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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

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

EDITORIAL

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

2017 - Ano de apostar na esperança
O ano que terminou não nos deixou 

boas recordações, fica apenas como espe-
rança o fato do governo estar procurando 
um caminho para sairmos do atoleiro.

A realidade de estarmos convivendo 
com milhões de desempregados já nos 
tira o sono, pela violência que significa 
o desemprego, com famílias totalmente 
desamparadas, dependendo da ajuda dos 
familiares e, o que é pior, sem perspecti-
vas de melhora a curto prazo, que deve 
ocorrer a partir de 2018, segundo econo-
mistas.

Como agravante, temos já em anda-
mento a reforma da Previdência Social, 
cujas propostas batem pesado na espe-
rança dos empregados que estão prestes a 
se aposentar e, caminhando em paralelo, 
teremos a reforma trabalhista, cuja maior 
preocupação é a terceirização e as nego-
ciações com os trabalhadores, prevendo 
que o acordado ou negociado prevaleça 
sobre a legislação. Vale lembrar que as 
garantias dos direitos trabalhistas, pre-
servadas pela Constituição, devem ser 
mantidas, como por exemplo: não será 
permitido redução salarial, alteração ou 
redução de férias de 30 dias, 13º salário, 
FGTS etc.

Na reforma da Previdência Social, o 
trabalhador é remetido para retardar ao 
máximo sua aposentadoria e, se quiser 
ter um benefício próximo do seu salário, 
precisa provar que trabalhou por 49 anos.
Ainda com relação aos pensionistas, a re-
forma penaliza fortemente pela redução 

Santa Regina Pessoti Zagretti
                  Presidente

dos valores de benefício, quando é nesta 
fase da vida que o(a) pensionista neces-
sita ainda mais do acolhimento do INSS.

Nem a geração antiga nem a atual 
conhecem uma crise tão avassaladora e 
longa como a que estamos passando, com 
fechamento de muitas empresas, quedas 
nas vendas, ocasionando a cifra recorde 
de 12 milhões de desempregados.

Houve crise política, culminando com 
a sucessão na presidência, com transição 
planejada e uma equipe de brasileiros 
competentes que estão com o desafio de 
provar que é possível reverter a crise mo-
netária e fiscal para que, em 2017, pos-
samos estar com os ânimos renovados, 
na busca de um país mais competitivo, 
produtivo, eficiente e muito mais ético, 
livre da corrupção e dos maus políticos, 
que devem deixar de pensar apenas em 
benefícios próprios e direcionarem sua 
energia para resolver os graves problemas 
nacionais. 

Esperamos, com ressalvas, boas notí-
cias para 2017. Serão muitos os desafios e 
o movimento sindical os enfrentará com 
coragem para evitar que passemos a ser 
vistos como uma nação que não respeita 
os direitos dos trabalhadores.

Enfim, em 2017 é necessário que nos 
deixemos contaminar pela esperança e 
pelo otimismo, para que tenhamos forças 
para lutar pelo que é correto e alavancar a 
vida da sociedade em que vivemos. Essa é 
a aposta do movimento sindical em prol 
de todos os trabalhadores brasileiros. 
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SEUS DIREITOS

Alertamos aos comerciários que não há 
necessidade de requerer apressadamente o 
benefício, com receio de perder direitos.

O Projeto da Reforma Previdenciária 
seguirá todo o cronograma de tramitação 
na Câmara dos Deputados e no Senado, 
todo o processo será acompanhado por 
muitos debates, além de sofrer a pressão 
exercida pelas Centrais Sindicais, Federa-
ções e Sindicatos, para evitar prejuízos aos 
trabalhadores.

Tudo será submetido à apreciação do le-
gislativo e todos os atos serão amplamente 
divulgados pela imprensa. As regras entra-
rão em vigor somente após a publicação da 
Reforma da Previdência no DOU - Diário 
Oficial da União.

Recomendamos muita prudência na 
hora de requerer a aposentadoria, porque 
após o segurado receber a primeira parcela 
do benefício, este não poderá ser anulado. 

Atenção: para esclarecer qualquer 
dúvida, entre em contato com o Depar-
tamento Previdenciário do Sindicato, lo-
calizado na Subsede Campos Elíseos, na 
Rua Marquês de Pombal, 506.
Fone: (16) 3519 3890.

13º Salário do 
Comissionista

Fique por dentro

Sem pressa para pedir a 
a aposentadoria

O empregado comissionista é aquele 
que recebe seu salário de forma variável, 
mediante o pagamento de comissões sobre 
as vendas realizadas, estipuladas em contra-
to de trabalho.

Para o cálculo do 13° salário, deve-se to-
mar por base a soma de todas as comissões, 
dividindo-se o total apurado pelo número 
de meses trabalhados no ano.  

Entram para o cálculo as vendas ocorri-
das até 31 de Dezembro de 2016 e o paga-
mento deverá ser feito até o dia 10 de janei-
ro de 2017.

Foram concluídas as negociações sobre a 
Convenção Coletiva 2016/2017, com data-ba-
se em 1º de Outubro de 2016 entre a Feco-
merciários, representando os trabalhadores e 
a Sincodiv (Sindicato dos Concessionários e 
Distribuidores de Veículos no Estado de São 
Paulo). O reajuste acordado para a categoria 
foi de 9,15%, além da manutenção das demais 
cláusulas sociais. 

“As negociações foram iniciadas em ou-
tubro de 2016, data-base da categoria, mas 
diante das dificuldades econômicas que o país 
atravessa houve atraso no fechamento do ín-
dice. Somos o elo entre os trabalhadores e as 
empresas e é nosso papel garantir os direitos 
de nossos representados”, destaca a presidente 
Regina.

As diferenças referentes aos meses de ou-

Foi aprovada pela Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher da Câmara Federal, pro-
posta que permite o saque do FGTS (Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço) por mu-
lheres que sofrem com a violência doméstica, 
para o custeio de despesas relativas ao seu 
sustento imediato e à segurança pessoal e de 
seus filhos.

O FGTS tem o objetivo de garantir ao 
trabalhador socorro financeiro em situações 
adversas; atualmente, o saque é autorizado 
nos casos de aposentadoria, financiamento 
habitacional, desastres naturais e doentes de 
câncer, HIV e/ou doenças terminais, entre 
outros. De acordo com o texto, um substitu-
tivo da deputada Maria Helena Veronese Ro-
drigues (PSB-RR), o saque será garantido por 
decisão judicial. 

O projeto ainda seguirá tramitação para 
análise conclusiva pelas comissões de Traba-
lho, de Administração e Serviço Público; de 
Finanças e Tributação (inclusive quanto ao 
mérito); e de Constituição e Justiça e de Ci-
dadania. Segundo a relatora, a Lei Maria da 
Penha (11.340/06) já estabelece medidas de 

Faça o seu sorriso

brilhar ainda mais!

Faça o seu sorriso

brilhar ainda mais!

Informações pelo telefone (16) 3519-3500

Clareamento dental
com preços especiais
para comerciários:

Concessionários recebem reajuste de 9,15%

Saque do FGTS para mulher vítima de violência 
doméstica

assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar, como o acesso prioritá-
rio à remoção quando servidora pública ou a 
manutenção de vínculo trabalhista caso preci-
se se afastar do local de trabalho.  “Nada mais 
justo que o saque dos recursos no FGTS seja 
também incluído nessas medidas emergen-
ciais”, pondera a deputada.

Para Regina Pessoti Zagretti , secretária da 
Mulher da UGT Nacional e presidente do Sin-
comerciários de Ribeirão Preto, “a liberação 
do saque do benefício  para as mulheres que 
enfrentam essa lamentável situação de violên-
cia é uma grande conquista, um verdadeiro 
apoio, num momento de grande vulnerabili-
dade, permitindo sua própria sobrevivência e 
também dos filhos”.

tubro, novembro, dezembro e 13° salário po-
derão ser pagas em até três parcelas a partir de 
20 de fevereiro. 

Veja em nosso a Convenção Coletiva dos 
Concessionários na íntegra. Em caso de dúvi-
da, entre em contato com seu sindicato. 

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519 3500

PAINEL DO SEC

Sincomerciários terá espaços 
remodelados para melhor atender à categoria

Centro de beleza dos comerciários
Rua General Osório, 782 - Centro

Corte masculino
R$11,00

Preço especial para

comerciários

Agende seu horário:
(16) 3519-3500 R. 221

Djair ou Nilson

O Sincomerciários realizará uma reestruturação 
de seus espaços físicos para melhor atender aos 
comerciários e associados. O projeto visa aten-

der antiga reivindicação da categoria para que a maioria 
dos serviços fossem centralizados, facilitando e dinami-
zando o atendimento.

Justificativa
“Há muito tempo que nós, dirigentes sindicais, estuda-

mos novas alternativas para atender melhor nossos asso-
ciados, comerciário e sua família. Acredito que com essa 
reestruturação vamos conseguir uma excelente economia 
e agilidade no atendimento e isso, com certeza, beneficiará 
ainda mais a categoria. Esse é um dos papéis do sindicato, 
gerir com responsabilidade e cuidado o patrimônio dos 
comerciários de Ribeirão Preto e região. Muito em breve 
os trabalhadores já estarão desfrutando de toda essa ade-
quação”, ressalta a presidente Regina Pessoti Zagretti.

Sede Social 
Hoje localizada no centro da cidade, passará a funcio-

nar juntamente com todos os serviços oferecidos como: 
Departamento Social, Departamento Odontológico, Cen-
tro de beleza, Farmácia e Área Administrativa, à Rua Mar-
quês de Pombal, 415, nos Campos Elíseos. A mudança 
deverá ocorrer o mais breve possível, garantindo maior 
acessibilidade aos frequentadores, visto que no novo local 
haverá elevador e estacionamento. 

Academia Ritmo
A academia será remodelada, para receber a Sede So-

cial, sendo adequada sua estrutura ao conforto e bem-es-
tar dos comerciários e demais frequentadores. Todas as 
mudanças estão a cargo de profissionais competentes, que 
farão o melhor aproveitamento de todos os espaços con-
ferindo economia, funcionalidade e mais praticidade na 
condução da entidade.
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O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO

SOCIAL

Artesanato
Axé
Baile
Tai Chi Chuan

Dia 23 de fevereiro, 
das 8h às 17h

Reservas antecipadas: (16) 3519-3500
Coordenadora Virtudes: (16) 99794-4115
Local: Clube dos Comerciários
Rua Ézio Lucchiari, 500 - Pq. São Sebastião

Carnaval da

melhor idade

Concurso
de fantasias

individual/blocos

Adelson 
e Banda 

Novo Estilo

,0035
R$

Lazer e bem-estar ao alcance dos comerciários!
O Sincomerciários tem uma grande preocupação com o lazer e bem-estar do comerciário e sua família. Por isso, 

em sua grade de serviços e benefícios, procura proporcionar ao longo do ano inúmeros momentos de descontração 
e descanso. 

São programados vários bailes, eventos culturais, sociais e esportivos, sem contar as animadas caravanas para os 
Centros de Lazer dos Comerciários na Praia Grande e em Avaré.  Os comerciários também contam com a infraestru-
tura de dois salões de festas ao seu dispor para locação, localizados no Clube de Campo e nos Campos Elíseos.

Confira alguns dos eventos já programados para 2017:
•	Baile de Aniversário
•	Carnaval da Melhor Idade
•	Carnaval dos Comerciários
•	Concurso de Fantasia Infantil
•	Dia Internacional da Mulher
•	Dia do Trabalhador
•	Encontro dos Comerciários
•	Baile Dia das Mães
•	Festa Junina 
•	Baile Dia dos Pais
•	XIV Festidade – Homenagem ao Dia do Idoso
•	Dia das Crianças
•	Outubro Rosa
•	Concurso Miss Comerciária
•	Concurso de Poesia Moderna
•	Homenagem ao Comerciário do Ano

Carnaval 2017

Clube dos Comerciários

Inscrições antecipadas até dia 22/2
*Não serão aceitas inscrições no dia do evento.

�

26/2 (domingo)
28/2 (terça-feira)D

ia
s

Das 15h às 20h30

Ficha de inscrição e regulamento
no site www.comerciariorp.org

Informações: (16) 3519-3500

Categoria I: De 3 a 8 anos

De 9 a 12 anosCategoria II:

Inscreva seu �lho(a) no concurso de

Dia 26/2 (domingo), a partir das 14h

São os bons momentos que nos 
fortalecem para as lutas do dia a dia.

Comerciário, fique atento 
à divulgação e participe!
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

ALUNO CAP EM DESTAQUE

Convênios

e Parcerias
Comerciário, conheça os inú-

meros convênios e parcerias que 
o Sincomerciários possui com 
empresas, faculdades, escolas e 
estabelecimentos de saúde, com 
a finalidade de oferecer descon-
tos e vantagens para os associa-
dos. 

Veja alguns exemplos:
•	Instituição Moura Lacerda
•	Centro Universitário Barão 

de Mauá
•	Uniesp
•	Universidade Anhanguera
•	UNIP
•	SENAC
•	Estácio UNISEB

Acesse nosso site 
www.comerciariorp.org 

e confira a lista completa.
 

Sindicalize-se e desfrute 
todos os serviços e benefícios 
oferecidos pelo seu sindicato.

Ligue (16) 3519 3500 
e peça a visita de um 
credenciador em sua 

casa ou empresa. 

A Escola CAP, idealizada e mantida pelo 
Sincomerciários, vem atuando  há 12 anos na 
qualificação continuada  de profissionais para 
o mercado de trabalho. A proposta pedagó-
gica da escola se baseia na qualificação do 
aluno em um período menor de tempo, com 
um ciclo de aprendizagem dinâmico e voltado 
para a prática. As aulas são direcionadas para 
o desenvolvimento progressivo do profissio-
nal, com perspectivas e garantia de plano de 
carreira.

A proposta vem sendo bem-sucedida e é 
responsável pela mudança efetiva da vida  de 
seus alunos.  

Foi o que aconteceu, por exemplo, com 
Maria Clara Sant’ana de Faria Ramos, que  de-
cidiu, aos 50 anos, buscar mais qualificação 
para maiores oportunidades no mercado de 
trabalho.

Percebendo que a formação técnica na 
área e a obtenção do CRC tornaram-se exi-
gências do mercado, entre 2014 e 2015, pro-
curou o curso Técnico em Contabilidade do 
CAP. A informação chegou por meio de uma 
parceria entre o CAP e a  Casa do Contabi-
lista. O diferencial do curso, a seu ver, foi ter 
trabalhado muito bem o conteúdo visando a 
preparação para a prova do CRC e a aborda-

Um impulso para o
futuro profissional

gem das situações na prática. Ressalta o exce-
lente conteúdo alinhado com a realidade da 
rotina do escritório em que trabalhava, com 
aulas no laboratório sobre o software direcio-
nado para contabilidade, aulas de marketing 
com um trabalho de criação de uma empresa 
desde o início, usando critérios da área, além 
da memorável visita à Bolsa de Valores de São 
Paulo.

Com seu  esforço e  aplicação no decorrer 
do curso, Maria Clara se viu motivada para 
um  avanço significativo em sua carreira, tor-
nando-se uma empreendedora, apostando em  
seu próprio negócio. Além disso, o CAP in-
centivou os alunos para um maior desenvol-
vimento e aprendizado a partir de parcerias 
com universidades.

Maria Clara considera o mercado de tra-
balho muito competitivo, mas com grandes 
oportunidades para quem se capacita e se 
dedica. “Meus planos são de sempre buscar 
uma maior capacitação e pelo CAP só tenho 
gratidão, a escola possui uma equipe que sem-
pre teve muita dedicação e preocupação com 
seus alunos. Os professores marcaram minha 
trajetória no curso e a escola possui grande 
credibilidade, ampliando o campo de visão da 
profissão”, avaliou.
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

ESPORTE E LAZER
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(16) 3519-3410 Rua Alagoas, 333 - Campos Elíseos - Ribeirão Preto

Matricule seu filho

na Escola Infantil

CAPKids

Projeto pedagógico
• Datas comemorativas
• Educação ambiental
• Expressão corporal
• Inglês (de 4 a 5 anos)
• Musicalização
• Oficina literária

Infraestrutura
• Cantinho de leitura
• Espaço esportivo
• Playground
• Sala de som e vídeo
• Salão de eventos

Meio período ou período integral | Para crianças de 2 a 5 anos de idade

I
D

E

A
LIZAD

O

M
ANTID

O

Ribeirão Preto - SP

 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


