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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

Santa Regina Pessoti Zagretti
                  Presidente

Alerta Geral – Reforma da Previdência
Concluída a reforma trabalhis-

ta, que desfigurou completamente 
a CLT e desestruturou todo sistema 
de relações do trabalho, cujos males 
sentiremos na medida em que surgi-
rem os impasses jurídicos na inter-
pretação da nova lei.

Na proposta, as novas regras exigem 
a contribuição mínima de 25 anos, e 
muitos acima de 65 anos não conse-
guirão atingir este limite em razão do 
trabalho precário, indicando neste caso 
uma regra de transição ou uma assis-
tência financeira do governo.

Por outro lado, a jornada prega 85 
anos para as mulheres e 95 anos para 
os homens, somando-se a idade com o 
tempo de contribuição, permite uma 
aposentadoria integral. Porém tam-
bém será extinta, passando as aposen-
tadorias a ser concedidas aos 65 anos 
para homens e 62 anos para as mu-
lheres, desde que tenham contribuído 
por pelo menos 25 anos.

O cálculo das aposentadorias tam-
bém será mudado, atribuindo o per-
centual de 51%, sobre a média sala-
rial, acrescidos de mais 1% por ano 
de contribuição e, quem quiser ter o 
beneficio integral, terá que cumprir 
50 anos de contribuição, o que não 
deixa de ser exagerado.

A reforma não permite o acúmu-
lo de duas aposentadorias ou de dois 
benefícios, no caso de falecimento de 
um deles, poderá optar pelo benefício 

que for maior. Haverá mudança na 
concessão de pensão para filhos, as-
sim o pensionista que não tiver filhos 
menores receberá apenas 60% do be-
nefício do marido e aquele que tiver 
filhos menores receberá 50% do be-
nefício, mais 10% por cada filho me-
nor, valor este que será reduzido na 
medida em que os filhos atingirem a 
maioridade. O que esta regra não es-
clareceu, é como a viúva irá sobreviver 
com valores tão irrisórios.

Alertamos aos senhores parlamen-
tares, que não é um caminho correto 
reformar a Previdência, somente ba-
seado na hipótese de que não haverá 
dinheiro para pagar as aposentado-
rias, pois há 14 milhões de desempre-
gados que não estão contribuindo.

Concluindo, é preciso que o congres-
so analise com cuidado esta reforma, 
pois há uma grande contrariedade por 
boa parcela dos próprios deputados, dos 
sindicatos e das associações dos aposen-
tados que querem e devem ser ouvidos, 
bem como participarem de todas as 
alterações. Alterações estas que, em al-
guns casos, merecem revisões e ajustes, 
alertando o relator para que não aja com 
oportunismo neste momento de crise, 
pois na verdade o governo não avaliou 
o impacto socioeconômico que recairá 
sobre os futuros aposentados, impac-
tando toda a sociedade.  
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

SEUS DIREITOS

Aconteceu no dia 15 de setembro 
o I Encontro da UGT-SP em Ribei-
rão Preto, na Subsede do Sincomer-
ciários. O evento deu início à série 
de seis encontros regionais que serão 
promovidos pela União Geral dos 
Trabalhadores do Estado de São Pau-
lo (UGT/SP), presidida pelo sindica-
lista comerciário Luiz Carlos Motta, 
para discutir os efeitos da reforma da 
Previdência e mobilizar as entidades 
filiadas a lutar contra as maldades da 
PEC 287. Esta PEC tramita no Con-
gresso e, caso seja aprovada, impedi-
rá a grande maioria dos trabalhado-
res de se aposentar com dignidade. 

No encontro que reuniu dirigen-
tes de 11 categorias de trabalhado-
res ficou definida uma série de es-
tratégias de resistência à reforma. 
Uma delas é sensibilizar e pressionar 
deputados e senadores da região de 
Ribeirão Preto, e também das ou-
tras cinco Regionais da UGT, a votar 
contra a PEC 287. A pressão maior 
deve ser feita em cima de parlamen-
tares que ainda estão indecisos. 

Outra ação é montar caravanas 
de sindicalistas ugetistas, de todo o 
Estado de São Paulo, para ir a Bra-
sília/DF pressionar os parlamenta-
res na Câmara Federal e no Senado, 
gabinete por gabinete, para mostrar 
as maldades da reforma e pedir que 
votem contra.

A união faz a diferença
Uma excelente palestra proferida 

por Natal Leo, presidente do Sindicato 
dos Aposentados, Idosos e Pensionis-
tas da UGT, explicou de forma didáti-
ca, ponto a ponto, o quanto a reforma 

I Encontro da UGT/SP – Macrorregião de Ribeirão Preto 
Ações de resistência à reforma da Previdência

da Previdência é nociva aos trabalha-
dores e às trabalhadoras, independen-
te de categoria.

Para Motta, presidente da UGT/SP 
e da Fecomerciários, é importante a 
Central permanecer unida e mobiliza-
da perante a sociedade para desmon-
tar a propaganda enganosa do gover-
no de que a reforma é positiva, o que 
não é verdade. “Por isso, precisamos 
fazer uma grande mobilização, com 
urgência, para conscientizar e conven-
cer os trabalhadores, a sociedade e os 
parlamentares de que a reforma não é 
boa para ninguém”, orientou.

A coordenadora da Regional, Re-
gina Pessoti Zagretti, presidente do 
Sincomerciários de Ribeirão Preto, 
mostrou a lista dos deputados federais 
da região que votam contra os traba-
lhadores e falou da necessidade de 
conscientizá-los a mudar de posição. 
Também destacou que é importante 
não diferenciar categorias nessa luta 
de resistência à PEC 287, pois tanto as 
de trabalhadores urbanos quanto ru-
rais vão ser igualmente prejudicadas. 

“A nossa união fará a diferença e trará 
melhores resultados a todos. O mo-
mento é estratégico para o movimento 
sindical e a união de forças é impres-
cindível” frisou a presidente.

Amauri Mortágua, que é vice-pre-
sidente da Central UGT-SP e presi-
dente do Sincomerciários de Tupã, 
enfatizou a necessidade agir em duas 
frentes de mobilização: nas bases re-
gionais e em Brasília, mas destacou 
que é preciso que ambas sejam quali-
ficadas, para que bons resultados sur-
jam com essas pressões.

Alta representatividade
Participaram presidentes e diri-

gentes comerciários e práticos de 
farmácias de Ribeirão Preto, Barre-
tos, Franca, Ituverava, Matão, Jabo-
ticabal, Pirassununga, Tupã e Ser-
tãozinho, assim como dirigentes das 
seguintes categorias: industriários, 
bancários, aposentados, manobris-
tas, securitários, servidores munici-
pais, empresários, trabalhadores de 
telecomunicações e de mineração.
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PAINEL SINDICAL

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

Um dos momentos mais impor-
tantes do sindicalismo refere-se ao 
aumento salarial que, no caso da cate-
goria comerciária, já devia ter ocorri-
do, visto que sua data base foi em 1 de 
setembro de 2017. 

O Sincomerciários de Ribeirão Pre-
to já encaminhou a pauta de reivindi-
cação com as propostas das cláusulas 
sociais e econômicas, que foram apro-
vadas junto à categoria em Assembleia 
Geral ocorrida no mês de julho, na 
Subsede Campos Elíseos. 

A presidente Regina vem dialogando 
com o presidente do sindicato patronal, 
Paulo César Garcia Lopes (SINCO-
VARP), para definir o percentual de 
reajuste referente ao índice da inflação, 
atualmente cerca de 2,47% (dois vírgula 

Campanha salarial dos comerciários

quarenta e sete por cento) e o impasse 
está em que o sindicato pede um au-
mento real de salário para a categoria. 

“Entendemos que, para que aja uma 
melhora na qualidade de vida do co-
merciário e consequentemente cresci-
mento no consumo, é necessário que o 
aumento seja superior ao índice da in-
flação. É uma maneira de valorização do 
trabalho da nossa categoria e sabemos 
que grande parte do salário do comer-
ciário é revertida em bens de consumo 
pessoal, retornando dessa forma como 
crescimento da própria economia local”, 
destacou a presidente Regina. 

Presidente Regina em diálogo com Paulo César Garcia Lopes (SINCOVARP)

Juntos somos mais fortes.
Sindicalize-se!
Fone: (16) 3519-3500
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG
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SAÚDE E BEM-ESTAR

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

Há algum tempo as mulheres têm 
um sinal de alerta para lembrar que a 
melhor forma de maximizar as chan-
ces de melhora do tratamento do cân-
cer de mama consiste em fazer a pre-
venção e detecção precoce da doença. 

O Outubro Rosa é um mês volta-
do à campanha, que emite um sinal 
de alerta e atenção lembrando as 
mulheres da realização de mamo-
grafias em todo o mundo e da luta 
contra esta doença. 

Este mês se tornou uma data muito 
importante e está presente no mundo 
todo. Então, junte-se também na pre-
venção ao câncer de mama e enten-
da completamente como surgiu e os 
principais sintomas das doenças on-
cológicas mamárias. 

No outubro rosa, muitos hospi-
tais e centro médicos aderem à cam-
panha facilitando o acesso das mu-
lheres aos exames de diagnósticos 
oncológicos como a mamografia. 
Muitas campanhas e eventos são re-

Um grito de alerta chamado
Outubro Rosa

alizados na intenção de estimular as 
mulheres a prestarem mais atenção 
em seus seios. Muitas vezes a corre-
ria do dia a dia acaba contribuindo 
para o esquecimento dos exames 
anuais e atenção ao surgimento de 
problemas e alterações fisiológicas 
na região dos seios e axilas. 

“Nós, do Sincomerciários, estimu-
lamos as comerciárias para que parti-
cipem dos eventos alusivos ao Outu-
bro Rosa promovidos em nossa cidade 
e estimulem outras mulheres a parti-
cipar e a utilizar os recursos de pre-
venção e combate ao câncer de mama. 
O autoexame é uma ferramenta muito 
importante para detecção de qualquer 
anomalia no tecido mamário. A cons-
cientização e a realização dos exames 
são uma arma poderosa no combate 
ao câncer de mama. Façamos uso de 
todos esses recursos, não apenas no 
mês de outubro, mas sim durante o 
ano todo”, destaca a presidente Regina 
Pessoti Zagretti.
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 

Aconteceu no dia 16 de se-
tembro a 3ª Mostra Literária 
CAPKids, que envolveu todos os 
alunos e professores.

Os temas trabalhados foram: “Sí-
tio do seu Lobato” com as professo-
ras Adna e Paula; “O Patinho feio” 
com as professoras Andréia e Vil-
ma; “João e Maria” com as professo-
ras Cristiane, Lujuara e Nádia e “O 
Mágico de OZ” com as professoras 
Amanda e Solange.

Em sua terceira edição, a mostra 
tem o objetivo de estimular o amor 
pelos livros e pela expressão artística.

Os alunos da escola CAPKids sur-
preenderam o público de cerca de 
200 pessoas, composto por educado-
res, pais e familiares. O ponto alto foi 
a apresentação da peça João e Maria, 
em que a auxiliar de classe Aline se 
vestiu de bruxa arrancando risadas e 
expressões de medo dos expectado-
res, distribuindo ao final da peça gu-
loseimas para os pequenos.

Os alunos do Jardim I, comanda-
dos pela professora Amanda e pela 
professora de expressão corporal 
Liedna, encantaram a todos com a 
linda apresentação de dança “A his-
tória da Vitória-régia e o Boto Rosa”.

A Escola CAPKids visa proporcio-
nar o máximo de experiências educa-
tivas aos seus pequenos alunos, pre-
parando-os para uma sociedade em 
que ser um cidadão consciente do seu 
papel faz a verdadeira diferença”, des-
taca a presidente do Sincomerciários 
Regina Pessoti Zagretti.

CAPkids realiza 3ª 
Mostra Literária

Venha nos fazer 
uma visita!


