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COMERCIÁRIOS DIZEM NÃO À 
REFORMA TRABALHISTA

O PAPEL DO SINDICATO É DEFENDER OS DIREITOS 
DOS TRABALHADORES. NENHUM DIREITO A MENOS JÁ!JÁ!
Fecomerciários equipa sindicatos 
filiados com veículos 0Km
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UGT comemora 10 anos de luta em 
prol dos trabalhadores
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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

Há muito tempo empresários na-
cionais e estrangeiros têm reivindi-
cado a alteração da legislação traba-
lhista, que afirmam gerar a eles um 
enorme prejuízo. Os trabalhadores 
têm procurado com maior insistên-
cia a Justiça do Trabalho, mas muito 
em função de irregularidades cometi-
das pelos patronais, que insistem em 
burlar a lei. A reforma das leis traba-
lhistas, incluindo a terceirização, tem 
como principal ou único objetivo be-
neficiar os empresários e ainda cerce-
ar a atuação da Justiça do Trabalho.

Um dos motivos alegados pelo 
empresariado seria barrar o que o 
segmento chama de “indústria de re-
clamação trabalhista”, em que alegam 
existir casos de empregados que acio-
nam a Justiça com o objetivo de obter 
alguma vantagem sem que haja funda-
mento na reclamação. Essa argumen-
tação não é válida e nem aceitável.

Os empresários sinalizaram ainda, 
que as alterações visam melhorar os 
níveis de contratação, o que não acre-
ditamos, mesmo porque haverá um 
aumento da precarização dos direitos.

Em pesquisa realizada sobre o as-
sunto, consultando empresários e tra-
balhadores, resultou que cerca de 65% 
(sessenta e cinco por cento) conclui-
ram que a reforma privilegia  mais os 
empresários do que os empregados.

A nova legislação aprovada na Câ-
mara dos Deputados comete alguns 
pecados graves, tais como: autoriza 
que nos acordos trabalhistas, o empre-
gador possa homologar a rescisão na 
própria empresa, para posteriormente 
submeter à apreciação do Juiz Traba-

A quem interessa a reforma trabalhista
lhista na homologação final, sem ne-
nhuma participação dos sindicatos.

O legislador virou as costas para 
as entidades sindicais, que são as le-
gítimas representantes no ato da ho-
mologação, momento em que há um 
contato com o empregado, que tem 
a oportunidade de reclamar direitos 
que não estão sendo pagos na res-
cisão e hoje constam como ressalva 
para reivindicações futuras. Outro fa-
tor preocupante se dá por ocasião do 
Acordo, o qual autoriza que o nego-
ciado prevalece sobre o legislado. Nes-
te caso há participação do Sindicato, 
porém o empregado preocupado com 
a perda do emprego, acaba aceitando 
a alteração contratual e se vê forçado 
a assinar. Atualmente, o artigo 468 da 
CLT cancela qualquer acordo se hou-
ver prejuízo para o empregado e que 
certamente será suprimido na refor-
ma.

Não são todos os direitos que po-
dem ser negociados pelas partes, pois 
aqueles que constam no artigo 7º da 
Constituição Federal não podem ser 
suprimidos, como por exemplo a re-
dução de salários, porém permite o 
parcelamento das férias e a flexibili-
zação dos contratos.  Estamos atentos 
aos próximos trâmites, antevendo que 
haverá forte atuação do movimento 
sindical  das federações e centrais no 
Congresso Nacional. É inquestionável 
que os legítimos representantes dos 
empregados são os Sindicatos, que lu-
tam o tempo todo por direito igualitá-
rio, com justiça social.

Santa Regina Pessoti Zagretti
                  Presidente

EDITORIAL
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORESA MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

A Fecomerciários equipou seus 71 
sindicatos filiados com veículos Spin 
0Km; a doação faz parte do trabalho 
realizado pela federação no intuito de 
agilizar os serviços de cada sindicato 
junto à sua base territorial.

O evento aconteceu no autódro-
mo de Interlagos, no dia 16 de maio 
e cada sindicato recebeu as chaves das 
mãos do presidente Motta que, duran-

SEUS DIREITOS

te o pronunciamento deixou bem cla-
ro sua indignação contra as reformas 
trabalhista e previdenciária, reforçan-
do que o momento é de luta, por parte 
de todos, contra a retirada de direitos.

Outra iniciativa é a preparação dos 
funcionários da entidade por meio de 
cursos de capacitação, que visam um 
significativo aumento na qualidade de 
atendimento ao público comerciário. 
Dentre os cursos ministrados estão 
Atendimento, Comunicação e Marke-
ting e Sindicalização. 

“Agradecemos e apoiamos a inicia-
tiva do presidente Luiz Carlos Motta, 
pois ressalta a valorização de todos 
os sindicatos filiados e reforça a ne-
cessidade de estarmos cada vez mais 
preparados para o trabalho sindical. 
Este veículo é de suma importância 
para agilizar o trabalho de representa-
ção dos comerciários em toda a nossa 
base territorial”, ressaltou a presidente 
Regina.

Em mobilização histórica, chama-
da pelos Movimentos Sindicais e So-
ciais, o dia 28 de abril foi marcado, em 
todo o país, como o dia do NÃO à PEC 
287, que destrói o direito à aposenta-
doria, NÃO ao PL 6787, que rasga a 
CLT e NÃO à lei 4302, que permite a 
terceirização de todas as atividades de 
uma empresa.

Sob as palavras de ordem “Em 28 
de abril vamos parar o Brasil”, todas as 
centrais sindicais e suas bases se mobi-
lizaram, de norte a sul do país, impul-
sionando uma imensa paralisação das 
atividades e grandes manifestações de 
protesto. Trabalhadores dos transpor-

Greve geral dia 28 de abril – Trabalhadores dizem NÃO às reformas!

Fecomerciários investe em seus 71 sindicatos filiados

Curso de Sindicalização

Turmas dos cursos de capacitação

Curso de Comunicação e Marketing

Presidente Motta realiza entrega das chaves

tes urbanos, das fábricas, comércio, da 
construção civil, prestadores de servi-
ços, escolas, órgãos públicos, bancos, 
portos e outros setores da economia 
cruzaram os braços. E este ato contou 
com o apoio de movimentos sociais 
como a UNE, de entidades da socie-
dade civil como a CNBB, a OAB, o 
Ministério Público do Trabalho, asso-
ciações de magistrados e advogados 
trabalhistas, com o apoio dos nossos 
companheiros do movimento sindical 
internacional, contando também com 
uma enorme simpatia popular.

Em Ribeirão Preto, aproximada-
mente três mil pessoas participaram e, 

dentre as entidades sindicais, estavam 
o Sincomerciários, UGT, APEOESP, 
bancários, Assojuris, Força Sindical, 
Sinprafarma, sindicatos dos bancá-
rios, dos motoristas de ônibus e dos 
frentistas.

O grande objetivo do ato foi pres-
sionar o Governo para que as propos-
tas nefastas que tramitam no Con-
gresso Nacional sejam retiradas. O 
próximo passo é ocupar Brasília para 
exigir que revejam seus planos de 
ataques aos sagrados direitos da clas-
se trabalhadora. JUNTOS SOMOS 
MAIS FORTES! NENHUM DIREITO 
A MENOS!
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519 3500

PAINEL SINDICAL

Em comemoração aos 
10 anos da União Geral 
dos Trabalhadores (UGT) 
e em homenagem ao Dia 
Internacional do Traba-
lhador, a Central realizou, 
nos dias 24 e 25 de abril 
em São Paulo, o seu “IV 
Seminário 1° de Maio: Os 
desafios para superar a cri-
se política e econômica do 
Brasil”.

O evento contou com a presença 
de Ricardo Patah, presidente da UGT, 
dos vice-presidentes Roberto Santia-
go, Roberto de Lucena e Antônio Sa-
lim dos Reis, além de dirigentes uge-
tistas de várias secretarias e estados 
da federação, sindicalistas de diversas 
centrais e autoridades políticas.

O líder ugetista enfatizou que o 
Brasil está vivendo uma verdadeira 
tragédia para o conjunto dos direi-
tos trabalhistas e sociais e que este é 
o principal desafio imposto ao movi-
mento sindical. 

UGT comemora 10 anos e debate crise brasileira

A presidente do Sincomerciários 
de Ribeirão Preto e Secretária da Mu-
lher da UGT Nacional, Regina Pessoti 
Zagretti, participou do evento como 
mediadora dos debates. Ela ressaltou 
a importância da união de forças para 
transformarmos o Brasil em um lugar 
melhor: “Toda ajuda é bem-vinda, 
toda participação é importante, vive-
mos um momento delicado em nosso 
país, de grandes decisões. Precisamos 
proteger e zelar pelos direitos dos tra-
balhadores e só conseguiremos atingir 
esse objetivo com a união de todos”.

Nota de falecimento

Foi com extrema tristeza que re-
cebemos a notícia do falecimento 
da jovem Dayse Adrielli Costa. Ela 
foi eleita Miss Simpatia, no concur-
so Miss Comerciária Ribeirão Preto 
do ano de 2013.

Nossos sentimentos à família e 
amigos.

Regina Pessoti Zagreti e Diretoria 
do Sincomerciários de Ribeirão Preto
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PAINEL SINDICAL

Clube dos Comerciários ganha fonte luminosa

Baile das Mães com muita música e emoção

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

Nosso destaque é a mamãe Pa-
trícia Cristiane Roberto, de 38 anos. 
Seu primeiro emprego foi no co-
mércio, onde construiu sua trajetó-
ria profissional há quase 25 anos; é 
funcionária do Magazine Demanos 
já há 12 anos.

Patrícia se tornou mãe aos 34 
anos e seu mundo mudou. O pe-
queno João Victor, hoje com qua-
tro aninhos, significa tudo para ela: 
“Descobri o amor! Penso nele antes 
de tudo e me preocupo com seu fu-
turo”.

Seu dia a dia é bem parecido 
com o da grande maioria das mães, 
conciliando trabalho e os cuidados 
com a família e a casa. Segundo ela, 
é uma rotina bem puxada, mas ten-
ta conciliar tudo da melhor forma 
possível. Mesmo com toda a corre-
ria, Patrícia procura um tempinho 
para praticar atividades físicas e ter 
algum tipo de lazer, buscando um 
estilo de vida saudável e mais leve.

Sócia há quatro anos frequenta 
a Academia Ritmo, onde gosta de 
fazer musculação no período da 
manhã e, aos finais de semana, cos-
tuma ir para o Clube dos Comerci-
ários desfrutar intensos momentos 
de lazer ao lado do precioso João 
Victor.

Mãe Comerciária em 
Destaque

O tradicional Baile das Mães reu-
niu cerca de 300 pessoas no Espaço 
Siena, localizado no Clube dos Co-
merciários, dia 13 de maio. A decora-
ção realizada pelo Bufet BonBistrô e 
o som da Banda Classe A, passeando 

No dia 13 de maio foi inaugurada 
uma bela fonte luminosa do Clube de 
Campo, obra de Sérgio Faroni, insta-
lada no local onde anteriormente fi-
cava o Jardim Oriental, idealizado por 
Mauro Balducci Lima. Foi mantida a  
ponte oriental, exatamente no mesmo 
local, guardando assim uma caracte-
rística importante do projeto original.

A inauguração contou com a pre-
sença de diretores e convidados, 

com direito a descerramento de pla-
ca, brinde e pose para fotos no local.  
“Ainda  que a situação atual seja de-
licada, continuamos com nossos es-
forços em busca de benefícios para a 
categoria. Este local é para que nossos 
associados possam espairecer e des-
frutar bons momentos de contempla-
ção”, ressaltou a presidente Regina em 
seu pronunciamento.

por vários ritmos, tornaram o baile 
perfeito, com a pista de dança lotada 
o tempo todo.

  O vereador Maurício da Vila 
Abranches entregou kits de O Boticá-
rio para a mamãe mais jovem e para a 
mais idosa: Jéssica Gomes Pereira, 21 
anos e Maria Luiza Ignachitti, de 88 
anos, respectivamente.

“Foi uma grande festa, comemora-
mos o dia das nossas guerreiras, o dia 
de quem nos deu a vida. O Sincomer-
ciários tem por tradição enaltecer o 
Dia das Mães, tanto o Espaço Aberto 
da 3ª Idade quanto a Escola Infantil 
CAPKids comemoraram esta data es-
pecial. Parabéns a todas as mamães, 
em especial as comerciárias”, disse a 
presidente Regina.
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PAINEL DO SEC

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

O 1º de Maio foi comemorado no 
Clube dos Comerciários, com mui-
to lazer e sorteio de prêmios para os 
comerciários, que aproveitar para des-
frutaram toda a área de mais de 100 
mil m2, com variadas opções como 
piscinas, quadras poliesportivas, lago 
com pedalinho, restaurante e churras-
queiras. O Sincomerciários ofereceu 
um dia para conhecer o Clube a todos 
os comerciários – associados ou não.

Dia do Trabalhador, dia de lazer

Sincomerciários faz doação a Lar Padre Euclides
O Sincomerciários, por meio da equipe de esporte e em parceria com a rede de 

Supermercados Mialich, fez a doação de 10 cestas básicas para o Lar Padre Euclides. A 
presidente Regina fez a entrega da doação e aproveitou para conhecer as instalações do 
local, verificando em quais outras necessidades a entidade precisa ser atendida.

“Vamos atuar de forma a ajudar de outras maneiras, e exortamos os comerciários e 
parceiros a ajudar também, pois é uma entidade séria e muito comprometida com os 
idosos. Toda ajuda é muitíssimo bem-vinda”, destacou. 

O Lar Padre Euclides fica na Av. Saudade nº 1577, no bairro Campos Elíseos e aten-
de pelos telefones (16) 3961-4721 e (16) 3961-1740. 

SAÚDE BUCAL
Halitose  

A halitose (ou mau hálito) é uma 
alteração do hálito que o torna de-
sagradável, podendo significar ou 
não uma mudança patológica. 

É um sinal indicativo (sintoma) 
de que alguma disfunção orgânica 
(que requer tratamento) ou fisioló-
gica (requer apenas orientação) está 
acontecendo.

Os problemas são de origem lo-
cal em 85% dos casos, geral, sistê-
mica e/ou emocional. Dezenas de 
causas são relacionadas à halitose:

– Origem respiratória: sinusite 
e amidalite;

– Digestivas: erupção gástrica, 
tumores, úlceras duodenais, meta-
bólicas (diabetes ou alterações hor-
monais) e emocional (estresse);

– O acúmulo de placa dentária e 
cárie e suas sequelas, alterações gen-
givais e periodontais, peças protéti-
cas deterioradas ou mal adaptadas, 
alterações na composição da saliva 
e principalmente a saburra lingual.

A higiene bucal é fundamental 
para o sucesso do tratamento, com 
escovação, uso de fio dental e lim-
peza da língua após as refeições e ao 
deitar, evitando o acúmulo de bac-
térias. Beber ao menos dois litros de 
água por dia e evitar o jejum pro-
longado devem ser atitudes a serem 
observadas.

Dra. Auricélia Moura – Crosp 50511

“É muito bom poder oferecer à ca-
tegoria comerciária esse maravilhoso 
dia de lazer, principalmente em um 
momento conturbado de nossa polí-
tica e economia. Não podemos e não 
vamos deixar de lutar por tudo que 
conquistamos! Estamos em alerta 
constante para as mudanças das refor-
mas trabalhista e previdenciária e não 
aceitaremos nenhum direito a menos”, 
declarou a presidente Regina.

O Departamento Odontológico 
do Sincomerciários atende de se-
gunda a sexta-feira. Agende seu ho-
rário pelo telefone (16) 3519-3500.

Profissionais
Dra. Auricélia Moura – 8h às 12h
Dr. Eduardo Boim – 13h às 17h
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

ESPORTE & LAZER

No dia 7 de maio tivemos a grande 
final do torneio de tênis Troféu “José 
Campos de Oliveira”, uma homena-
gem póstuma ao diretor José Campos 
de Oliveira, falecido em abril.

“Foi um momento especial e emo-
tivo, pois o diretor José Campos era 
um dos diretores mais antigos da enti-
dade e sei que fará muita falta a todos 

Final do Torneio de Tênis
O torneio foi comandado 
pelo professor de tênis Odair 
Costa. 
Os vencedores foram:
Categoria A
Campeão: Rogério Silva
Vice-campeão: Gabriel Silva
Categoria B
Campeão: Paulo Lazari
Vice-campeão: João Silva
Categoria C
Campeão: Bruno Portugal
Vice-campeão: Kléber Movio

No dia 23 de abril a família bochó-
fila realizou mais uma final na cancha 
sintética no Clube. O campeonato foi 
prestigiado por um público cativo, 
entre amantes do esporte e familiares 
dos competidores.

O campeão foi o Sr. Décio, em vitó-
ria sobre o Sr. Joaquim (Quinzinho), 
ficando o terceiro lugar com Hélio 
Daniel.

Final do Campeonato de Bocha

Venha conhecer as novas canchas de areia recém-inaugura-
das e muitas outras melhorias no seu Clube dos Comerciá-
rios. Em breve, estará à disposição dos sócios o Espaço Ve-
neza, com capacidade para até 100 pessoas, adequado para 
festas infantis, confraternizações e eventos de pequeno porte.

Associe-se, ligue (16) 3519-3500

nós, dirigentes sindicais, era um com-
panheiro leal, de bom coração, que 
sempre lutou pela categoria comerci-
ária. Ele deixou sua marca no sindica-
lismo, em nossas mentes e em nossos 
corações”, destacou a presidente Regi-
na durante a homenagem que contou 
com a presença da esposa e filhos do 
diretor homenageado.

Copa Verão 2017
Conheça alguns times

Favela do Zara

Meninos do Parque

Paivense F.C.

Taliban
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


