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Expediente

Sindicalize-se
documentos necessários

Departamento
Jurídico

Titular

Causas trabalhistas

Cível e criminal

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

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

Janivaldo, Márcia ou Rita

Dependentes

Solicite uma visita de
nossos credenciadores

Cônjuge: Cer�dão de casamento, CPF e RG.
Filhos menores de 18 anos e solteiros: Cer�dão 
de nascimento, CPF e RG.
Filhos solteiros até 24 anos, sem renda própria 
e que estejam cursando faculdade: Compro-
vante 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 Cer�dão 
de nascimento de filhos em comum, CPF e RG.

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

Dr. Edson Roberto Massone
o
Rua Duque de Caxias n° 1235
Fones: (16) 3632-8990 ou (16) 3632-8995
Fax: (16) 3636-9856 – Ribeirão Preto
E-mail: massone®oadv@hotmail.com

Dr. José Jorge Simão
Rua São Sebas�ão n° 506 – 5° andar – cj. 51
Fone: (16) 3610-8817 – Ribeirão Preto
E-mail: advsimao@netsite.com.br

Dra. Ritamar A. G. Pereira
Rua Aureliano Garcia de Oliveira n° 372 – sl. 31
Fone/fax: (16) 3636-3261 – Ribeirão Preto
E-mail: ritamar@aasp.org.br

Dr. Edson Roberto Borsato
Avenida do Café n° 681
Fone: (16) 3610-5560 – Ribeirão Preto
E-mail: edsonborsato@ig.com.br

Sede Social
Rua General Osório n° 782 – 1ª e 2ª sobrelojas
Centro – Fone: (16) 3519-3500

Buffet BonBistrô
Espaços Siena e Firenze (Clube dos Comerciários)
Fone: (16) 3629-7760 – Carmen
Espaço Villa di Toscana (Subsede Campos Elíseos)
Fone: (16) 3519-3890 – Carlos

Subsede Campos Elíseos
Rua Marques de Pombal n° 506
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3890 Espaço Aberto da 3ª Idade

Terças e quintas, das 14h às 17h 
Subsede Campos Elíseos
Fone: (16) 3519-3890
Escoal Infan�l CAPKids
Rua Alagoas n° 333
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3410
CAPTec – Escola Técnica do Comerciário
Rua Alagoas n° 349
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3410

Subsede Batatais
Rua Coronel Joaquim Alves n° 635
Centro – Fone: (16) 3761-3685
Academia Ritmo e Locadora Ritmo
Rua Marques de Pombal n° 405
Campos Elíseos – Fone: (16) 3603-6130
Clube dos Comerciários
Rua Ézio Lucchiari n° 500
Parque São Sebas�ão – Fone: (16) 3629-0717

Nossos endereços

EDITORIAL

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

A sustentação financeira dos sindicatos
Por um longo tempo, muitos defen-

deram a extinção da Contribuição Sin-
dical, pois entendiam que esta arreca-
dação servia de acomodação por parte 
dos dirigentes, no exercício do trabalho 
sindical. Porém, isso não se aplica ao 
Sincomerciários de Ribeirão Preto que, 
em seus 81 anos de existência, sempre 
cumpriu a missão de investir toda ar-
recadação em benefícios, construindo 
um patrimônio sólido para a categoria.

De repente, sem ouvir o movi-
mento sindical, a implantação da Re-
forma Trabalhista tornou facultativo 
o recolhimento desta contribuição, 
reduzindo drasticamente de um mo-
mento para o outro os recursos para 
os sindicatos exercerem suas impor-
tantes funções, tais como: serviços de 
negociação da convenção coletiva na 
data base – conhecidas como campa-
nhas salariais –, acordos coletivos de 
banco de horas, alteração de horário 
de trabalho, acordos de participação 
nos lucros e resultado, formação de 
dirigentes e empregados por meio de 
Congressos Sindicais, mobilização 
para greves, mesas de entendimentos, 
homologação, atendimento jurídico 
para orientação trabalhista etc.

Além destas funções primordiais, 
o Sincomerciários oferece à categoria 
comerciária inúmeros outros benefí-
cios, como por exemplo os centros de 
lazer para os comerciários, localizados 

em Praia Grande e na Estância Turís-
tica de Avaré (ambos em São Paulo), 
convênios com planos de saúde médi-
co/hospitalar, cabeleireiro, manicure, 
farmácia, tratamento odontológico, 
clube de campo, escolas profissionali-
zante e de educação infantil, academia 
de ginástica, espaços para festas e con-
fraternizações, além de proporcionar 
convívio social, esportivo e cultural 
aos comerciários e suas famílias.

Baseados nessa trajetória de tra-
balho sério e comprometido, temos 
a certeza de que os comerciários se 
juntarão a nós, sindicalizando-se e en-
tendendo que o sindicato é seu grande 
aliado e as empresas entenderão que 
é preciso trabalhar em conjunto, vis-
to que os acordos somente acontecem 
com a anuência do sindicato. 

Concluindo, é responsabilidade de 
toda a sociedade criar uma alternativa 
para o custeio das entidades, pois aca-
bar com a existência do sindicalismo 
no Brasil é um retrocesso imensurável 
e toda mudança no cenário trabalhis-
ta deve se pautar pelos princípios da 
liberdade, da autonomia sindical e da 
coibição dos atos antissindicais. Convo-
camos todos os trabalhadores da cate-
goria a virem conhecer nosso trabalho 
e aderirem à Grande Campanha de Sin-
dicalização, garantindo desta forma que 
possamos continuar nosso trabalho.

Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários
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SEUS DIREITOS

Trabalhou no feriado? Saiba quais são seus direitos
O ano de 2018 traz em seu calen-

dário vários feriados prolongados e 
a categoria comerciária é a que mais 
trabalha, pois em muitos deles o con-
sumidor compra mais, aumentando 
as vendas. O Sincomerciários, durante 
as negociações coletivas de trabalho, 
busca garantir o máximo de direitos 
para o trabalhador da categoria e, de 
acordo com a Convenção Coletiva, o 
trabalho nos feriados fica condiciona-
da às seguintes regras:

Bonificação – Empresas com mais 
de 10 (dez) empregados:

I – pagamento mínimo de R$ 40,00 
(quarenta reais) ao final do expediente 
ou na folha de pagamento, quando in-
tegral e efetivamente cumprida a jor-
nada de até 8 (oito) horas.

II – pagamento mínimo de R$ 31,00 
(trinta e um reais), ao final do expe-
diente ou na folha de pagamento, quan-
do integral e cumprida efetivamente a 
jornada de até 4 (quatro) horas.

Bonificação – Empresas com até 
10 (dez) empregados:

I – pagamento mínimo de R$ 31,00 
(trinta e um reais), ao final do expe-
diente ou na folha de pagamento, 
quando integral e cumprida efetiva-
mente a jornada de até 8 (oito) horas.

II – pagamento mínimo de R$ 20,00 
(vinte reais), ao final do expediente ou 
na folha de pagamento, quando inte-
gral e cumprida efetivamente a jorna-
da de até 4 (quatro) horas.

Atenção
b) pagamento do acréscimo de 

100% (cem por cento) sobre o valor 
da hora normal trabalhada, ou folga; 

c) fica proibido o trabalho dos meno-
res e das mulheres gestantes nos feria-
dos, exceto se os próprios se manifesta-
rem por escrito no sentido contrário;

d) a recusa ao trabalho em feriados 
não se constituirá em infração contra-
tual e nem poderá justificar qualquer 
sanção ao empregado, exceto na jorna-

da 12x36, que o trabalho é obrigatório;
e) quando o feriado a ser trabalha-

do cair em domingo, serão aplicadas 
as normas acima previstas para o tra-
balho em feriados;

f) as empresas poderão, se for o 
caso, acordar o valor e benefícios com 
melhores condições ao empregado;

g) no caso de descumprimento de 
quaisquer dispositivos da presente 
cláusula, a parte infratora ficará sujei-
ta a multa no valor de R$ 66,00 (ses-
senta e seis reais) por empregado e por 
infração, beneficiando diretamente a 
parte prejudicada.

Trabalhador, caso seus direitos não 
sejam respeitados, entre em conta-
to com o Departamento Jurídico do 
Sincomerciários, pelo telefone

(16) 3519-3890

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519-3500

PAINEL SINDICAL

Presidente do Sincomerciários participa de seminário da CSA

Luta pela mulher indígena

A presidente do Sincomerciários, 
Regina Pessoti Zagretti, participou do 
II Seminário Nacional da CSA (Con-
federação Sindical das Américas) 
– “Aliança UGT e povos indígenas. 
Fortalecendo a Autonomia”. O evento, 
organizado pela UGT Brasil, foi reali-
zado de 5 a 7 de fevereiro em Brasília e 
teve como objetivo principal reforçar 
o diálogo intercultural entre líderes 
sindicais e representantes de povos 
indígenas, além de discutir coletiva-
mente os desafios e possíveis estraté-
gias de defesa e promoção dos direitos 
dos povos indígenas.

Participaram do evento Ricardo 
Patah, presidente da União Geral dos 
Trabalhadores (UGT), bem como 
secretários nacionais e estaduais da 
UGT, representantes da CSA, do Cen-
tro de Solidariedade da AFL-CIO, da 
Articulação dos Povos Indígenas do 
Brasil (APIB), do Ministério Público 
Federal, do PNUD/ONU, do Instituto 

Ecológico, da associação Thydêwa e 
representantes indígenas do Brasil das 
etnias Guajajara, Karaja, Javaé, Terena, 
Pankararu, Pitaguary, Pataxo, Xingu, 
Xavante, Xerente, Tucano, Xucurus.

No âmbito de um diálogo intercul-
tural, representantes sindicais e indí-
genas discutiram politicamente os de-
safios existentes, entre eles o contexto 
de retrocessos nos direitos humanos 
na região e, em particular – e brutal-
mente no Brasil –, o processamento 
de projetos de emendas constitucio-
nais contrários aos direitos indígenas, 
a incidência de interesses econômicos 
(como os do agronegócio) nas áreas 

de tomada de decisão institucional, o 
não cumprimento da Convenção 169 
da OIT em relação à obrigação dos Es-
tados de garantir o direito à consulta e 
participação em projetos e programas 
que os afetam, o direito à propriedade 
coletiva de territórios e recursos natu-
rais e o direito de decidir suas próprias 
prioridades de desenvolvimento.

Ao final do evento, representan-
tes dos sindicatos e das tribos in-
dígenas discutiram e contribuíram 
para a construção de linhas estraté-
gicas de ação para o fortalecimento 
da Secretaria Nacional de Povos In-
dígenas da UGT.

A presidente Regina, que também atua como Secretária da Mulher da UGT Nacional, destaca que o evento foi 
de extrema importância, pois abordou as grandes dificuldades das mulheres indígenas e apontou caminhos para 
as soluções: “É inadmissível que, em pleno século XXI, as mulheres indígenas do nosso país sejam tratadas como 
cidadãs de segunda ou terceira classe, sem direitos fundamentais como educação e saúde. Elas são vítimas de vio-
lência, assédio e abusos sexuais que as levam, muitas vezes, à prostituição e até mesmo ao suicídio. De acordo com 
a ONU mais de um terço das mulheres indígenas do país são estupradas ao longo da vida, uma clara estratégia 
para desmoralizar a comunidade ou como ‘limpeza étnica’. 

O mais preocupante é que as estatísticas mostram que os números da violência aumentam de forma alarmante. 
As mulheres indígenas têm direito sim, à saúde, segurança, educação e moradia decente, dentre outros empo-
deramentos com políticas públicas que atendam suas necessidades, além de programas sociais que estimulem o 
desenvolvimento sustentável, de forma a ajudar essas populações a se fixarem no local de origem desestimulando 
a migração” destacou a presidente.
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

SOCIAL

Carnaval 2018 – Folia dos comerciários

O Sincomerciários mais uma vez investe no lazer dos comerciários, pro-
porcionando dois dias de folia e reunindo mais de 4 mil pessoas no Clube dos 
Comerciários. Nos dias 11 e 13 de fevereiro, o público se divertiu com as tardes 
carnavalescas com muita música, alegria e diversão ao som da Banda Studio 74.

Para alegria da criançada e deleite dos pais, aconteceu no domingo de carna-
val o já esperado Concurso de Fantasia Infantil, dividido em duas categorias: de 
5 a 7 anos e de 8 a 12 anos, ambas com tema livre. Os pequenos foliões mostra-
ram com alegria todos os detalhes de suas fantasias, em um verdadeiro desfile 
de carnaval, com direito a fotos, torcida, muito confete e serpentina!

As ganhadoras das duas bicicletas sorteadas – uma para cada categoria – fo-
ram as foliãs: Milena Souza, fantasiada de joaninha (5 a 7 anos) e Luiza Bocalon 
Benzoni, que foi vestida de bruxinha (8 a 12 anos). Os três primeiros colocados 
de cada categoria receberam troféus e os demais, medalhas pela participação.

Categoria de 5 a 7 anos:
1° lugar – Sarah Adeth Chaves Pereira 
de 5 anos, com a fantasia “Unicórnio”
2° lugar – Júlia Cândido Francisco de 
7 anos, com a fantasia “Princesa Bela”
3° lugar – Maria Julia Assis de Oliveira 
de 6 anos, com a fantasia “Anjo”
Categoria de 8 a 12 anos:
1° lugar – Manuela Fantato Graciente 
de 8 anos, com a fantasia “Unicórnio”
2° lugar – Júlia de Almeida Francé de 9 
anos, com a fantasia “Rainha de Copas”
3° lugar – Luiza Bocalon Benzoni de 8 
anos, com a fantasia “Bruxinha”

Vencedores
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SAÚDE E BEM ESTAR

Benefícios da musculação feminina
Construção de ossos fortes – a musculação ajuda a prevenir o desgaste dos os-

sos que naturalmente ocorre com o envelhecimento. Como as mulheres tendem a 
possuir um menor pico de massa óssea que os homens – e a gravidez e amamen-
tação também diminuem a massa óssea –, a musculação feminina é altamente re-
comendada para mulheres que desejam uma longevidade maior. Ossos com maior 
densidade ajudam a prevenir ou evitar a osteoporose. De acordo com o Centro de 
Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), o número de fraturas ósseas 
reduziu, entre mulheres com idade entre 50-70 anos que praticam musculação.

Alivia a dor de artrite – Também de acordo com o CDC, um estudo com-
provou que o treinamento de força reduziu a dor de artrites em torno de 43% 
por meio de um programa de 16 semanas.

Reduz lesões de quedas – Exercícios de musculação já demonstraram ser 
capazes de construir massa muscular e a ajudar com força nas subidas de esca-
das. O Surgeon General’s Report on Physical Activity and Health observou que 
“o treinamento de resistência pode contribuir para um melhor balanceamento, 
coordenação e agilidade, que pode ajudar a prevenir que os idosos caiam.”

Ajuda a manter o peso – A musculação feminina confere às mulheres uma 
maior taxa metabólica, pois o treinamento resistido ajuda a construir mais 
massa muscular, e os músculos queimam mais calorias que gordura. Isso ajuda 
as mulheres a controlarem seu peso e pode aumentar a taxa metabólica em até 
15%. Objetivo este que é quase unânime, principalmente entre as mulheres.

Melhora a saúde mental – A musculação para mulheres também aumenta a 
autoestima e autoconfiança, as quais ajudam a melhorar a qualidade de vida das 
pessoas. Também pode ajudar a aliviar alguns sintomas da depressão. Benefício 
que vem a calhar em períodos de tensão pré-menstrual (TPM).

Melhora a saúde cardíaca – O treinamento de 
força ajuda a reduzir os riscos de doença cardíaca, 

pois mantém o corpo saudável. A Associação Car-
díaca Americana (American Heart Association) re-

comenda às mulheres fazerem ao menos duas ses-
sões de musculação feminina por semana.

Reduz os riscos de diabetes tipo-2 – A mus-
culação pode ajudar com a perda de peso, ma-

nutenção da sensibilidade de insulina e reduzir 
o risco de se contrair doenças cardíacas. Para as pes-

soas que têm diabetes tipo-2, é altamente recomendado 
fazer tanto os exercícios de musculação, quanto os exer-

cícios aeróbicos, para se ter um melhor controle dos níveis 
de açúcar no sangue.

Melhora a qualidade do sono – Um sono de maior qua-
lidade foi observado como um impacto positivo da muscu-
lação feminina. As pessoas que praticam musculação caem 
no sono mais rapidamente, dormem mais e acordam com 
menos frequência durante a noite.

Fonte: http://labdoor.com.br/treino/musculacao-feminina/

O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

ESPORTE E LAZER

Veja as equipes participantes: Bola rolando no primeiro dia da Copa Verão

Tem início a Copa Verão 2018

Espaço Firenze: salão VIP no Clube dos Comerciários

A Copa Verão, que acontece todos os anos e agita os atletas do Clube dos 
Comerciários, teve início no dia 18 de fevereiro com a participação de 14 
equipes. O torneio dura em média cinco meses e mobiliza mais de 400 pes-
soas, entre atletas, juízes e diretoria do Sincomerciários.

O Sincomerciários preparou para você um salão decorado com requinte e 
qualidade, ideal para a realização de pequenas comemorações como: confrater-
nizações, festas infantis, eventos sociais e empresariais. Com capacidade para 
70 pessoas e totalmente mobiliado, com churrasqueira, som ambiente, estacio-
namento seguro e gratuito, além de monitores para festas infantis.

Importante: Ao fazer sua reserva, você poderá optar pelo serviço completo 
oferecido pelo Buffet BonBistrô ou contratar outro de sua preferência, sendo 
que as bebidas deverão ser adquiridas no clube.

Agende um horário para conhecer esse maravilhoso espaço pelo telefone 
(16) 3629-0717, com Carmem.

América
Amigos do Birim
Amigos dos Parentes
Amigos do Luiz Henrique
Arsenal RP
Escobar
Favela do Zara

Itacuã
Paivense FC
Paulistano
Popular
Só Amigos
Super Star
Taliban
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


