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Sincomerciários - 80 anos de luta em defesa dos 
comerciários de Ribeirão Preto e Região

História de luta

Escola CAP

Clube de Campo

Academia Ritmo

O Sincomerciários de Ribeirão Preto 
completou em dezembro 80 anos de existên-
cia, trabalhando em prol de mais de 30 mil 
comerciários da cidade e região, uma base 
territorial composta por 15 cidades.

A entidade, nesses 80 anos, foi sempre 
uma presença marcante nas lutas pela catego-
ria, contando com o apoio da CNTC (Con-
federação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio), da Fecomerciários e da Central 
Sindical UGT (União Geral dos Trabalhado-
res), à qual é filiada. Destaca-se no cenário 
sindical do estado de São Paulo como enti-
dade sólida e pujante, prestando assistência 
sindical e jurídica à categoria, fiscalizando, 
fazendo cumprir a legislação trabalhista e de-
fendendo seus direitos e conquistas.

O espírito empreendedor dos dirigentes 
ao longo das décadas permitiu a constituição 
de um admirável patrimônio físico e moral 
constituído por dez diferentes espaços: Sede 
Social, Subsede Campos Elíseos, Subsede Ba-
tatais, CINTEC, Escola CAP, Escola Infantil 
CAPKids, Clube de Campo dos Comerciá-
rios, Buffet BonBistrô, Videolocadora Ritmo 
e Academia de Ginástica Ritmo.

O sindicato oferece aos comerciários uma 
grande variedade de serviços e benefícios, 
dentre eles: farmácia, atendimento odonto-

lógico, convênios médicos, centro de beleza, 
convívio social através de bailes, eventos e 
campanhas durante o ano todo. Outros bene-
fícios oferecidos são os Centros de Lazer dos 
Comerciários, mantidos pela Fecomerciários 
e localizados em Praia Grande e na cidade de 
Avaré.

À frente do Sincomerciários, em seu se-
gundo mandato, está Santa Regina Pessoti 
Zagretti, uma comerciária que, após consoli-
dar uma bem-sucedida carreira no comércio 
ribeirãopretano durante três décadas, passou 
a atuar na área sindical em defesa de sua clas-
se profissional. 

“É uma honra assistir a nossa entidade 
completar 80 anos com essa energia e dispo-
sição para a luta contínua pela categoria co-
merciária. Minha diretoria e eu, bem como 
os presidentes que me antecederam, sempre 
tivemos um cuidado especial na condução de 
nossos mandatos, atuando com ética e res-
ponsabilidade. 

Nossa prioridade sempre foi investir no 
bem-estar, oferecendo serviços e benefícios, 
reafirmando direitos e buscando melhoria na 
qualidade de vida dos trabalhadores e suas 
famílias. Completamos 80 anos com muita 
jovialidade e coragem para continuar nosso 
trabalho”, destaca a presidente.

Fundado em 1º de dezembro de 1936, 
o Sincomerciários nasceu em momento de 
eclosão dos primeiros sindicatos trabalhistas. 
Acompanhou todas as mudanças ocorridas 
na sociedade e no mercado de trabalho nes-
sas oito décadas, participando ativamente dos 
movimentos de transformações sociais e das 
inúmeras lutas dos trabalhadores.

Atento às mudanças ocorridas ao longo 
desses oitenta anos, o Sincomerciários levanta 
novas bandeiras de luta e trabalha incessan-
temente pelo bem-estar dos comerciários. É 
uma entidade forte e engajada, que ultrapassa 
a fronteira dos direitos trabalhistas e alcança 
o patamar da contínua luta por uma vida dig-
na aos comerciários e suas famílias.

“O comércio é o eixo 
sobre o qual gira o 

mundo. O comerciário é 
a mão que faz esse eixo 

girar. O Sindicato é a 
força dessa mão”. 
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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

Veto à Desaposentação

Santa Regina Pessoti Zagretti
                  Presidente

A desaposentação visa garantir ao aposen-
tado, que trabalhou ou continua trabalhando 
e contribuindo para o INSS, uma revisão nos 
valores do benefício. Para tanto, se faz neces-
sário renunciar à atual aposentadoria e apo-
sentar-se novamente, recalculando o valor do 
benefício que recebe, somando o período que 
continua contribuindo com a Previdência.

Mais de 180 mil ações questionando a de-
saposentação aguardavam um parecer favorá-
vel. No entanto, no último dia 27, a decisão do 
Supremo Tribunal Federal vetando essa possi-
bilidade de rever a aposentadoria, por sete vo-
tos a quatro, deixou os brasileiros perplexos.

A alegação dos ministros para vetar a 
desaposentação baseou-se na premissa de 
que a aposentadoria é irrenunciável, além 
do impacto que causaria aos cofres públicos. 
Contrariamente, inúmeros juízes e desembar-
gadores dos tribunais decidiram pela revisão 
dessas aposentadorias, pois os aposentados 
que continuam no mercado de trabalho são 
obrigados a contribuírem com a Previdência. 
Logo, pressupõe-se que quem paga passa a ter 
direitos.

A decisão põe fim à esperança dos jubila-
dos de obterem a confirmação das sentenças 
favoráveis exaradas pelas instâncias inferio-
res. A espera de quase cinco anos foi em vão, 
nos mostrando que um direito obtido como 
líquido e certo e com ares de certeza, passou a 
ser uma profunda decepção para aqueles que 
viram suas aposentadorias serem reduzidas 
pela correção anual incorreta, com percentu-
ais aplicados sempre inferiores à inflação.

A questão se complica para aqueles que 
tiveram suas aposentadorias corrigidas pela 
Justiça em sentenças de desaposentação, in-
clusive recebendo estes valores atualizados. 
Agora, correm o risco de ter que devolver o 
que receberam a mais, o que é impossível, 
pois o valor da aposentadoria como salário é 
gasto na manutenção da família e, portanto, 
não há como devolver o que foi consumido 
com alimentos, aluguéis, medicamentos etc.

O sofrimento dos aposentados continuará 

porque não haverá como recorrer da decisão, 
já que se trata de julgamento de última instân-
cia. No entanto, é importante lembrar que é 
muito comum os idosos se queixarem de que 
foram aposentados com valores equivalentes 
a até cinco salários mínimos e atualmente re-
cebem dois ou três salários mínimos atuais. 
E, neste caso, também não há como se socor-
rer da Justiça, pois a legislação não permitiu 
comparar valores da aposentadoria atual com 
o salário mínimo em vigor.

Resta-nos uma pequena esperança com a 
possibilidade de aprovação de projeto de lei 
pelo Congresso Federal, que permite o recál-
culo das aposentadorias dos funcionários e 
dos pensionistas que estão trabalhando. Po-
rém, para efetivá-lo, é necessário informar a 
fonte de custeio destes gastos, ou seja, de onde 
virá o dinheiro para estas despesas, o que tor-
na difícil a aprovação pelo Congresso.

Os aposentados em geral passam por di-
ficuldades, tendo que recorrer aos filhos para 
ajudar na sua manutenção e esse aspecto deve 
ser considerado pelos nossos congressistas. 
Podemos ter alguma esperança, pois ouvimos 
de alguns políticos e das Centrais Sindicais 
que a legalização dos jogos e dos cassinos 
levaria a um equilíbrio das finanças da Pre-
vidência, apesar de se tratar de um assunto 
polêmico, não cabe aqui nossa opinião.  

Para agravar a situação, o governo enviou 
um pacote de reformas da Previdência ao 
Congresso que irá afetar muito a vida dos bra-
sileiros com relação à aposentadoria. Apesar 
de reconhecer-se que há alguns ajustes a fazer, 
é preciso ser considerado que a aposentadoria 
da totalidade da população é o único recurso 
para sobrevivência dos jubilados, e que na ve-
lhice os gastos com a saúde são estratosféricos 
e todos têm direito à uma vida digna. Mani-
festamos aqui nosso protesto, pois precisamos 
acolher melhor aqueles que deram suas vidas 
pelo crescimento do país.
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SEUS DIREITOS

A presidente do Sincomerciários Regina 
Pessoti Zagretti, que também é Secretária da 
Mulher da UGT Nacional, representou a en-
tidade e a categoria comerciária no  encontro 
“Diálogos sobre o mundo do trabalho – O 
impacto das reformas na vida das mulheres”, 
evento promovido pelo Fórum Nacional das 
Mulheres Trabalhadoras das Centrais Sin-
dicais (FNMT) e pela Secretaria de Políticas 
para as Mulheres (SPM) da prefeitura de São 
Paulo, com o intuito de debater o tema e mul-
tiplicar conhecimentos.

O encontro fez parte do movimento “16 
dias de ativismo pelo fim da violência contra 
as mulheres” e contou com a presença de lí-
deres sindicais femininas que discutiram os 
temas propostos pela Secretária Municipal de 

Encontro discute impacto das reformas 
trabalhistas na vida das mulheres

Políticas para as Mulheres de São Paulo, De-
nise Motta Dau e Marilane Teixeira, militan-
te feminista, economista e pesquisadora do 
Centro de Estudos Sindicais e de Economia 
do Trabalho da UNICAMP. Após as palestras 
as militantes saíram às ruas panfletando e dis-
seminando as informações.

 “Os 16 dias de ativismo apenas marcam 
a luta incessante pelos direitos das mulheres 
e devem se prolongar por tempo indetermi-
nado. Todo dia é dia de lutar para que nós, 
mulheres, tenhamos nossos direitos reconhe-
cidos e respeitados. Somos responsáveis não 
somente por nossos empregos, mas também 
por nossos lares e, muitas vezes, nossa car-
ga horária é duplicada ou mesmo triplicada. 
Encontros assim são de extrema importância 
para a conscientização de todos, independen-
temente da categoria. 

O tema deste ano foi muito pertinente, 
pois as reformas que vem sendo discutidas 
em âmbito nacional afetam diretamente a 
vida das mulheres, pois a crise chega primei-
ro e principalmente sobre nós, as primeiras a 
perder o emprego e também as últimas a se 
recolocar no mercado de trabalho”, enfatizou 
a presidente Regina.

Aconteceu de 23  a 25 de novembro, a 4ª Plenária Nacional 
dos Dirigentes Sindicais Comerciários da UGT, em Florianó-
polis, onde a Secretária da Mulher da UGT Nacional e presi-
dente do Sincomerciários, Regina Pessoti Zagretti, salientou 
em seu discurso a importância da realização do evento em 
uma época tão complicada. Segundo ela, a economia está em 
um momento confuso e atinge a todos no país. Principalmen-
te os comerciários que, além de depender das vendas para 
garantir o sustento de suas famílias, veem-se constantemente 
em disputa com os amigos de trabalho por comissões e metas. 

Ressaltou ainda o papel das mulheres na renda familiar e 
a dificuldade maior que estas enfrentam por cuidar também 
da casa. “A união da categoria e dos dirigentes sindicais é im-
prescindível na luta pelos direitos dos comerciários de todo o 
país”, finalizou.

4ª Plenária Nacional da UGT

Direitos do Trabalhador 
Temporário

É comum no segmento do comércio a 
contratação de trabalhadores temporários 
principalmente nos meses que antecedem 
as festas de final de ano, época de maior 
movimento. 

Prazo
Máximo: três meses, prorrogáveis 

pelo mesmo período, com autorização do 
MTE.

Extensivo por até 9 meses: em caso de 
substituição de trabalhador efetivo, desde 
que a empresa justifique a necessidade. 

Direitos
Registro em carteira de trabalho 

(CTPS) na condição de trabalhador 
temporário; remuneração equivalente à 
percebida pelos empregados da mesma 
função; jornada de oito horas diárias ou 
quarenta e quatro semanais; horas extras 
com adicional de 50%, no mínimo, so-
bre as horas normais; férias proporcio-
nais com acréscimo de 1/3 ao término 
do contrato ou dispensa sem justa causa; 
repouso semanal remunerado; adicional 
noturno de, no mínimo, 20% calculado 
sobre o valor da hora noturna; 13º salário  
proporcional ao tempo trabalhado; depó-
sitos do FGTS; seguro contra acidente do 
trabalho; e proteção previdenciária.

Fim de contrato
Não recebem aviso prévio nem a mul-

ta de 40% sobre o FGTS, o que o diferen-
cia em relação aos demais trabalhadores.

Observação: na dispensa sem justa 
causa, o empregado terá direito à multa 
de 40% do FGTS e ao seguro-desemprego, 
este desde que preenchidos os requisitos 
exigidos por lei específica.

Dúvidas: procure orientação junto 
ao Departamento Jurídico do Sincomer-
ciários. Rua Marquês de Pombal, 506 - 
Campos Elíseos ou pelo fone 3519 3890.

(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
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Ribeirão Preto - SP

 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519 3500

No dia 17 de dezembro o Espaço Villa 
di Toscana foi palco de uma linda festa com 
o grupo Espaço Aberto da 3ª Idade. O tema 
central foi a propagação da paz, união e ami-
zade, tudo isso com os olhos voltados para 
um futuro de fé e esperança.

Todas as integrantes participaram da 
apresentação artística especialmente elabo-

Festa de final de ano

Artesanato
Axé
Baile
Tai Chi Chuan

Dia 23 de fevereiro, 
a partir das 8h

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

PAINEL DO SEC
Convênios

e Parcerias
Comerciário, conheça os inúme-

ros convênios e parcerias que o Sin-
comerciários possui com empresas, 
faculdades, escolas e estabeleci-
mentos de saúde, com a finalidade 
de oferecer descontos e vantagens 
para os associados. 

Acesse nosso site www.comer-
ciariorp.org e confira a lista com-
pleta. 

Associe-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. 

Em 2017, o Sincomerciários efetuará uma reestruturação de seus espaços 
físicos para melhor atender aos comerciários. 

“Há muito tempo que nós, dirigentes sindicais, estudamos novas alternati-
vas para atender melhor nossos associados, ao comerciário e sua família. Acre-
dito 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”, ressalta a presidente 
Regina Pessoti Zagretti

Sede Social 
A Sede social da entidade, que hoje está localizada no centro da cidade, pas-

sará a funcionar, juntamente com todos os serviços oferecidos como: Departa-
mento Social, Departamento Odontológico, Centro de beleza, Farmácia e Área 
Administrativa, à rua Marquês de Pombal, 415 no Campos Elíseos. A mudança 
deverá ocorrer até o mês de março e deve-se à adequação do espaço e maior 
acessibilidade da categoria, visto que no novo local haverá elevador e estacio-
namento. 

Academia Ritmo
A academia será redimensionada, na intenção de receber a Sede Social, ade-

quando a sua estrutura ao conforto e bem-estar dos comerciários e demais fre-
quentadores. Todas as mudanças estão a cargo de profissionais competentes 
que farão o melhor aproveitamento de todos os espaços conferindo economia, 
funcionalidade e mais praticidade na condução da entidade.

Reestruturação dos espaços físicos
Comunicado aos comerciários

Espaço Aberto da 3ª Idade

rada para a ocasião, que englobou arte, dança, 
expressão teatral, canto e aulas de Tai-chi-
chuan. “A integração foi total entre professo-
res, alunas, coordenação e público presente, 
mostrando que é possível, através da união, 
fazer um trabalho belíssimo. Foi emocionante 
ver o resultado de tanta dedicação, meus pa-
rabéns a todos os participantes”, declarou a 

presidente Regina.
O evento contou com a apresentação artís-

tica do sr. Ademir Gonçales e a performance 
do “Roberto Carlos cover” João Leoneti, que 
encantaram os presentes. Um dos destaques 
foi a entrega das medalhas de prata e ouro 
para as participantes do torneio de palavras 
cruzadas.

Venha fazer parte deste Espaço! 
Inscrições abertas para novos integrantes a partir de 19 de janeiro com a 

coordenadora Virtudes, pelos telefones (16) 3519-3890 e (16) 99794-4115.
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O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO

SOCIAL

Data: 11 de fevereiro de 2017
Horário: a partir das 22h
Local: Clube dos Comerciários
Rua Ézio Lucchiari nº 500 – Pq. São Sebastião

Reserva de mesas pelo telefone (16) 3519-3500

Baile de Aniversario�

Miss Ribeirão Preto conquista o terceiro lugar na final paulista

CAPKids encerra ano letivo com festa e formatura

A belíssima Marianne Mendes, da Em-
presa Distrisolda, eleita Miss Comerciária 
Ribeirão Preto, conquistou o 3° lugar na final 
do Concurso Miss Comerciária Paulista, que 
aconteceu no dia 20 de novembro, em Praia 
Grande, reunindo cerca de 600 convidados 
no Centro de Lazer dos Comerciários. Nesta 
22ª edição, a comissão organizadora  liderada 
pelo presidente da Fecomerciários, Luiz Car-
los Motta, reuniu vinte e duas candidatas em 
uma grande festa, em torno do tema “Sétima 
Arte”, em homenagem ao cinema. O grande 
objetivo do concurso é a valorização da mu-
lher comerciária, abrindo oportunidades para  
jovens que estão no dia a dia do trabalho mos-
trem sua beleza e elegância em um evento to-
talmente dedicado a elas. 

A presidente Regina Pessoti Zagretti para-
benizou todas as concorrentes e ficou muito 
feliz com o resultado: “Todas as participantes 
são lindas e fiquei muito feliz por nossa candi-
data ter conquistado o 3° lugar. Em nome do 

Sincomerciários de Ribeirão Preto, parabeni-
zo a belíssima Marianne Mendes, desejando 
muito sucesso nesta nova caminhada e que 
nunca desista de seus sonhos, pois é dos pe-
quenos passos que saem as grandes vitórias! 
Agradecemos ao presidente Motta e toda a 
diretoria da Fecomerciários por nos propor-
cionar essa oportunidade”, declarou.

A Miss Comerciária Paulista 2016 é a bela 
e elegante Juliana Eduarda Costa, de São José 
dos Campos; em segundo lugar Yasmin da 
Silva de Santos; em terceiro a nossa Marianne 
Mendes, de Ribeirão Preto que, além da exce-
lente colocação, ainda foi a felizarda da noite, 
pois foi contemplada com uma moto 0 Km no 
sorteio; o quarto lugar ficou com a bela Jade 
Perrenoud, de Guaratinguetá e o quinto com 
a jovem Angel Dalacosta, de Assis. 

No dia 12 de dezembro, a Escola Infantil 
CAPKids finalizou o ano letivo e comemorou 
os três anos de sua fundação com uma con-
fraternização, coordenada pelo diretor Age-
nor Filho, professores e funcionários. 

“Ao ver as crianças apresentando-se com 
tanta alegria, vi em cada uma delas nova 
chance de um mundo melhor e agradeço a 
todos que depositam sua confiança em nossa 
escola. Sabemos o quanto foi um ano difícil, 
mas com a ajuda de todos vocês, nossa escola 

ficará não só por mais 3 anos, mas sim por 
mais 30, 40 anos na ativa”, declarou emocio-
nada a presidente Regina Pessoti Zagretti.

Apresentações
O Jardim começou a festa com “Borbole-

ta Pequenina” (Galinha Pintadinha), seguida 
pelos alunos do Maternal I, com “Aquarela” 
(Toquinho) e, logo após, a turma do Maternal 
II embalou a todos com a música “Como seria 
sem amor” (Adrianna Arruda). O Jardim ain-
da fez uma lindíssima apresentação da músi-

ca “A paz” (Roupa Nova). Fechando o evento, 
a formatura de dois alunos do Pré-escolar: 
Pablo Guilherme Souza Dantas e Yasmin de 
Paula Oliveira Vieira, com direito a canudo 
com diploma e juramento, tudo coordenado 
pelas professoras Amanda Raquel e Jenifer 
Davilin.

A Escola Infantil CAPKids possui pro-
gramação especial de férias e está com ma-
trículas abertas, podendo os pais optarem 
por meio período ou período integral. 

Comerciárias, em 2017 participem do 
Miss Comerciária e vivam intensas emoções!
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

AÇÃO SOCIAL

OFERTAS DE JANEIRO
Farmácia

Sincomerciários

*Ofertas válidas enquanto durarem os estoques. Imagens meramente ilustra	vas.

Parcelamento em 2X nas compras acima de R$ 100,00
Fralda Pompom

26 unidades (cada)

R$

19,80 Escova dental
Colgate Slim So� (cada)

R$

8,00

Desodorante
Monange (cada)

R$

5,40
Repelente Off
aerosol (cada)

R$

17,00

Ômega 3 Orange
60 cápsulas (cada)

De R$ 19,50

por R$

14,00

Gille� e Sensor 3
com 2 cartuchos (cada)

De R$ 19,21

por R$

14,40

A II FAIRP – Feira de Acessibilidade e In-
clusão de Ribeirão Preto, realizada nos dias 2 
e 3 de dezembro na Praça XV de Novembro, 
recebeu apoio da Fecomerciários e do Sinco-
merciários de Ribeirão Preto, sediou no dia 
1º, no Espaço Villa di Toscana, a abertura da 
“Semana de Valorização da Pessoa com Defi-
ciência: Somos diferentes com direitos iguais”.

O evento contou com palestras ministra-
das por Marinalva Cruz, coordenadora do 
PADEF – Programa de Apoio à Pessoa com 
Deficiência – (coordenado pelo Governo do 
Estado de São Paulo) e por Fernando Silva, 
auditor da Gerência Regional do Trabalho e 
Emprego de Franca. Os integrantes do Proje-
to Guri emocionaram a todos com uma linda 
apresentação musical.

Dentre as autoridades presentes estavam: 
o presidente da ACIRP (Associação Comer-
cial e Industrial de Ribeirão Preto) Antônio 
Carlos Maçonetto, o vereador André Luiz 
da Silva, a coordenadora regional Regiane 
Garcia e a Secretária Maria Sodré, ambas do 
COMPPID (Conselho Municipal de Promo-

ção e Integração das Pessoas Portadoras de 
Deficiência), além de sindicalistas e público 
em geral.

O objetivo da feira foi trazer novidades 
tecnológicas, informações e shows, tudo para 
conscientizar a população sobre os direitos 
das pessoas com deficiência. 

A Fecomerciários foi representada pela 
professora Eunice Aires e por Viviane Fer-
reira, ambas do Departamento de Educação 
e Responsabilidade Social, que gentilmente 
cedeu kits informativos ao público do café 
e também para distribuição nos estandes da 
feira.

“É satisfatório participar como multipli-
cadores destas informações. Devemos estar 
atentos no dia-a-dia para promovermos as 
mudanças necessárias, facilitando a vida das 
pessoas com deficiência para que tenham 
total liberdade de ir e vir, respeitando assim 
seus direitos e, principalmente seu acesso ao 
mercado de trabalho com qualidade de vida”, 
ressaltou a presidente Regina. 

Sincomerciários participa da II FAIRP

No dia 7 de dezembro, a presidente do 
Sincomerciários, Santa Regina Pessoti Za-
gretti, realizou junto ao REMA (Núcleo de 
Reabilitação de Mastectomizadas) a entrega 
do resultado da “Campanha Doe um lenço e 
ganhe um sorriso”. 

A entrega aconteceu na Escola de Enfer-

Campanha “Doe um lenço e ganhe um sorriso”
magem de Ribeirão Preto-USP, no Laborató-
rio Saúde da Mulher, onde funciona o núcleo 
e contou com a participação da enfermeira 
responsável Maria Antonieta Spinoso Prado, 
da Dra. Marislei Sanches Panobianco, docente 
responsável pela Liga de Combate ao Câncer, 
de pacientes e várias alunas de graduação e 
pós-graduação da Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto – USP.

Outras entidades abraçaram a campanha 
e arrecadaram ou doaram lenços, totalizando 
cerca de 200 peças que serão entregues a pa-
cientes com câncer do Sistema Único de Saú-
de (SUS). 

“Essa campanha envolveu muitas pessoas 
que acreditam que a solidariedade é algo que 
não ajuda apenas a quem recebe o carinho, 
mas que quem doa acaba sendo o grande pre-
senteado”, destacou a presidente Regina, emo-
cionada, durante a entrega.

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
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No dia 17 de de-
zembro, a diretoria do 
Sincomerciários pres-
tou uma homenagem 
ao ex-presidente Wil-
son Tórtoro (in me-
morian), que presidiu 
a entidade de 1971 a 
1993. Foi responsável 

por inúmeras iniciativas em prol da categoria comerciária, dentre 
elas a idealização do Clube de Campo dos Comerciários. A homena-
gem, prestigiada por diretores e familiares, concretizou-se na forma 
de uma placa na entrada do clube.

“Wilson Tórtoro foi um grande homem, com uma incrível visão 
de futuro, que deixou sua marca em nossos corações e plantou uma 
semente que rende frutos até hoje”, destacou a presidente Regina.

TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

ESPORTE E LAZER

Categoria B                        
Campeão
Luís Paulo Almeida                        
Vice-campeão 
Gabriel Silva                        

Categoria C                        
Campeão
Paulo Perego                        
Vice-campeão
Rodrigo Monteiro                        

Categoria D                        
Campeão
Antônio Marlon Ferreira                        
Vice-campeão                    
Alessandro Soares

Final Torneio de Tênis 
Troféu “Onofre Ferreira de Almeida Júnior”

Aconteceu no dia 11 de dezembro a grande final do Torneio de tênis, Troféu “Onofre Ferrei-
ra de Almeida Júnior”, no Clube de Campo dos Comerciários. Foram entregues os troféus das 
categorias B, C, e D. Os concorrentes da Categoria A farão a disputa no final do mês de janeiro. 

Final do campeonato de bocha de areia

Homenagem a Wilson Tórtoro Cuidado com o meio ambiente
Quem frequenta com assiduidade o Clube de Campo dos Comer-

ciários pode notar que o tempo todo são feitas melhorias, na inten-
ção de aprimorar o atendimento à categoria comerciária. Uma das 
novidades é a instalação de suportes perto das churrasqueiras para 
que os sócios depositem os vasilhames de cerveja vazios, evitando 
acidentes, quebras e cuidando do 
meio ambiente. 

Outra inovação é o painel 
ilustrativo para fotos com as re-
gras de utilização e cuidados nas 
piscinas do clube. 

Tire uma foto com sua família 
no painel e envie para o e-mail do 
Departamento de Comunicação: 
comunic@comerciariorp.org 

Aconteceu no dia 18 
de dezembro a final do 
campeonato de bocha de 
areia. 

Os vencedores fo-
ram: em primeiro lugar 
Wilson (Nenê), em se-
gundo Domingas Mian e 
em terceiro lugar Alcino 
(Popeye).

Os competidores Wilson e Domingas ofereceram seus troféus para as bochofilas Clarice e 
Jandira. As canchas de bocha são um dos espaços mais concorridos no Clube de Campo e os 
esportistas constituem uma grande família.

Clube de Campo
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O cenário no mercado de trabalho mudou 
devido às inúmeras transformações políticas, 
tecnológicas, econômicas e sociais. E as em-
presas acompanharam essas mudanças ado-
tando as mais diversas estratégias para alcan-
çarem suas metas e objetivos, especialmente 
no que tange às áreas de pessoas.  

Sim, tudo isso esbarra na base do merca-
do, os trabalhadores, que chegam ao número 
de mais de 2,9 milhões de pessoas no mundo 
todo e o que vemos é um grande índice de 
desemprego, mas também a falta de profis-
sionais capacitados para assumir as vagas de 

trabalho disponibilizadas no mercado. Essa 
carência vai desencadear uma corrida mun-
dial por talentos para atender às necessidades 
das empresas.

Jovens sem boa qualificação profissional 
não irão ingressar no mercado de trabalho e 
colaboradores mais velhos não terão os requi-
sitos exigidos para as novas colocações que 
aparecerão.

Portanto, é urgente o investimento na ca-
pacitação pessoal e profissional. Trabalhador 
capacitado é trabalhador valorizado no mer-
cado de trabalho. 

O mercado de trabalho e a importância da 
qualificação profissional

O CAP-Centro de Aprendi-
zagem oferece para 2017 o Cur-
so de Matemática Financeira 
com utilização do Excel, apre-
sentando os conceitos básicos 
e regras essenciais de Matemá-
tica Financeira e sua utilização 
dentro das Planilhas do Excel. 
O objetivo do curso é a capa-
citação para gerar informações 
financeiras que permitam uma 
análise rápida e organizada.

O curso possui duração de 
24 horas e é composto comple-
tamente de aulas práticas, o alu-
no aprende a utilizar as funções 
e fórmulas do Excel para desen-
volver planilhas úteis para o seu 
dia-a-dia. O conteúdo progra-
mático passa por: Juros simples 
e compostos; Equivalência de 
taxas em capitalização simples 
e composta; Desconto comer-
cial e Sistemas de amortização 
Price e SAC.

CURSO DE 
MATEMÁTICA 
FINANCEIRA 

I
D

E

A
LIZADO

M
ANTID

O

Ribeirão Preto - SP

Rua Alagoas, 349 - Campos Elíseos | (16) 3519-3410
faleconosco@escolacap.com.br

Qualificação profissional: o momento é agora!

Comunicação e consultoria sindical

Técnico em contabilidade

Técnico em segurança do trabalho

Atendimento em farmácia

Cartões de crédito ou débito

Matrículas

abertas

Mediante formação de turmas

Matemática financeira em Excel

Auxiliar administrativo - Enfoque em Departamento de Pessoal

Capacitação em Imposto de Renda - Pessoa física

Novo curso

Novo curso

Novo curso

Preços e condições especiais para
comerciários e dependentes

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES


