 
os comerciários e estimulá-los a de-
nunciar nos departamentos jurídi-
cos dos nossos sindicatos abusos e 
irregularidades patronais feitas sob 
a alegação da aplicação das novas 
regras trabalhistas. Juridicamente, 
tomaremos as medidas necessárias. 

Também vamos questionar a consti-
tucionalidade da lei.

Como resposta ao desmonte geral 
da proteção dos direitos dos trabalha-
dores, duramente conquistados em 
mais de 70 anos de luta e, igualmente, 
do movimento sindical, os sindicatos 
terão de criar estruturas jurídicas ap-
tas para o estabelecimento de nego-
ciações coletivas que garantam a ma-
nutenção de direitos e de conquistas 
individuais e coletivas de trabalho.

Sindicalização
Neste momento de perda de direi-

tos a presença dos nossos dirigentes 
nos locais de trabalho valorizando 
toda a estrutura sindical se faz ur-
gente. É preciso trazer comerciários 
e comerciárias para dentro do sindi-
cato por meio de diálogo qualificado 
com a categoria e rigorosa utilização 
da comunicação para dar visibilidade 
à estrutura, aos serviços e aos bene-
fícios oferecidos pelas nossas enti-
dades. Esta condição impõe novas 
ações para incrementar campanhas 
de sindicalização. 

Negociação coletiva
A reorganização dos nossos sindi-

catos recai sobre todos os itens da re-
forma. Isso porque o texto aprovado 
traz, também, consequências na for-
ma de atuação sindical, principalmen-
te na assistência ao trabalhador, uma 
vez que direitos trabalhistas, até então 
vigentes de forma rígida, agora serão 
flexibilizados.

Os sindicatos devem compreender 
que a negociação coletiva poderá re-
sultar em avanços por melhores con-
dições de trabalho. Ela tem de ser co-
letiva e não individual. Logo, devemos 
ter a consciência de que ainda existem 
garantias trabalhistas fundamentais 
aos comerciários, tais como a jornada 
de trabalho e a possibilidade de traba-
lho aos feriados, mediante autorização 

em Convenção Coletiva. Deste modo, 
a negociação coletiva tem de ser valo-
rizada e não servir apenas para man-
ter postos de trabalho. Precisa valer 
para a obtenção de avanços compen-
satórios a todos os trabalhadores.

Assim, nossos sindicatos poderão 
negociar diretamente com as empre-
sas, fazendo constar cláusulas que 
preservem e garantam os interesses 
da categoria. 

Os sindicatos devem acompanhar 
o cumprimento integral das conven-
ções coletivas e acordos coletivos de 
trabalho e todas as demais normas de 
proteção ao trabalhador, de forma a 
amenizar a precarização do trabalho.

Regulamentação 
da profissão
É importante ressaltar que a profis-

são de comerciário é regulamentada 
pela Lei 12.790 e os trabalhadores no 
comércio devem entender a força des-
ta lei. A reforma celetista não altera os 
direitos desta regulamentação.

Fortalecimento
É o momento oportuno para o 

fortalecimento do sindicato. Nessa 
perspectiva, nossos dirigentes devem 
aperfeiçoar mecanismos de conexão 
com os anseios da categoria, especial-
mente agindo em conformidade com 
as reivindicações imediatas do tra-
balhador. É fundamental que a nossa 
ação se adapte aos anseios do traba-
lhador, trazendo-o para uma maior e 
efetiva participação na vida associati-
va da entidade.

Por fim, os departamentos jurídi-
cos das entidades sindicais devem es-
tar preparados para buscar subsídios, 
na legislação interna e nos tratados 
internacionais, principalmente nos 
tratados da OIT, dos quais o Brasil é 
signatário, para uma atuação na defe-
sa dos interesses individuais e coleti-
vos dos trabalhadores.

Nota oficial da Fecomerciários e seus 71 sindicatos filiados
Como agir diante da aprovação da reforma trabalhista
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PAINEL SINDICAL

Sincomerciários orienta atuação da equipe 

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

No último dia 22 de junho, a di-
retoria do Sincomerciários reuniu 
funcionários da entidade, coordena-
dores dos setores e demais atenden-
tes dos diversos departamentos, para 
discutir iniciativas que visam ajudar 
a categoria a superar os desafios na 
conjuntura atual do país, tanto eco-
nômica quanto política, que vem tra-
zendo inúmeros problemas para os 
trabalhadores no comércio.  

Participaram ativamente da 
reunião colaboradores da Acade-
mia Ritmo, Escola CAPTec, Escola 
CAPKids, Clube dos Comerciários, 
Subsede Campos Elíseos e Sede So-
cial, contribuindo com sugestões 
e ideias para que o sindicato possa 
cada vez mais oferecer benefícios e 
serviços de qualidade para os co-
merciários, mesmo diante de difi-
culdades que deverão surgir.

A presidente Regina Pessoti Za-
gretti abriu a reunião dizendo que o 
comerciário é a grande prioridade do 
sindicato e que a Campanha Salarial 
2017/2018 é de extrema importân-

Reforma da Academia

A Academia Ritmo passa por vá-
rias reformas para melhor atender à 
categoria comerciária.

“A reformulação da academia foi 
necessária para que possamos trazer 
todo o atendimento do Sincomer-
ciários, que hoje acontece na sede 
localizada no centro da cidade, para 
um local mais acessivel aos comer-
ciários. Acreditamos que até o mês 
de novembro esteja tudo finalizado”, 
ressaltou a presidente Regina.

cia, pois definirá o reajuste salarial 
da categoria, afetando mais de 30 
mil pessoas. “O processo é extenso 
e precisamos estar atentos para que 
a negociação seja a mais favorável 
possível e que seja fechado o Acordo 
Coletivo na data base, que é 1º de se-
tembro”, destacou a presidente.

O Sincomerciários conta com o 
apoio da Fecomerciários no sentido 
de capacitar os dirigentes sindicais 
e colaboradores por meio de cursos, 
palestras e seminários nas áreas de 
política, economia, atendimento, co-
municação e marketing, além de tra-
zer inovações na sindicalização dos 
trabalhadores.

A presidente considerou que a 
reunião atingiu plenamente os objeti-
vos: “Temos uma equipe competente 
à frente dos setores, disposta a vencer 
os desafios a nós impostos por conta 
do atual cenário brasileiro. Acredito 
que encontros como este ajudem a 
superar dificuldades e descobrir ma-
neiras de beneficiar ainda mais a clas-
se comerciária”, ponderou.



Jornal do Sincomerciáriosfaleconosco@comerciariorp.org 5AGOSTO 2017
5° ENCONTRO

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

Sincomerciários e Fecomerciários preparam 
5° Encontro dos Comerciários

O 5° Encontro dos Comerciários acontecerá no 
dia 29 de outubro, como encerramento das come-
morações em homenagem ao Dia do Comerciário, 
no Clube dos Comerciários, das 9h às 12h. O evento 
terá música ao vivo, espaço kids, café da manhã e 
grande show de prêmios, inclusive o sorteio de uma 
motocicleta 0Km, doada pela Fecomerciários.

Retire seu Convite da Sorte de 1° de setembro a 
25 de outubro, em todos os endereços do Sincomer-
ciários, inclusive na Subsede Batatais, preencha e 
responda corretamente à pergunta: “EM QUE DIA SE COMEMORA O DIA DO COMERCIÁRIO?” e concorra 
a uma motocicleta 0Km e a uma série de outros prêmios que serão sorteados no dia do evento.

Atenção: a participação é exclusiva para trabalhadores do comércio de Ribeirão Preto e base territorial. Para 
retirar o cupom é necessário apresentar comprovante de vínculo empregatício, como carteira de trabalho e holerite 
atualizados, além de documentos de identificação. Cada trabalhador poderá concorrer com apenas um cupom e 
deve estar presente no dia e horário marcados para o sorteio, ou seja, comparecer ao 5° Encontro dos Comerciá-
rios, portando sua documentação.

Nossa missão é defender toda a categoria comerciária de Ribeirão Preto e base territorial, ampliando benefícios 
e protegendo direitos de mais de 30 mil comerciários.

Participe desse encontro e conheça todos os benefícios que oferecemos para você e sua família!

COMPROMISSO COM A VALORIZAÇÃO DA PROFISSÃO COMERCIÁRIA



Jornal do Sincomerciários www.comerciariorp.org6 AGOSTO 2017
SAÚDE E BEM ESTAR

COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519 3500

 Câncer bucal: riscos e prevenção

Benefícios fiscais aos portadores de doenças graves

O câncer bucal afeta lábios e o interior 
da cavidade oral, compreendendo as gen-
givas, mucosa, o palato (céu da boca) e a 
língua (bordas e embaixo).

Dessas áreas, as mais afetadas são lín-
gua e assoalho da mesma. As lesões cos-
tumam aparecer como feridas indolores 
que não cicatrizam ou como manchas es-
branquiçadas ou avermelhadas.

Esse tipo de câncer não tem um único 
fator definido, mas está associado a uma 
série de fatores, como doenças sistêmicas 
e deficiências nutricionais e de fatores ex-
ternos como o fumo, o álcool e a exposi-
ção aos raios solares.

Segundo o INCA (Instituto Nacional 
de Câncer) a incidência de câncer de boca 
ocupa o 5° lugar no Brasil, dentre os ou-
tros tipos de câncer e somente nesse ano 
deverão ser diagnosticados 15.490 novos 
casos. Entre pacientes que morrem de 
câncer bucal 90% são fumantes. É urgente 
e possível prevenir.

Prevenção
– Evitar o cigarro, pois quanto mais 

frequente for o ato de fumar, maiores 
serão as chances de desenvolver câncer 
de boca.

– Evitar o consumo de bebidas alcoó-
licas. O seu consumo regular aumenta o 
risco de desenvolver câncer de boca, em 
especial se for associado ao fumo.

– Manter cuidadosa higiene oral, com 
visitas regulares ao dentista.

– Adotar uma dieta rica em proteínas, 
vitaminas e minerais, evitando gorduras 
trans e saturadas.

– Não praticar sexo oral sem prote-
ção. Pesquisas comprovam que o vírus 
HPV está relacionado a alguns casos de 
câncer de boca. 

– Fugir da radiação solar.  A exposição 
ao sol sem proteção representa um risco 
para o câncer de lábios.

Dra. Auricélia Moura – Crosp 50511

No Brasil as pessoas acometidas por 
doenças graves, incapacitantes ou incurá-
veis, possuem alguns direitos garantidos 
por lei específica.

No entanto, nem todos têm conheci-
mento sobre tais direitos e benefícios, que 
podem ajudar a melhorar a condição de 
vida dos pacientes e de suas famílias. O 
requerimento deve ser feito junto aos ór-
gãos municipais, estaduais e/ou federais.

O art. 51 da Lei 8.213/91 traz uma 
lista de doenças consideradas graves que 
podem garantir benefícios para os seus 
portadores, como a tuberculose ativa, 
esclerose-múltipla, câncer, AIDS, doen-
ça de Parkinson, paralisia irreversível ou 
incapacitante, cegueira, hanseníase, entre 

outras. Devem ser observadas as particu-
laridades de cada doença e deficiência em 
relação ao benefício correspondente. Em 
todos os casos são necessários laudos mé-
dicos legitimando a existência da doença 
para ter acesso aos benefícios.

Procure informar-se para fazer jus 
ao seu direito em caso de necessidade e 
ajude também outras pessoas com essa 
informação.

Benefícios
– Isenção de tributos, como o Imposto 

sobre Produtos Industrializados (IPI) e o 
Imposto de Renda (IR);

– Desconto na energia elétrica;
– Amparo Social à pessoa com defi-

ciência, entre outros.
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

Confraternização bochófila
As equipes de bocha Recreasta (São Simão) e Sincomerciários (Ribeirão Preto) realizaram 

uma confraternização no mês de julho. Foi a segunda vez que as equipes se reuniram e o encon-
tro ocorreu em São Simão com bons jogos, muita conversa animada e descontração. 

Copa Verão 2017

América

Borussia

Caçola

Popular

Super Star
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


