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CAUSAS TRABALHISTAS

Departamento
Jurídico

CÍVEL E CRIMINAL

Dr. Edson Roberto Borsato

Av. do Café, 681
Fone: (16) 3610-5560 – Ribeirão Preto
E-mail: edsonborsato@ig.com.br

Dra. Daniela K. G. Braga
Rua Aureliano G. de Oliveira, 372
Fone/fax: (16) 3636-3261 – Ribeirão Preto
E-mail: danikgoncalves@yahoo.com.br

Dr. Edson Roberto Massonetto
Rua Duque de Caxias, 1235
Fone: (16) 3632-8990/(16) 3632-8995
Fax: (16) 3636-9856 – Ribeirão Preto
E-mail: massonettoadv@hotmail.com

Dr. José Jorge Simão
Rua São Sebastião, 506 - 5° andar cj. 51
Fones: (16) 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: (16) 3636-3261 – Ribeirão Preto
E-mail: ritamar@aasp.org.br

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

CAPTec Escola Técnica do Comerciário

Rua Alagoas, 349
Campos Elíseos – 16 3519-3410Fone:

Escola Infantil CAPKids

Rua Alagoas, 333
Campos Elíseos – 16 3519-3410Fone:

Sede Social

Rua General Osório, 782 - 1ª e 2ª sobreloja
Centro – 16 3519-3500Fone:

Subsede Campos Elíseos

Rua Marquês de Pombal, 506
Campos Elíseos – 16 3519-3890Fone:

Clube dos Comerciários

Rua Ézio Lucchiari, 500
Parque São Sebastião – 16 3629-0717Fone:

Academia Ritmo/Locadora Ritmo

Rua Marquês de Pombal, 405
Campos Elíseos – 16 3603-6130Fone:

Subsede Batatais

Rua Coronel Joaquim Alves, 635
Centro – 16 3761-3685Fone:

Nossos endereços
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Sindicalize-se
Documentos necessários

Ligue 16 3519-3500 16 3629-0717( ) /( )

Janivaldo, Márcia ou Rita

solicite uma visita de
nossos credenciadores

Cônjuge: Certidão de Casamento, CPF e RG.
Filhos menores de 18 anos e solteiros:
Certidão de nascimento, CPF e RG.
Filhos solteiros até 24 anos, sem renda
própria e que estejam cursando faculdade:
Comprovante de matrícula na faculdade
(requer renovação anual), CPF e RG.
Pais, mães, sogros e sogras: CPF e RG
Companheiro/Convivente: Declaração de
União Estável ou Escritura Pública de
Dependência Econômica (requerida em
cartório) ou Certidão de Nascimento de filhos
em comum, CPF e RG.

Dependentes

Titular
Carteira de Trabalho (CTPS) atualizada, com
registro em empresa do comércio, CPF e RG.

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Neste ano, em virtude de o país es-
tar envolvido em uma séria crise po-
lítica e econômica, o fechamento do 
índice de correção salarial, para que 
seja concluída a assinatura da Con-
venção Coletiva de Trabalho, está ex-
tremamente complicado.

O índice da inflação – cerca de 
2,54% –, ficou surpreendentemente 
baixo no mês de setembro, data-base 
da categoria comerciária, e entende-
mos que o mesmo se mostra irreal. 
Nem mesmo os economistas chegam 
a um consenso sobre a causa disso, 
porém, considerando que o número 
de desempregados no país está em 
cerca de 13 milhões, fica claro que 
isso afeta consideravelmente todo o 
mercado consumidor e trava a eco-
nomia, gerando recessão.

O patronal insiste em uma cor-
reção salarial na margem de 1,74%, 
que não podemos aceitar por uma 
série de motivos, já que muito itens 
essenciais tiveram reajustes bem 
maiores. Na prática, o(a) trabalha-
dor(a) e chefe de família está com 
dificuldades para honrar seus com-
promissos. Diante dessa situação, 
o índice de reajuste adequado seria 
em torno de 5%.

O trabalhador é 100% consumi-
dor, o que deve ser levado em consi-
deração pelo patronal, como forma 
de reconhecimento aos trabalha-
dores por seu desempenho. Não o 
oposto, o que deixa os mesmos em 
situação econômica difícil, afetando 
inclusive seu bem-estar.

O impasse da negociação salarial
Entendemos que é importante 

para os trabalhadores aprenderem a 
conviver com índices, inflacionários 
baixos e que neste ano certamente, o 
reajuste salarial tende a ser mais bai-
xo que no ano anterior (2016), em 
que ficou próximo a 10%.

Com o poder aquisitivo tendo 
uma corrosão negativa de 10% ao 
ano, e o empregado tendo que convi-
ver com um aumento salarial menor 
que 2%, fica claro que o salário aca-
ba mais rapidamente e alguns com-
promissos deixam de ser saldados. 
Situação que leva as famílias a um 
constante estado depressivo, com 
ansiedade e até mesmo medo do que 
pode vir a acontecer, principalmente 
com relação ao emprego. 

Concluímos que, em tempos de 
crise, como diz o ditado popular, “de-
ve-se aprender a dançar conforme a 
música”, mas insistimos para que o 
ritmo seja confortável para ambas as 
partes. Neste momento, o Sincomer-
ciários de Ribeirão Preto acredita no 
bom senso do Sincovarp – represen-
tante da classe patronal –, para que 
cheguemos a um entendimento de 
alto nível, com o reconhecimento da 
valorosa classe dos comerciários.

Em tempos de crise é preciso ou-
sar, e mesmo que o aumento não seja 
o ideal, que ao menos este se concre-
tize num patamar em consonância 
com a nossa atual realidade.

Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários

EDITORIAL
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

SEUS DIREITOS

Cinquenta e duas mulheres diri-
gentes sindicais de vários países da 
África, América Central, América La-
tina, América do Norte, América do 
Sul, Europa e Oriente Médio foram 
convidadas para participar de uma 
reunião que irá definir várias diretri-
zes de questões trabalhistas mundiais.

O seminário teve como objetivo es-
tudar problemas mundiais que afetam 
o local de trabalho, além de buscar a 
igualdade de gênero e medidas para 
capacitar jovens a, desde a idade es-
colar, ter maior acesso a todo tipo de 

Seminário internacional discute violência e assédio no trabalho

informação. Por meio desse estudo, a 
meta é criar uma norma para penalizar 
o abuso contra homens e mulheres no 
ambiente profissional.

Regina Pessoti Zagretti foi convida-
da a representar o Brasil neste evento, 
como vice-presidente da CSA (Confe-
deração Sindical das Américas), secretá-
ria da mulher da UGT Nacional (União 
Geral dos Trabalhadores) e presidente 
do Sincomerciários de Ribeirão Preto.

Regina enfatiza sua honra em par-
ticipar de um evento desta magnitu-
de: “parabenizo todas as organizações 

envolvidas nesse projeto, que tem 
como objetivo principal o bem-estar 
social de todos, mas principalmente 
da classe trabalhadora.” 

Destaca ainda a importância de se 
pensar nos homens e em toda a co-
munidade LGTBI: “São necessárias 
ações para proteger os trabalhadores 
em seu ambiente de trabalho, visto 
que são a força desse país, o que faz a 
economia girar. E é nosso dever lutar 
por eles. Pretendo levar para o Brasil 
as ideias aqui discutidas e adequá-las 
ao nosso cotidiano”, finaliza.

Durante o  26º Congresso Sindical Comerciário do 
Estado de São Paulo, realizado de 28 a 29 de setembro, 
com a presença de mais de 500 participantes, foram 
aprovadas seis deliberações que compõem a Jornada 
Comerciária de Lutas.

O evento, promovido anualmente pela Fecomerciá-
rios, presidida por Luiz Carlos Motta, foi realizado na 
colônia de férias localizada na cidade de Praia Grande e 
teve como tema “Sindicalismo pós-reforma trabalhista 
– Reagir, resistir, reorganizar”.

“Para nós, sindicalistas, este congresso é de suma im-
portância, pois nos fortalece na luta diária pelo trabalha-
dor comerciário”, ressaltou a presidente Regina.

Congresso dos Comerciários define Jornada de lutas

A Jornada
Esta jornada conta com a unidade dos 71 sindicatos fi-

liados à Fecomerciários, que atuarão conjuntamente com 
a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio  
(CNTC), e a União Geral dos Trabalhadores (UGT), em 
atos municipais, estaduais e federais que irão potencializar 
os enfrentamentos contra a perda de direitos trabalhistas 
e previdenciários, provocada pelos retrocessos constantes 
nas reformas neoliberais do governo Temer. 

A íntegra das deliberações – aprovadas por unanimi-
dade no congresso sindical –, pode ser encontrada no site 
www.comerciariorp.org
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PAINEL SINDICAL

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

Reformulação Academia Ritmo

A Academia Ritmo passou por re-
formulação em seu espaço físico, mas 
agora já está tudo pronto para receber 
os alunos com toda sua estrutura de 
aparelhos modernos e eficientes, com 
uma equipe de professores e funcio-
nários altamente qualificados para 
atender aos comerciários e o público 
em geral. A academia oferece muitas 
modalidades, com horário diferencia-
do de atendimento, abrindo das 6h30 
às 22h de segunda a sexta-feira e aos 
sábados das 8h às 12h.

Diante desta reestruturação, a di-
retoria do Sincomerciários reformu-
lou os valores das mensalidades, que 
foram reduzidos para esta nova con-
dição de atendimento. “Nosso papel 
é fazer o melhor para o nosso público 
alvo, que são os comerciários e, de-
pois de amplo estudo administrativo e 
econômico, não tivemos outra opção 
além de fazer a adequação da Sede So-
cial juntamente ao complexo situado 
nos Campos Elíseos, o que oferece-

Comerciário, convidamos você para conhecer a nova Academia 
Ritmo e conferir as novas mensalidades com preço acessível. 

Ligue e agende uma aula gratuita - (16) 3603-6130

rá maior acessibilidade e redução de 
custos administrativos. Muitas vezes 
precisamos pensar no melhor para o 
coletivo e atuar de acordo com essa 
prerrogativa”, ressaltou a presidente 
Regina Pessoti Zagretti. 

Reafirmamos que a atual Sede So-
cial – localizada na Rua General Osório 
n° 782, Centro –, tem dificuldades com 
acessibilidade e estacionamento, invia-
bilizando o atendimento. Isso norteou e 
motivou a decisão da diretoria de utili-
zar o imóvel localizado na Rua Marquês 
de Pombal n° 405, Campos Elíseos. 

Com a transferência de nossa Sede 
Social para este local, buscamos a 
centralização de nossos serviços, ofe-
recendo estacionamento, salão de 
beleza, atendimento odontológico, 
farmácia com venda de medicamen-
tos a preço de custo, atendimento no 
Departamento Social, inclusive para 
reservas no Centro de Lazer na Praia 
Grande e preços bem reduzidos para 
comerciários e associados.
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PAINEL SINDICAL

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

Dia das Crianças: muita alegria e diversão no Clube

14ª Festidade é marcada por Festival Cultural

O Sincomerciários preparou uma linda festa para as 
crianças no seu dia, e teve muita diversão e alegria com os 
palhaços do grupo Ioiô Iaiá, que comandaram as brinca-
deiras e a animação. Houve distribuição de kits de gulo-
seimas com cachorro-quente, suco e pipoca, servido por 
nossos diretores e funcionários.

Os adultos pegaram carona na diversão da garotada, e 
aproveitaram o calorão do feriado para curtir nossas pisci-
nas, pegar um bronzeado ou fazer aquele churrasco gosto-
so. Outra opção saborosa foi aproveitar a comida boa e os 
petiscos servidos no restaurante e nas lanchonetes, além, é 
claro, de bebidas geladíssimas para acompanhar.

Dia 5 de outubro foi dia de festejar 
a melhor idade e nada melhor do que 
a festa mais esperada do ano: a Fes-
tidade, que chegou à sua 14ª edição 
com muito fôlego e novidades. Várias 
atividades marcaram o dia, como aula 
de artesanato, dança, Tai Chi Chuan, 
caminhada e bingo animado, além de 
um delicioso baile comandado pelo 
músico De Lutti. O ponto alto do dia 
ficou por conta do I Festival Cultu-
ral da 3ª Idade, que ofereceu o palco 
para os grupos fazerem apresentações 

de música e dança, com o objetivo de 
estimular o convívio entre os partici-
pantes e promover cultura e diversão.

Quem passou por lá ainda pôde 
comprar peças de artesanato confec-
cionadas pelas integrantes do Espaço 
Aberto da 3ª Idade, dar aquela che-
cada na saúde, verificando a pressão 
e a glicemia com a equipe da Droga-
sil, acuidade auditiva com a empresa 
Timpany e cuidar da memória com a 
turma da Supera – Academia do Cére-
bro.  A empresa Darcy Silveira viagens 

promoveu o sorteio de 4 viagens para 
São Lourenço, em 2018. 

Mais de 400 idosos desfrutaram 
essa excelente oportunidade de entro-
samento, provando que a idade é so-
mente um número e que a vitalidade 
é uma questão de buscar o equilíbrio 
entre a mente e o corpo. 

A 14ª Festidade foi um sucesso, a 
diretoria do Sincomerciários agradece 
a presença de todos, já deixando aqui 
o convite para o Carnaval da Melhor 
Idade, que acontece em fevereiro. 
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SAÚDE E BEM-ESTAR

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

O dia 16 amanheceu rosa na Aca-
demia Ritmo. Para lembrar sobre 
a importância da luta contra o cân-
cer de mama, o espaço foi decorado 
com balões cor de rosa, convidando 
a todas e todos para uma agitada aula 
de dança, ao som de diversos ritmos 
atuais brasileiros.

O evento aberto ao público contou 
com a participação de mulheres e ho-
mens de todas as idades e ficou por 
conta do professor Edinho, que trou-
xe muita animação aos participantes 
e não deixou ninguém parado! Cerca 
de 50 pessoas participaram do Aulão 
em comemoração ao Outubro Rosa, 
oferecido pelo Sincomerciários de 
Ribeirão Preto.

A presidente da entidade, Regina 
Pessoti Zagretti, falou sobre os cui-
dados que as mulheres devem ter 
com sua saúde e definiu a preven-

O Pilates ajuda a melhorar sua 
saúde. Ele facilita a prevenção de 
doenças e a reabilitação física, au-
xilia no desenvolvimento do equi-
líbrio e coordenação, especialmen-
te para os idosos. É uma forma de 
exercício excelente e segura para 
mulheres grávidas, além de contri-
buir para a recuperação do corpo 
após o parto.

Ao praticar Pilates o indivíduo 
sente um alívio quanto a possíveis 
dores no corpo. Além disso, ele 
melhora a densidade óssea, desen-
volve a função e eficiência pulmo-
nar com a melhora da circulação. 
Um ponto crucial é: o Pilates tam-
bém ajuda no tratamento de doen-
ças como escoliose, osteoporose, 
artrite e esclerose múltipla.

Além de todos os temas citados, o 
Pilates também influencia a memó-
ria com exercícios de coordenação.

Diante de todos esses benefícios 
é fácil entender que o Pilates ajuda 
e muito na sua maneira de enxer-
gar e viver no mundo. Ele faz você 
parecer e se sentir melhor, ajuda a 
aumentar a qualidade do seu sono, 
alivia o estresse e a tensão, expan-
de a consciência corporal, integra o 
corpo, a mente e o espírito e melho-
ra muito a qualidade de vida.

 
A Academia Ritmo oferece aulas 

de Pilates, ligue (16) 3603-6130 e  
informe-se sobre nossos horários.

O endereço é na Rua Marquês de 
Pombal n° 405 – Campos Elíseos.

Pilates faz bem à saúdeOutubro Rosa – Aulão na Ritmo

ção como uma importante aliada no 
combate a essa doença. “Recente-
mente perdi uma amiga vítima dessa 
doença devastadora e, por isso, acre-
dito que a prevenção seja o caminho. 
Precisamos nos proteger do câncer e 
lutar por nossa saúde. Procure um 
médico, faça o autoexame”, concluiu 
Regina, emocionada.

Foi realizado ainda o sorteio de 
vários brindes como kit squeeze, 
camisetas da Fundação SOBECCan 
(Hospital do Câncer de Ribeirão 
Preto), duas drenagens linfáticas e 
duas limpezas de pele, oferecidas 
pela esteticista Débora Araújo, par-
ceira do Sincomerciários.

O prêmio mais aguardado da noite 
foi um mês de academia grátis. A sor-
tuda foi Danielle Theodoro Pizzo da 
Silva que ganhou um mês para apro-
veitar a Ritmo sem custo nenhum!
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

Aconteceu no dia 1° de outubro 
mais um campeonato de sinuca no 
Clube dos Comerciários. 

Todos os jogos foram muito dis-
putados e a final foi uma “disputa em 
família”, entre Raphael Souza Moreno 
e Vanderci Souza Moreno. Tiquim, 
como Raphael é conhecido, levou a 
melhor e foi o campeão. 

A final foi decidida entre Paulo 
Cruz e Décio, que ganhou e levou o 
título de campeão. 

O terceiro lugar ficou com Do-
mingas Mian e todos os jogos foram 
acompanhados de perto pela já tra-
dicional família bochófila do Clube 
dos Comerciários.

Campeonato de Sinuca

Final do bocha de areia
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 

 A semana das crianças no CAPKids 
foi pra lá de divertida, já que o diretor 
Agenor e as professoras prepararam 
várias novidades que fizeram a diver-
são da garotada. 

Houve o dia do “Chuá-chuá” com 
direito a muitas brincadeiras na pis-
cina, música, sorvete e lanchinho na-
tural, dia de passeio de trenzinho e, 
como não poderia faltar, uma dose de 
cuidado e atenção à saúde dos peque-
nos alunos. A equipe de odontologis-
tas do Sincomerciários dra. Auricelia 
e  dr. Eduardo deram uma importan-
te aula de saúde bucal, ensinando e 
orientando sobre escovação e cuidado 
com os dentinhos desde pequenos, 
tudo de forma lúdica para que eles 
assimilassem o conhecimento. Cada 
criança recebeu um kit contendo itens 
de higiene oral para levar para casa.

Dia das Crianças CAPkids

As professoras do CAPKids foram 
recepcionadas, no dia 16 de outubro, 
com um lindo tapete vermelho enfei-
tado com flores e, ao som da música 
To Sir With Love (Ao mestre com ca-
rinho), ao longo do caminho visuali-
zavam álbuns de fotografias dos regis-
tros de suas atividades. 

As crianças levaram presentes e 
mimos e entoaram uma canção prepa-
rada pelo professor de musicalização 
Tio Victor. Um delicioso café da ma-
nhã e um almoço, cortesia do Restau-
rante Tripoli, fecharam o dia.

Homenagem CAPKids 
ao Dia dos Professores


