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CAMPANHA SALARIAL
DOS COMERCIÁRIOS

2017 - 2018
Data base 1º de 
setembro de 2017A pauta de reivindicações 

para o reajuste salarial 2017/2018 
já está pronta para ser aprova-
da pelos comerciários em as-
sembleia, que será realizada no 
dia 11 de julho. Somente após a 
aprovação é que ela será encami-
nhada para o patronal Sincovarp 
(Sindicato do Comércio Varejista 
de Ribeirão Preto) e a partir daí 
serão iniciadas as negociações. 
“A nossa intenção é que as nego-
ciações ocorram de forma rápi-
da para que possamos assinar o 
acordo na data base sem atrasos 
para os trabalhadores. Para isso é 
muito importante a presença dos 
comerciários na assembleia de 
aprovação da pauta”, ressaltou a 
presidente Regina.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos toda a categoria comerciária da base territorial do Sincomerciários de Ribeirão Preto para 

que compareçam à Assembleia de apresentação e aprovação da Pauta de Reivindicações para a Campanha 
Salarial 2017/2018.

Local: Subsede Campos Elíseos
Rua Marquês de Pombal, 506 – Campos Elíseos

Data: 11 de Julho (terça-feira)
Horário: 18h30
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por princÍpio, somos conTrA o TrABAlho Aos dominGos e FeriAdos

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
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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

ediToriAl
O desafi o da governabilidade

Quando tudo indi-
cava que o país come-

çava a encontrar o 
caminho do desen-
volvimento e da  
estabilidade eco-
nômica, sobre-
veio uma intensa 
crise política, co-

locando o governo em uma posição 
insustentável, à beira da ingovernabi-
lidade.

Todavia, neste momento, deve pre-
valecer a democracia, com respeito à 
atuação do legislativo, para que possa 
suplantar a instabilidade e agir sempre 
pensando no Brasil, independente da 
bandeira política, esquecendo os ran-
cores passados, não elegendo, nesta 
oportunidade, “dar o troco” em tudo 
que aconteceu.

A� nal, a grande maioria dos po-
líticos não tem moral para se eleger 
como salvador da pátria e � ca difícil 
para os milhares de desempregados 
entenderem a quem culpar neste caos 
que levou o país a uma profunda re-
cessão.

Igualmente, o poder econômico, 
nas mãos dos empresários, sofreu na 
carne os problemas do desgoverno 
que se implantou no país e, em con-
sequência disso, milhares de empresas 
tiveram que encerrar suas atividades 
em razão da instabilidade econômica 

e política.
Neste momento, dependemos de 

um adequado encaminhamento po-
lítico, com certa urgência, para não 
paralisarmos o país e recuperarmos o 
desenvolvimento, pois este é o verda-
deiro caminho para empregabilidade.

Agora se faz necessário o diálogo, 
devendo os políticos descer do pedes-
tal que estão instalados para negociar 
com as entidades sindicais, pois os ca-
minhos agora � caram mais estreitos e 
as maldades e barbaridades que estão 
colocadas nas reformas previdenciária 
e trabalhista, precisam ser corrigidas e 
adequadas em respeito a todos aque-
les que conduzem este país, que são os 
trabalhadores e que se vêem encurra-
lados pelos poderes dos mais fortes. 

Finalmente, independente de quem 
irá governar o Brasil, estamos torcen-
do para que tenhamos um horizonte 
mais promissor, mesmo porque todos 
nós temos responsabilidades compar-
tilhadas, sejam os trabalhadores, en-
tidades sindicais, indústria, comércio 
e serviços, governantes, judiciário e 
legislativo. No � m, o que queremos é 
tranquilidade e segurança para viver-
mos. Queremos um país em constante  
desenvolvimento social, econômico  e 
político, onde a democracia seja res-
peitada acima de qualquer coisa.

Quando tudo indi-
cava que o país come-

çava a encontrar o 
caminho do desen-

Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários
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A missão do sincomerciÁrios é deFender os direiTos dos TrABAlhAdoresA missão do sincomerciÁrios é deFender os direiTos dos TrABAlhAdores

seus direiTos

Jornada intermitente signi� ca 
trabalho não contínuo, que apre-
senta a característica de convocação 
aleatória do empregado pelo empre-
gador. É esta a proposta do governo: 
criar um período móvel de trabalho, 
no qual não há horário � xo.

Com o trabalho intermitente o 
empregado � caria mais tempo à dis-
posição da empresa e sem receber 
por isso. Desta forma, o patrão pode 
escalar o funcionário escolhendo 
os dias e os horários da semana, de 
acordo com as suas necessidades, ou 
seja, o trabalhador � ca à disposição 
24 horas por dia. E o valor a ser pago 
pode ser � xado de acordo com o ho-
rário que será trabalhado ou com o 
serviço que será feito.

Apresentada pelo governo com as 
falsas alegações de � exibilizar as leis 
trabalhistas e combater o desempre-
go, a medida tem sido alvo de mui-
tas críticas por parte do movimento 
sindical, que entende isso como um 
verdadeiro retorno à escravidão. 

Os perigos 
da Jornada 

Intermitente

Em caso de dúvidas procure o 
Departamento Jurídico do Sinco-
merciários: Fone: (16) 3519-3890.

Sincomerciários é homenageado pelo trabalho 
junto à categoria

A presidente Regina Pessoti Za-
gretti recebeu uma relevante home-
nagem da Câmara de Indústria e Co-
mércio do Mercosul e Américas e da 
Câmara Brasil, representando o Sin-
comerciários de Ribeirão Preto.

A honraria concedida à ela, ao 
presidente da Fecomerciários, Luiz 
Carlos Motta, e a outros 16 dirigentes 
sindicais comerciários, tem o intuito 
de promover o intercâmbio cultural 
entre países e destacar organizações 
empreendedoras, diferenciadas pelo 
seu trabalho inovador e visionário em 
prol do desenvolvimento social e eco-
nômico do Brasil.

Os homenageados receberam uma 
medalha e um certi� cado. O presiden-
te Motta destacou a importância do 
prêmio neste momento crítico onde 
é preciso mostrar os diferenciais das 

entidades sérias e empreendedoras 
que fazem um trabalho que vai muito 
além das questões trabalhistas e sindi-
cais.

“O movimento sindical comerciá-
rio do estado de São Paulo vem mos-
trando que é possível realizar inúme-
ros projetos em prol do trabalhador 
além da luta pelos seus direitos, tais 
como os voltados para a habitação, 
creches com horários diferenciados, 
implantação de consultórios médicos 
e odontológicos, promoção de cursos 
pro� ssionalizantes, convênios com 
instituições educacionais e incentivo 
ao esporte e à cultura. Esse sempre foi 
e sempre será o caminho percorrido 
pelo Sincomerciários de Ribeirão Pre-
to, que há mais de 80 anos trabalha em 
prol da categoria comerciária”, desta-
cou a presidente Regina.
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comerciÁrio, sindicAliZe-se! liGue: (16) 3519 3500

pAinel sindicAl

Saque do FGTS de contas inativas
O pagamento das contas inativas 

do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) para trabalhadores 
nascidos em setembro, outubro e no-
vembro já estão disponíveis para sa-
que nas agências da Caixa Econômica 
Federal.

Para os nascidos em dezembro será 
aberta a agenda a partir de 14 de julho.

Atenção: Os saques devem ser fei-
tos só até 31 de julho para todos os 
trabalhadores e  não haverá prorroga-
ção deste prazo.

Após esse período somente será 

possível a retirada do dinheiro do 
FGTS nas possibilidades anterior-
mente previstas por lei, como: apo-
sentadoria, demissão sem justa causa 
ou aquisição da casa própria.

Quem pode sacar
De acordo com a Lei 13.446, de 25 

de maio de 2017, o trabalhador que 
pediu demissão ou foi demitido por 
justa causa até 31 de dezembro de 
2015 pode sacar o saldo da conta vin-
culada, estando ou não fora do regime 
do FGTS.

Encontro discute o combate ao trabalho infantil 
em São Paulo

O Sincomerciários de Ribeirão 
Preto, representado pelo vice-presi-
dente Fábio João Padilha Leite e pelo 
diretor Paulo Merk Noda,  marcou 
presença no dia 13 de junho, em São 
Paulo, no I Encontro Estadual do Pro-
grama de Erradicação do Trabalho 
Infantil, o Fórum - PETI, alusivo ao 
Dia Mundial de Combate ao Trabalho 
Infantil.

O evento aconteceu no Auditório 
do Ministério Público do Trabalho 
(MPT), com a participação de cerca 
de 200 pessoas, entre autoridades do 
poder público, auditores � scais do 
Trabalho, associações de proteção à 
criança e outros representantes dos 
Sincomerciários do estado.  O presi-
dente da Fecomerciários e da UGT/
SP, Luiz Carlos Motta, prestigiou o 
evento juntamente com a coordena-
dora do Departamento de Educação e 

Responsabilidade Social da Federa-
ção, Eunice Aires, e a gestora de Pes-
soas da entidade, Gilda Soares.

Durante o encontro foi apresenta-
do o movimento: “Chega de Trabalho 
Infantil”, uma iniciativa de conscien-
tização de âmbito nacional, com a 
participação de artistas e o apoio de 
diversas empresas e instituições im-
portantes como a Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), o TRT da 15ª 
Região e a Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT).

O projeto “Fórum em Rede: Crian-
ça não Trabalha” da Fecomerciários 
foi apresentado ao público, receben-
do elogios por promover e incentivar 
ações de combate ao trabalho infantil.
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Acesse nosso siTe e conheçA seu sindicATo: WWW.comerciAriorp.orG

Arraiá dos Comerciários
Esse ano o “Arraiá dos Comer-

ciários” contou com a participação 
dos alunos e familiares da Escola 
CAPKids. As crianças � zeram lindas 
apresentações de dança e música em 
homenagem à região norte do Brasil.

Diretor da Escola CAP lança obra 
sobre sua infância e memórias

Agenor Filho, diretor da 
Escola CAP, que engloba a 
CAPTec-Escola Técnica do 
Comerciário e a Escola In-
fantil CAPKids, e estudan-
te de Jornalismo, acaba de 
lançar seu  livro “Travessias 
do São Francisco - A his-
tória de um povo”.  A obra 
aborda as vivências, as vá-
rias formas de travessia do 
rio e as memórias do meni-
no vendedor de frutas nas 
balsas na cidade de Pedras 
de Maria da Cruz, em Mi-
nas Gerais. O lançamento 

aconteceu no último dia 9 
de junho, Teatro Bassano 
Vaccarini, do campus da 
Faculdade Unaerp.

“Estou me sentindo re-
alizado. Espero que o livro 
possa tocar no coração do 
leitor e emocioná-lo, tanto 
quanto me emocionei ao 
escrevê-lo”, disse Agenor 
Filho.

A diretoria do Sincomer-
ciários o parabeniza e dese-
ja que seus voos sejam cada 
vez mais altos na realização 
de seus sonhos.

A tradicional festa junina do Sinco-
merciários, “Arraiá dos Comerciários”   
repetiu o sucesso de todos os anos, no 
último dia 10, reunindo mais de 400 
pessoas na subsede dos Campos Elí-
seos, que puderam apreciar música ao 
vivo, saborear deliciosas comidas típi-
cas, brincadeiras e a quadrilha apre-
sentada pelas integrantes do Espaço 
Aberto da 3ª Idade.

O evento teve caráter bene� cente, 
com toda a renda revertida para enti-
dades assistenciais de Ribeirão Preto, 
dentre elas o Sanatório Espírita São 
Vicente de Paula, a Igreja Apostólica 

Fonte da Vida, a Associação Bene� -
cente Auta Souza e o Centro Espírita 
Casa de Oração (Tio Ciro Abdalla).

“Como o esperado, nossa festa ju-
nina rendeu bons frutos. É sempre 
um prazer poder promover eventos 
como esse, onde o comerciário pode 
desfrutar de momentos de lazer e des-
contração com sua família, além de 
contribuir com o social, atuando em 
prol das entidades assistenciais que 
realmente precisam da nossa colabo-
ração,” declarou a presidente do Sin-
comerciários, Regina Pessoti Zagretti.

Festa junina CAPkids

desTAQue escolA cAp
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o sincomerciÁrios promoVe lAZer e culTurA no diA A diA do comerciÁrio

Descontos especiais em instituições de ensino parceiras

Saúde Oral e a 
gestação

Manter a boa saúde oral durante a 
gravidez é fundamental. Os cuidados 
com os dentes e a boca são de extrema 
importância, pois são um dos princi-
pais fatores a determinar o nascimen-
to de um bebê saudável.

Quando a gestante sofre de do-
enças orais, sua criança terá mais 
chances de vir a desenvolvê-las; se a 
mesma tiver dores e estresse devido a 
problemas bucais, também afetará o 
desenvolvimento e bem-estar intrau-
terino do bebê.

É aconselhável que toda grávida 
visite seu dentista durante a gestação, 
sendo que o segundo trimestre é con-
siderado ótimo e confortável para o 
tratamento odontológico.

Nestas visitas a gestante faz a pre-
venção e tratamento de doenças orais, 
tais como: cárie dentária e doença 
gengival. Assim, � cará muito mais 
tranquila também para os primeiros 
cuidados com o bebê.

Fonte: Dra. Auricélia Moura – Crosp 50511

Para usufruir do desconto é necessário levar carta de apresentação do Sincomerciários. 
Informações: (16) 3519-3500.

A Escola CAPTec está ministrando 
palestras gratuita para os comerciários 
e população em geral.

Estas palestras têm por objetivo in-
formar, orientar, esclarecer e conscien-
tizar sobre assuntos da atualidade e 
sobre os problemas do cotidiano, pro-
movendo re� exões e ajudando na to-
mada de atitude da população, frente 
às demandas identi� cadas. No dia 1º 

de junho aconteceu a palestra “Abordagem prática de uma análise de acidente 
do trabalho”, com a participação de técnicos, estudantes e outros pro� ssionais 
interessados na área de Segurança do Trabalho.

Educação Financeira
Uma aprendizagem 

para toda vida
Data: 10/08 às 19h30
Rua Alagoas, 349 - Campos Elíseos
Inscrições: (16) 3519-3410
E-mail: faleconosco@escolacap.combr

Ingresso: Um produto de higiene pesso-
al ou de limpeza (sabonete, pasta dente, 
sabão em pó, desinfetante, etc), que será 
doado para o Lar Padre Euclides.

Escola CAPTec oferece palestras gratuitas para 
população

Próxima palestra

Informamos que a partir do 
mês de agosto, os atendimentos 
nos dois consultórios serão rea-
lizados somente no período da 
manhã das 8h às 12h.

Novo horário 
Departamento Odontológico

AVISO

Agende seu horário
(16) 3519-3500
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TrAGA suA FAmÍliA pArA AproVeiTAr o cluBe dos comerciÁrios!

esporTe & lAZer Copa Verão 2017
Conheça alguns times

Amigo dos Parentes

Em Cima da Hora

Marvitubos

Mustang
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 A educAção é o melhor cAminho pArA o sucesso! 




