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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

EDITORIAL

Volta dos empregos em ritmo lento
O pequeno crescimento da eco-

nomia – especialmente na indústria 
pecuária, alavancado pela supersafra 
agrícola –, trouxe um desempenho 
animador à economia, melhorando, 
ainda que timidamente, o poder de 
compra dos trabalhadores.

O comércio também colaborou 
nesta pequena redução da taxa de de-
sempregados nesta lenta repercussão 
da economia, porém segundo apu-
rou a Fundação Getúlio Vargas, ain-
da mantemos o alarmante recorde de 
13,5 milhões de desempregados, visto 
que existem muitas pessoas desem-
pregadas há mais de dois anos. 

O temor de ser demitido acaba ti-
rando o sono de muita gente, pois 
veem as dificuldades de manter Plano 
de Saúde, escola dos filhos, aluguel etc.  
Esses trabalhadores vivem em um ce-
nário de medo e insegurança e acabam 
adoecendo, com graves problemas físi-
co-emocionais, como: ansiedade, ten-
são, angústia, sono agitado, insônia, 
alteração no apetite, gastrite, dores na 
região lombar, problemas dermatológi-
cos, podendo ocasionar até depressão.

E se para os jovens a crise está mui-
to complicada, para os mais velhos 
está dramática, pois a rapidez nas mu-
danças tecnológicas, com a informati-
zação, a automação e até a utilização 
de robôs tem alterado a dinâmica dos 
empregos, levando os trabalhadores a 
enfrentarem trabalhos precários, co-
nhecidos como “bicos” e que ocorrem 
sazonalmente. Muitas vezes ficam se-
manas parados, levando à redução do 

padrão de vida, pois mal conseguem 
pagar as contas básicas e em muitos 
casos a pessoa chega a perder o único 
imóvel financiado e a precisar de aju-
da financeira de familiares.

Nota-se que as demissões têm per-
dido a intensidade, mas ao mesmo 
tempo o ritmo de contratação ainda é 
muito lento. A nova legislação traba-
lhista, a vigorar a partir de novembro 
de 2017, já nos mostra uma tendência 
de aumento dos empregos precários, 
por meio da contratação por jornada 
de trabalho parcial de, três a quatro 
ou cinco horas diárias, e também ob-
serva-se o aumento da informalidade, 
com pessoas sem registro em carteira 
ou trabalhando por conta própria.

Esta situação não gera arrecadação 
de impostos, e ocasiona déficit na Pre-
vidência e na economia, considerando 
a baixa remuneração dos trabalhado-
res. Além disso, os que estão emprega-
dos sofrem a sobrecarga nos trabalhos 
em razão da diminuição do quadro 
de empregados e temem tornar-se os 
próximos a serem demitidos.

Diante deste quadro, a empresa 
deve preparar os gestores para lide-
rarem – em meio a esta crise –, tran-
quilizando suas equipes, mantendo 
um olhar mais humanizado, agindo 
com transparência e evitando de-
missões até que a economia reaja e 
volte a criar novos empregos, o que 
levará ao crescimento da renda e fo-
mento do consumo.

Santa Regina Pessoti Zagretti
                  Presidente
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

SEUS DIREITOS

Lei Maria da Penha: 11 anos de avanços e desafios
A Lei n° 11.340 acaba de completar 

11 anos. Conhecida como Lei Maria da 
Penha (LMP), leva o nome da farma-
cêutica cearense Maria da Penha Maia 
Fernandes, atualmente uma das princi-
pais ativistas na luta pelo fim da violên-
cia contra a mulher. Vítima do próprio 
marido, ficou paraplégica após ser ba-
leada em 1983, enquanto dormia; man-
tida em cárcere privado, sobreviveu, no 
mesmo ano, a outra tentativa de assassi-
nato, por eletrocussão durante o banho.

Essa legislação é um importante di-
ploma legal para a proteção dos direitos 
humanos das mulheres e é a principal 
ferramenta no combate à violência do-
méstica e familiar contra mulheres, no 
país.  Por violência doméstica e familiar 
contra a mulher entende-se qualquer 
ação ou omissão baseada no gênero que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual, psicológico ou patrimonial, não 
somente por parte do cônjuge, compa-
nheiro ou namorado. 

No entanto, se temos uma das me-
lhores legislações de combate à violên-
cia doméstica do mundo, construída 
pelo movimento de mulheres, universi-
dades e legisladoras, então pergunta-se: 
o que justifica a continuidade dos eleva-
dos índices de violência contra mulhe-
res no Brasil?

Números da violência – De acordo 
com a Secretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM), do Ministério da Jus-
tiça e Cidadania, a Central de Atendi-
mento à Mulher teve recorde de aten-
dimentos em 2016 e altas significativas 
nas denúncias de estupro, violência do-
méstica e cárcere privado.

Popularmente conhecido por “Li-
gue 180”, o serviço realizou 1.133.345 
atendimentos no ano passado, 51% 

a mais que em 2015. O número de 
denúncias ainda não corresponde à 
realidade dos casos de violência, pois 
muitas mulheres ainda não têm cora-
gem de fazer boletim de ocorrência. 
Existem 368 Delegacias de Defesa da 
Milher (DDM) em todo o Brasil, sendo 
132 unidades na capital paulista, uma 
delas com atendimento 24 horas.

Muito além dos aspectos jurídi-
co e normativo, diz respeito a aspec-
tos sócio culturais de uma sociedade 
patriarcal e machista. Enquanto não 
transformarmos a cultura, dificilmen-
te diminuiremos os altos índices de 
violência contra as mulheres.

Avanços e conquistas – Não pode-
mos negar que houve conquistas rele-
vantes e que podemos ter esperança. A 
Lei Maria da Penha engloba importan-
tes aspectos preventivos e repressivos e 
tem se tornado cada vez mais divulga-
da e conhecida por parte significativa 
da população. O agressor será sempre 
processado, se houver indícios de auto-
ria e prova da materialidade, não sendo 
mais possível a suspensão do processo. 

Outro avanço são as medidas pro-
tetivas de urgência, importantíssimas 
para prevenir crimes mais graves. A lei 
determina, ainda, o desenvolvimento de 
políticas públicas para o integral atendi-
mento da vítima, inclusive, com o abri-
gamento, encaminhamento ao mercado 
de trabalho e atendimento psicossocial. 

Foram criados grupos multisetoriais 
para o debate e a implementação da le-
gislação com participação de diversas 
esferas do Ministério Público, Poder 
Judiciário e Poder Executivo, além de 
projetos de sensibilização da polícia, de 
agentes de saúde, de acolhimento de ví-
timas e ressocialização do agressor. 

Desafios – Todos estes elementos 
precisam ser aperfeiçoados e temos 
inúmeros desafios: mudanças nas le-
gislações conservadoras que oprimem 
a mulher, o orçamento precário e falta 
de investimentos em ações efetivas de 
educação de gênero junto à sociedade. 

Vamos seguir lutando. É fundamen-
tal a ampliação da rede de atendimen-
to especializado, para que as vítimas 
possam denunciar com garantia de se-
gurança e integridade, a ampliação das 
delegacias da mulher e das casas de abri-
go para atender de forma adequada as 
necessidades das mulheres vítimas de 
violência, além da implantação de cen-
tros de referência da mulher, com estru-
tura para um correto atendimento das 
demandas das mulheres e o incremento 
das campanhas nacionais educativas.

A Central Sindical UGT (União Ge-
ral de Trabalhadores) reafirma sua luta 
contra a violência às mulheres, realizan-
do ações em colaboração com os órgãos 
governamentais e entidades da socieda-
de civil, para mobilizar toda a socieda-
de para a questão da violência contra as 
mulheres e pela efetiva implementação 
da Lei Maria da Penha. 

Os desafios são enormes, a luta é 
contínua e dela não saíremos enquanto 
as mulheres tiverem seus direitos huma-
nos desrespeitados.

Santa Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários

SERVIÇO: Ligue 180 – 24 horas
O serviço é gratuito e confidencial 

(preserva o anonimato), funciona 24 
horas, todos os dias, inclusive em finais 
de semana e feriados. A central pode ser 
acionada de qualquer lugar do Brasil.
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PAINEL SINDICAL

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

Fecomerciários realiza o X Congresso de 
Advogados em Campinas

No dia 28 de julho, a presidente 
Regina Pessoti Zagretti  e o vice-pre-
sidente executivo do Sincomerciá-
rios Oscar Gonçalves, que também 
é vice-presidente da Fecomerciários, 
participaram em Campinas/SP do X 
Congresso de Advogados. O evento, 
organizado pela Fecomerciários, foi 
direcionado para os advogados que 
atuam no dia a dia das entidades sin-
dicais e, tanto o conteúdo quanto os 
temas das palestras, enfocaram em 
especial os novos rumos dos direitos 
trabalhistas, assunto de suma impor-
tância no cenário atual.

Nova subsede da Fecomerciários

O evento marcou ainda a inaugu-
ração da nova subsede da Fecomerciá-
rios na cidade de Campinas. O espaço 

abrigará o Centro de Estudos Jurídi-
cos que, além de ampliar a qualifica-
ção dos advogados dos departamen-
tos jurídicos das entidades sindicais, 
trará um novo patamar de excelência 
no atendimento aos comerciários.

“Participar deste excelente con-
gresso nos fortalece na luta sindical, 
principalmente diante dos impactos 
da reforma trabalhista, e precisamos 
estar preparados para defender os di-
reitos dos trabalhadores. Acredito que 
a inauguração do Centro de Estudos 
Jurídicos vem contribuir para a quali-
ficação e aperfeiçoamento intelectual 
dos diretores e advogados que atuam 
dos departamentos jurídicos das enti-
dades comerciárias. Nossos parabéns 
ao presidente Motta e a toda diretoria 
da Fecomerciários pela iniciativa”, res-
saltou a presidente Regina.

Justiça trabalhista 
multa empresa por 
abertura irregular 
Por meio de denúncias sobre 

descumprimento da Conven-
ção Coletiva de Trabalho, prin-
cipalmente sobre a Cláusula 
44ª, que trata sobre o trabalho 
nos feriados e calendário de 
datas especiais. A última de-
núncia, contra supermerca-
dos e empresas instaladas nos 
shopping centers, gerou uma 
condenação para a empresa, 
no valor de R$ 1.000,00 por da-
nos morais, para cada funcio-
nário que trabalhou neste dia. 

As empresas exigiam o tra-
balho dos funcionários em fe-
riados e em datas especiais e, 
após o acordo, se comprome-
teram a não desrespeitar mais 
os direitos dos trabalhadores. 
Caso a empresa não cumpra o 
acordo, pagará multa no valor 
de 10% sobre o valor da ação.

Comerciário, fique atento 
aos seus direitos, conheça a 
Convenção Coletiva de Traba-
lho e não deixe de denunciar 
caso ela seja descumprida. Seu 
direito precisa ser respeitado e, 
caso isso não ocorra, denuncie 
ao Sincomerciários pelo fone 
(16) 3519-3890. O nome do 
denunciante será mantido no 
mais completo sigilo. 
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

Novos espaços no Clube dos Comerciários

Mais uma churrasqueira 
Localizada perto da quadra de tênis, a nova churrasquei-

ra foi idealizada em estilo colonial, com excelente acaba-
mento, oferecendo conforto e praticidade para os sócios. 

O espaço comporta cerca de 25 pessoas, fica perto da 
lanchonete e tem vista para o campo de futebol. Para uti-
lizá-lo é necessário fazer sua reserva com antecedência na 
secretaria do clube ou pelo fone (16) 3629-0717.

Espaço Firenze
Um espaço vip, decorado com requinte e qualidade, ideal para a realização de comemorações como 

confraternizações, festas infantis, eventos sociais e empresariais, com capacidade para 70 pessoas, equi-
pado com mesas, cadeiras, aparelho de som com entrada USB, churrasqueira, fogão, freezer, forno elé-
trico, ventiladores e TV. Ao fazer a reserva, o usuário poderá optar pelos serviços oferecidos pelo Buffet 
BonBistrô ou contratar outro de sua preferência, sendo que as bebidas deverão ser compradas no clube, 
onde também poderá adquirir copos descartáveis.

O espaço é ideal para a realização de festas infantis, pois além de aconchegante, os pais podem contratar 
monitores especializados para cuidar das crianças. O horário de funcionamento é das 12h às 17h, e o local 
fica à disposição para a organização e/ou decoração a partir das 8h.  Para maiores informações e agenda-
mento de visitas ao local, ligue (16) 3629-0717 e fale com a Carmem, responsável pelo Buffet BonBistrô.



Jornal do Sincomerciários www.comerciariorp.org

SETEMBRO 20176
SAÚDE E BEM-ESTAR

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

O Sincomer-
ciários inova mais 
uma vez e oferece 
aos associados 
uma nova opção 
para cuidar da 
aparência. 

O Centro de 
Beleza dos Co-
merciários a par-
tir de agora aten-
derá em dois endereços, na Sede Social 
que fica na Rua General Osório, 782 
– Centro e na Rua Marquês de Pom-
bal, 405 – Campos Elíseos, dentro do 
complexo da Academia Ritmo. 

O centro conta com profissionais 
qualificados com mais de 30 anos de 
experiência, em uma infraestrutura 
moderna com muita higiene e aten-

O hábito de fumar (cigarros, cha-
rutos, narguilé) traz grandes malefí-
cios para a saúde em geral. Dentre as 
doenças, destacam-se as cardiovascu-
lares e respiratórias, como infarto, en-
fisema pulmonar e câncer.

O tabagismo está diretamente as-
sociado aos cânceres de lábio, farin-
ge, laringe, esôfago e pulmão, além 
de outros desconfortos e doenças 
específicas da boca.

* Câncer bucal
* Halitose (mau hálito)
* Manchas nos dentes, língua e mu-

cosas
* Boca seca e atrofia das papilas 

gustativas
Ocasiona a diminuição do paladar 

principalmente em relação a salgados)
* Alterações na voz

O uso do tabaco prejudica sua saúde bucal
* Doença periodontal
É uma doença infecto-inflamatória 

que acomete os tecidos de suporte e sus-
tentação dos dentes e caracteriza-se pela 
perda de inserção do ligamento perio-
dontal e destruição do tecido ósseo.

*Perda de órgãos dentais
Pesquisas apontam que os fumantes 

têm maior acúmulo de placa do que os 
não fumantes e que as bactérias presen-
tes são mais agressivas, podendo causar 
formas mais graves de doença perio-
dontal, levando até à perda de dentes.

Fonte: Auricélia Moura
CROSP: 50511

Centro de Beleza agora em dois endereços

dimento de qualidade. Os serviços 
oferecidos nas duas unidades são: 
cortes masculino e feminino, escova, 
hidratação, tratamento capilar, colo-
ração, plástica dos fios, manicure e 
pedicure.

Ligue e agende seu horário pelos 
telefones (16) 3519-3500 (Centro) e 
(16) 3603-6130 (Campos Elíseos).

O Departamento Odontológico 
atende de segunda a sexta-feira, das 
8h às 12h. Agende seu horário pelo 
telefone: (16) 3519-3500.
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

FINAL DA COPA VERÃO

A grande final da Copa Verão 
aconteceu no dia 13 de agosto, com 
a vitória da equipe Super Star, ven-
cendo por 1x0 o time do América. 
A rodada fechou com chave de ouro 
um excelente campeonato, com mui-
tos gols e festa para todos os torce-
dores. Os jogos, muito disputados e 
com placares apertados, garantiram a 
emoção dos presentes.

 Na terceira colocação ficou a equi-
pe Amigos dos Parentes. O artilheiro 

Super Star é a campeã

O vice-campeão América

3° lugar ficou com a equipe Amigos dos Parentes

da copa foi Weverton Amaral Diogo 
da equipe do América, e a defesa me-
nos vazada foi a da equipe Taliban.

A diretoria do Sincomerciários 
prestigiou o evento e parabenizou a 
todos os jogadores. “Mais um campe-
onato incrível termina e temos certeza 
que todos puderam aproveitar. Nosso 
intuito é buscar o melhor para toda a 
categoria e oferecer esporte e lazer é 
cuidar da saúde dos trabalhadores”, 
destacou a presidente Regina.

Comerciário, fique atento à agenda de eventos 
esportivos e sociais que acontecem no clube!

O artilheiro Weverton Amaral Diogo

Taliban teve a defesa menos vazada da Copa Verão
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


