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A Convenção Coletiva de Traba-
lho dos comerciários (com data base 
em 1 de setembro), firmada entre 
Sincomerciários e o patronal Sinco-
varp, estabeleceu um reajuste salarial 
de 2,5% (dois vírgula meio por cen-
to), incidente sobre os salários de 1 
de setembro de 2017.

A diferença salarial relativa aos me-
ses de setembro, outubro e novembro 
de 2017, deverá ser paga juntamente 
com a folha de pagamento dos meses 
dezembro de 2017; janeiro e fevereiro 
de 2018. Pisos salariais na página 3.

Em uma acirrada disputa entre as 
equipes Borussia e América, quem le-
vou a melhor dessa vez foi o Borussia 
que, com um placar de 4 x 2 sobre o 
América, comemorou o título de cam-
peão da Copa Primavera 2017. Joga-
dores e torcida ficaram eufóricos com 
a conquista. A Copa Primavera é uma 
das mais disputadas entre os atletas 
comerciários e, com duração de mais 
de três meses, mobiliza mais de 400 
atletas, árbitros e diretoria do sindi-
cato, sem contar a torcida que a cada 
ano fica maior e lota as arquibancadas 
todos os domingos.

Campanha salarial 2017/2018
Comerciários

Vigência de 1/9/2017 a 31/8/2018

Concessionários
Vigência de 1/10/2017 a 31/9/2018

Acesse www.comerciariorp.org e veja as convenções na íntegra

A Convenção Coletiva de Traba-
lho dos Concessionários, firmada 
entre Fecomerciários (Federação dos 
Empregados no Comércio do Estado 
de São Paulo e Sincodiv/SP (Sindi-
cato dos Concessionários Distribui-
dores de Veículos no Estado de São 
Paulo) estabeleceu um reajuste sala-
rial de 3% (três por cento), em vigor 
a partir de 1 de outubro de 2017.

O reajuste foi aprovado em assem-
bleia que deliberou também pela ma-
nutenção das cláusulas sociais vigentes.

Borussia: campeão da Copa Primavera
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POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS
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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

A reforma trabalhista já está vigo-
rando e provocando mudanças nas re-
lações de trabalho, e dúvidas entre os 
magistrados, operadores de Direito, 
sindicatos, federações e centrais.

Inicialmente, despencou o número 
de ações trabalhistas, atingindo 70% 
de diminuição das demandas, em ra-
zão de haver muitas indefinições sobre 
a nova legislação. As decisões mais 
recentes de processos julgados mos-
tram que não há um entendimento 
definido, pois cada magistrado tem 
seguido o seu entendimento.

Advogados declaram que as discor-
dâncias estão acima da normalidade e 
sem precedentes na história do Direito 
do trabalho. Advogado e professor da 
Universidade de São Paulo, o dr. Este-
vão Mallet declarou no jornal Agora 
(edição de 8/12/17) que, em 30 anos de 
profissão, não se lembra de nenhuma 
lei que tivesse provocado tanta diver-
gência e pondera que não adianta ga-
nhar uma causa com um juiz favorável 
à reforma, se em um recurso o tribunal 
for contrário, reformando a sentença.

Defensores da reforma argumentam 
que a CLT, com 70 anos, necessitava ser 
reformada, mas os mais sensatos apon-
tavam alterações em alguns artigos. Po-
rém, os reformistas esqueceram-se de 
que o Direito do Trabalho é dinâmico 
e, neste tempo todo, vários artigos da 
CLT foram aperfeiçoados, não necessi-
tando de uma reforma tão radical. Estes 
mesmos reformistas preocuparam-se 

EDITORIAL

Primeiros sintomas da reforma trabalhista
prioritariamente em afastar as entida-
des sindicais da sua função mediado-
ra das relações trabalhistas – inclusive 
determinando que as homologações 
das rescisões de trabalho fossem feitas 
na própria empresa –, e ainda criando 
sérias dificuldades na propositura de 
eventuais ações.

O governo defende a reforma, ale-
gando que a mesma irá criar muitos 
empregos, porém o que inibe a con-
tratação não é a legislação, mas sim 
a desarrumação da economia, sem 
perspectiva de encontrar o caminho 
do desenvolvimento. Enquanto isso, 
aos trabalhadores restam apenas em-
pregos precários, como a terceirização 
e o trabalho intermitente.

De pouco adianta protestar e o 
que devemos fazer agora é assimi-
lar a lei aos poucos, analisando com 
sensatez as decisões dos tribunais, 
para que possamos corrigir e apri-
morar esta legislação.

É neste momento que a entidade 
sindical vai se mostrar mais necessá-
ria, pois o trabalhador precisa deste 
acompanhamento. Como pode por 
exemplo, em alguns casos, negociar 
seu contrato com o empregador, é fun-
damental que consulte sempre o de-
partamento jurídico do sindicato, visto 
que é possível  ocorrer do mesmo ser 
transformado em Pessoa Jurídica, sem 
nenhum direito trabalhista.

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

Convenção Coletiva dos Comerciários 2017/2018 – destaques

HOMOLOGAÇÕES DE TERMO DE 
RESCISÃO DE CONTRATO

As homologações de rescisões de contratos 
de trabalho, cujos empregados tiverem mais de 
12 (doze) meses, deverão ser realizadas obriga-
toriamente na Sede\Subsedes do Sindicato dos 
Empregados no Comércio de Ribeirão Preto, sob 
pena de Ineficácia do Instrumento Rescisório.

Nas rescisões de Contratos de Trabalho com 
vigência superior a 12 (doze) meses é obrigató-
ria a assistência homologatória do SINDICA-
TO. Nada impede que, mediante ajuste direto 
entre as Empresas e o Empregado com contra-
to de trabalho superior a 3 (três) meses, seja 
solicitado ao SINDICATO agendamento de 
assistência homologatória a ser efetuada por 
meio do modelo de termo rescisório aprovado 
pelo órgão competente.

Dessa forma, o trabalhador fica resguarda-
do, pois tem toda orientação e acompanha-
mento jurídico, além da revisão de cálculos, 
caso ocorra alguma discordância de valores.

JORNADA NORMAL DE TRABALHO
Fica convencionado que nos termos do § 1º do artigo 3º da Lei nº 12.790/2013, a jornada normal dos empregados 

comerciários não excederá a 44 (quarenta e quatro) horas semanais, respeitando o limite mínimo de 6 (seis) horas diárias 
e 36 (trinta e seis) horas semanais.

§ 1º – Jornada 12x36 – Fica pactuado entre as partes que, mediante Acordo Coletivo de Trabalho por escrito a ser firmado 
entre empresa e Sincomerciários RP com anuência do Sincovarp, poderá ser estabelecido horário de trabalho de doze horas 
seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, observados os intervalos para repouso e alimentação.

§ 2º – Na remuneração mensal pactuada, abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo 
descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados.

§ 3º – Jornadas diversas das previstas no caput, com exceção da jornada noturna, somente serão admitidas median-
te celebração de Acordo Coletivo de Trabalho, o que deverá ser firmado pela empresa interessada, nos termos previstos 
na cláusula “Acordos Coletivos”.

§ 4º – As disposições acima serão aplicadas para as contratações efetuadas a partir da data da assinatura deste Termo 
de Aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho, prevalecendo até a referida data as condições previstas nos contratos 
individuais de trabalho existentes.

CLÁUSULA 20ª

CLÁUSULA 15ª
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519-3500
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

ATUAÇÃO SINDICAL

O Sincomerciários está agindo proativa e preventivamente na intenção de proteger a catego-
ria comerciária contra as maldades da Lei 13.467, que traz as novas diretrizes impostas pela 
reforma trabalhista. Com o apoio da Fecomerciários, está preparando seu Departamento 
Jurídico, realizando palestras explicativas para advogados, escritórios de contabilidade, 
líderes sindicais e trabalhadores em geral. “Nosso papel como liderança sindical em Ri-
beirão Preto e região é o de municiar nossos companheiros, na luta pelos direitos dos 
trabalhadores. Com a união das centrais, confederações, federações e sindicatos, conse-
guiremos barrar os efeitos nefastos dessa reforma. Temos ainda que nos preparar para lutar 
contra a não menos nefasta reforma da Previdência. Informação correta e de fonte segura é 
uma das grandes armas que temos”, destacou a presidente Regina.

11 a 13/12 – Campinas: promovido 
pelo Centro de Estudos Jurídicos da 
Federação, voltado a dirigentes sindi-
cais, homologadores e advogados dos 
71 sindicatos filiados. Ministrado pelo 
juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de 
Campinas, dr. Carlos Eduardo Dias.

7/12 – Subsede Campos Elíseos: di-
recionado a líderes sindicais da cidade 
e região (cerca de 100 participantes). 
Palestrantes da Crivelli Advogados 
(São Paulo), dentre eles dr. André Wa-
tanabe, dr. Eduardo Bossolan, prof. dr. 
Jair Cardoso e dr. Jorge Normando.

14/12 – Subsede Campos Elíseos: Palestra ministrada pelo 
advogado dr. João A. Palma.

Público: cerca de 130 pessoas, representando várias 
empresas da cidade, escritórios de contabilidade, sindi-
calistas e trabalhadores em geral.

O grande objetivo do encontro foi o de esclarecer as no-
vas regras da reforma trabalhista de maneira fácil e criativa, 
além de responder às dúvidas mais comuns sobre o tema, 
que ainda suscita controvérsias.

Informação a serviço do trabalhador

Treinamento no Centro de Estudos Jurídicos da Fecomerciários

Mesa redonda: “Os desafios do movimento sindical diante da reforma trabalhista”

Palestras “Reforma Trabalhista – Trabalho com força de lei: Como fazer agora”

Contou com a presença de cerca de 
100 profissionais das entidades.

Os temas abordados foram os se-
guintes: negociação coletiva, homo-
logação das rescisões de contrato de 
trabalho, representação dos trabalha-
dores e custeio sindical.

Temas: o negociado sobre o legisla-
do; ações coletivas como mecanismo 
de ampliação da ação sindical; tercei-
rização e representação sindical; fim 
da contribuição sindical e consequên-
cias na negociação coletiva e; novas 
formas de custeio sindical.
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O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO

CAPKids, a escola ideal para 
a formação do seu filho

O Sincomerciários, dentro de uma visão voltada para uma educação trans-
formadora, há 4 anos inaugurou a CAPKids, escola de educação infantil para 
crianças de 2 a 5 anos. A escola possui um projeto pedagógico inovador, em 
que a construção da cidadania é seu ponto principal, conduzindo o processo de 
ensino-aprendizagem focado no lúdico, uma das formas mais rápidas e praze-
rosas da criança assimilar conhecimentos.

Os professores são qualificados e completamente integrados ao projeto pe-
dagógico proposto, participando constantemente de cursos e palestras para 
se adequar aos novos métodos de ensino. Aliado a isso, infraestrutura prepa-
rada exclusivamente para as crianças, com espaço esportivo, playground, sala 
de vídeo, salão de eventos e sala de leitura.

Comerciários e associados ao Sincomerciários possuem condições e preços 
diferenciados. Vale a pena conferir o que a CAPKids tem a oferecer!

Formatura 2017
No dia 9 de dezembro 

a escola CAPKids teve 
o prazer de formar mais 
uma turma, o que, sem 
dúvidas, foi um momento 
muito especial, tanto para 
os pequenos formandos 
quanto para pais, profes-
sores, familiares, funcio-
nários e toda a diretoria 
do Sincomerciários.

“Agradecemos aos pais por confiarem a nós o seu maior tesouro, os filhos, e 
agradecemos também por nos ajudar a construir uma pequena parte do futuro 
brilhante que está por vir. Afinal, o futuro esteve aqui! O futuro são as crianças, 
já que elas serão os nossos médicos, engenheiros, advogados, 
jornalistas, veterinários, professores, administradores, e todas as 
profissões serão deles. Os alunos passaram parte de suas vidas 
aqui, alguns por mais tempo, outros por um pouco menos, mas 
é evidente que todos fazem parte da história da CAPKids. A es-
cola é a menina dos olhos da nossa diretoria,” destacou a presi-
dente do Sincomerciários, Regina Pessoti Zagretti.
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

Notícias esportivas
Há 27 anos, lá em 1990, essa turma de comerciários e 

diretores do sindicato já disputava apaixonadamente os 
campeonatos no Clube dos Comerciários.

Em pé na foto, da esquerda para direita: Reinaldo Aran-
tes, Airton, Marcelo Silva, Fantini, Ziza, Zal e Falcheti; aga-
chados Devair, Egno, Oliveira, Orlando, Luiz Arantes, Cha-
ves, Paulo Aguiar e o Mascote do time: Henrique Falchetti

No domingo (17/12), o Clube dos 
Comerciários recebeu um grande pú-
blico para prestigiar os jogos da final. 
Após três meses de jogos, entre vitó-
rias e derrotas, os grandes finalistas 
da Copa Primavera foram: Borussia, 
América, Popular e Favela do Zara. A 
grande vencedora foi a equipe Borrusia 
que venceu por 4 x 1 o América. 

Os jogos de bocha no Clube dos Comerciários são con-
corridíssimos e durante o ano todo acontecem vários tor-
neios e campeonatos. A turma que joga é tão unida que já é 
conhecida como “Família do Bocha” e, como toda família, 
não deixa passar uma ocasião para se reunir. A foto é do dia 
17 de dezembro, em um momento de extrema confraterni-
zação que simboliza a amizade e o respeito com bochófilos 
que jogaram durante todo o ano de 2017.Memória: futebol, paixão nacional...

Família, família!

O 3° colocado foi a equipe do Popu-
lar, vencendo a equipe Favela do Zara 
por 2 a 1. A entrega dos troféus foi de 
muita animação entre os participantes. 
A diretoria do Sincomerciários, junta-
mente com funcionários do Clube dos 
Comerciários, fez a entrega das pre-
miações e ressaltou a alegria de realizar 
mais uma Copa Primavera.

“Mais um campeonato chega ao 
fim e temos certeza que todos apro-
veitaram. Foram vários jogos emocio-
nantes com times muito bem prepara-
dos para as disputas, e parabenizamos 
a todos pelo bom desempenho. Já 
deixo aqui o convite para os próximos 
campeonatos!”, destacou a presidente 
Regina na entrega dos troféus.
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


