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Expediente

Sindicalize-se
documentos necessários

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

Janivaldo, Márcia ou Rita

Solicite uma visita de
nossos credenciadores

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

Dependentes
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.

Departamento Jurídico
Causas trabalhistas

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

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

Orientações trabalhistas
e previdenciárias

Sr. José Firmino de Faria
Atendimento às segundas, quartas e sextas
14h30 às 18h
Subsede Campos Elíseos

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) 99707-1212 – Carlos

Subsede Campos Elíseos
Rua Marques de Pombal n° 506
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3890

Escola 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

Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários

O movimento sindical viveu um 
primeiro de maio diferenciado de to-
dos, ao longo dos anos. Em Ribeirão 
Preto, nenhuma entidade tomou a ini-
ciativa de promover um evento aberto 
a todos trabalhadores. Foi uma deci-
são silenciosa, demonstrando o estado 
de ânimo  das entidades, em repulsa à 
perda dos direitos trabalhistas. Enten-
demos que havia necessidade de atua-
lizar a CLT e, inicialmente, a proposta 
era alterar apenas sete artigos, todavia, 
a fragilidade demonstrada pelo movi-
mento sindical, com posicionamentos 
diferentes e conflitantes, propiciou 
que fossem impostas e aprovadas al-
terações em mais de cem artigos, sem 
oportunidade de debates, apesar de 
todas as tentativas e luta. 

A nova norma reduziu drastica-
mente os direitos dos empregados e 
fragilizou a sobrevivência das enti-
dades sindicais, que ficaram impedi-
das de prestar assistência nas homo-
logações e acordos, determinando 
que a negociação dos direitos preva-
lecesse sobre a legislação. Decretou, 
ainda, que os direitos constantes na 
Convenção Coletiva de Trabalho se-
jam renegociados, após o vencimen-
to da Norma Coletiva.

O objetivo da reforma foi deses-
tabilizar os sindicatos, inclusive com  
propaganda para eliminar a contribui-
ção sindical. Os empregados precisam 
assinar documento para autorizar o 
desconto das contribuições sindical e/
ou assistencial. A “pá de cal” foi proi-

1° de Maio sem comemorações
bir a instalação de uma assembleia 
geral soberana que decidisse sobre o 
desconto do custeio sindical.

O resultado foi o abalo das estrutu-
ras sindicais, ocasionando demissões, 
encerramento da prestação de servi-
ços e até fechamento de inúmeras en-
tidades. Diariamente a mídia enaltece 
o grande benefício da extinção das 
contribuições, porém sem explicar a 
questão dos sindicatos serem obriga-
dos a atender toda a categoria e pres-
tar serviços, sem recursos financeiros.

 O argumento de aumento de em-
pregos formais se mostrou uma falá-
cia; temos catorze milhões de desem-
pregados, os quais demoram quase 
um ano para conseguir trabalho re-
gistrado e por isso assumem aceitá-lo 
sem registro na carteira de trabalho. 
Os baixos índices de correção sala-
rial – a maior parte abaixo de 2%(dois 
por cento) – são outra grande preo-
cupação, que aponta para uma lenta 
recuperação da economia, pois o que 
impulsiona a recuperação dessa é o 
aumento do poder de compra.

Precisamos buscar novas propos-
tas para resgatar o sindicalismo e, para 
tanto, contamos com a adesão maciça 
de todos trabalhadores para tornar esta 
reforma trabalhista mais humana. Em 
primeiro plano, o firme propósito de 
fortalecermos as entidades sindicais, 
uma vez que esta reforma está servindo 
de modelo para outros países.
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PAINEL SINDICAL

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Presidente Regina participa de seminário internacional em Bruxelas

Fique por dentro dos seus direitos
Atestado médico

São válidos os atestados e declara-
ções de médicos e/ou dentistas con-
veniados ao Sincomerciários, desde 
que o profissional mantenha tam-
bém convênio com o órgão oficial 
competente da Previdência Social 
ou da Saúde.
Vale lembrar que nos atestados/de-
clarações deverão constar o tempo 
despendido no atendimento feito 
pelo profissional. 
Os atestados devem ser entregues 
na empresa no prazo máximo de 
três dias úteis contados da data do 
atendimento.

A presidente Regina Pesso-
ti Zagretti participou, no último 
dia 17 de abril, da 12ª reunião do 
comitê de mulheres da CSI, rea-
lizado em Bruxelas, que discutiu  
assuntos relacionados à violência 
e ao assédio contra homens e mu-
lheres em seu local de trabalho.

Os participantes tiveram aces-
so ao “Relatório amarelo” – que 

aponta a violência e o assédio no local de trabalho – e 
fizeram uma avaliação ampla sobre a relação entre o go-
verno e os empregadores, referente a esse assunto. Fo-
ram discutidas, ainda, as expectativas sindicais e tam-
bém medidas estabelecendo as prioridades para lidar 
com o tema no meio sindical.

Como vice-presidente do comitê de mulheres da 
CSI (Confederação Sindical Internacional), Regina 
conhece bem a dificuldade de lidar com esse tema 
tão delicado, com  consequências graves tanto para 
o empregado quanto para empresa em que ele exerce 
sua atividade laboral. 

Estabilidade – Serviço Militar

O empregado tem estabilidade pro-
visória na fase de prestar serviço mi-
litar obrigatório, inclusive no caso do 
Tiro de Guerra. 
É válido a partir do alistamento com-
pulsório – desde que realizado entre 
1º de janeiro e 30 de abril do ano em 
que o empregado complete 18 anos –, 
até 30 dias após o término do serviço 
militar obrigatório ou da dispensa de 
incorporação, o que ocorrer primeiro.
Os casos enquadrados como refratá-
rios, omissos, desertores e facultati-
vos (não obrigatório), não têm direito 
à estabilidade.

Falta por falecimento

Em casos de falecimento de sogro, so-
gra, genro ou nora, o(a) empregado(a) 
tem o direito de não comparecer ao 
trabalho nos dias do falecimento e do 
sepultamento, sem prejuízo no salário.

Caso ainda tenha alguma dúvida so-
bre seus direitos ou outros assuntos 
trabalhistas, entre em contato com 
nosso Departamento Jurídico.

(16) 3519-3890
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519-3500

SOCIAL

Neste mês inicia o inverno, mas 
nada de ficar só “enfurnado” em casa. 
Nos finais de semana continue reser-
vando um tempo para descansar e re-
laxar, com a família e amigos.

Venha para o Clube dos Comer-
ciários passar horas agradáveis. Te-
mos inúmeras atrações para adultos e 
crianças curtirem o espaço com con-
forto e segurança. Que tal fazer uma 
caminhada, praticar algum esporte 
– futebol, vôlei, bocha, truco etc –, se 

1° de Maio reuniu várias categorias 
de trabalhadores

Curta o Clube dos Comerciários no inverno
exercitar na academia ao ar livre, re-
cém-inaugurada, soltar as crianças no 
parquinho? Outra pedida é organizar 
aquele delicioso churrasquinho ou sim-
plesmente almoçar no restaurante do 
clube curtindo uma boa música.

O importante é buscar momentos 
de descontração, sair da rotina. As 
atividades ao ar livre melhoram o hu-
mor, relaxam a mente, o corpo e nos 
deixam mais revigorados para encarar 
uma nova semana.

O dia 1° de maio em Ribeirão Preto 
foi marcado com uma reflexão sobre 
a reforma trabalhista e como ela vem 
afetando a vida dos trabalhadores, mas 
também foi comemorado com um 
amistoso entre equipes de sindicatos e 
sorteio de vários prêmios e brindes.

Os dirigentes do anfitrião Sinco-
merciários de Ribeirão Preto abriram 
as portas do Clube dos Comerciários 
para receber também os  trabalha-
dores de outras categorias de profis-
sionais, que tiveram acesso apenas 
apresentando a carteira de trabalho. 
Foi um dia de sol, com muito entu-
siasmo e descontração, reunindo mais 
de duas mil pessoas, entre trabalhado-
res e familiares, que puderam curtir as 
piscinas, o parque aquático infantil, as 
lanchonetes e o restaurante.

Dirigentes sindicais de vários sin-
dicatos prestigiaram o evento, dentre 
eles Sindicato dos Frentistas, Sindicato 
dos Trabalhadores Hoteleiros, SEAAC, 
Sindicato dos Empregados em Farmá-
cia e Sincomerciários de Sertãozinho.

A parte esportiva iniciou com uma 
partida de futebol feminino, seguida de 
um amistoso entre as equipes dos sin-
dicatos participantes. Não houve ganha-
dores – o intuito era festejar essa data tão 
especial – e todos receberam medalhas 
e troféus de participação. A partida foi 
uma forma de mostrar a união do mo-
vimento sindical de Ribeirão Preto que, 
mesmo diante da crise enfrentada pelo 
país, está empenhado em unir forças e 
promover a luta por mais direitos e con-
quistas para os trabalhadores.

O show de prêmios e brindes fez a 
alegria dos presentes, que foram agra-
ciados com eletrodomésticos, bicicleta, 
uma viagem com acompanhante para 
o Guarujá ofertada pelo SEAAC e uma 
viagem com acompanhante para São 
Lourenço, doada pela empresa parceira 
Darcy Silveira Excursões.
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

SOCIAL

O Sincomerciários, buscando sem-
pre o melhor em bem-estar, saúde e 
qualidade de vida para seus associa-
dos, inaugurou no dia 1° de maio uma 
academia ao ar livre no Clube dos Co-
merciários. São nove aparelhos volta-
dos à prática de exercícios físicos, que 
vão agradar a todos que buscam um 
bom condicionamento. Cada aparelho 
tem sua descrição e modo de uso de-
vidamente sinalizado em uma placa, 
para que os associados saibam como 
usar da forma correta.

Clube dos Comerciários ganha academia ao ar livre

Baile das Mães fez todo mundo dançar

Encontro de moto clubes

“Buscamos garantir boa qualida-
de de vida a todos nossos associados 
e representados e, obviamente, uma 
boa saúde é imprescindível. Portan-
to, inauguramos essa academia ao ar 
livre, para que todos possam se cuidar 
melhor, enquanto aproveitam tudo 
que o Clube dos Comerciários ofere-
ce”, destacou a presidente Regina, du-
rante a inauguração.

Venha conhecer mais esse bene-
fício do Sincomerciários oferecido a 
você, em nosso clube de campo.

O tradicional baile do Dia das Mães 
aconteceu no dia 12 de maio, no Espa-
ço Siena, do Clube dos Comerciários.

Um público animado, com cerca 
de 200 pessoas, dançou a noite toda 
com as músicas tocadas por Tim 
Maia Cover & Banda, o melhor co-
ver do rei do soul do Brasil.

Havia também um segundo am-
biente, abrilhantado pelo DJ Mar-
quinhos, com os clássicos que em-
balaram os anos 70, 80 e 90.

A Tribo Moto Clube faz um convite 
especial a todos os motociclistas: no dia 
16 de junho, venham curtir um grande 
encontro no Clube dos Comerciários.

Motociclistas com coletes ou ca-
misetas de seu respectivo moto clube/
moto grupo e também acompanhan-
tes tem preço especial de apenas R$ 
10,00 por cada convite. Ressaltamos 
que esse valor será somente para 

aqueles que estiverem com os coletes 
ou camisetas do moto clube/moto 
grupo. Os comerciários e associados 
estão convidados a ver as belíssimas 
motocicletas expostas perto do Espa-
ço Siena e curtir o clube.

Venha apreciar essas belas má-
quinas estradeiras e comemorar jun-
to com A Tribo Moto Clube, nesse 
grande evento!

Porco no rolete
Foi um sucesso só o 1° Porco no 

rolete (15/4), com mais de 100 as-
sociados reunidos no clube.

Quem foi, aprovou e pediu bis!

Marque em sua agenda a data 
da 2ª edição: 22 de julho!
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SAÚDE E BEM-ESTAR

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

O outono/inverno é a época do 
ano em que é mais fácil engordar, 
certo? Errado. O frio pode ser um 
aliado no emagrecimento.

Os nutricionistas revelam que essa 
ideia baseia-se mais no fator psicoló-
gico que no físico. Quando a tempe-
ratura ambiente abaixa, o metabolis-
mo fica mais acelerado, pois o corpo 
precisa gastar mais energia para man-
ter a temperatura interna. Portanto, é 
mais fácil emagrecer no frio que no 
calor. Mas esse resultado só é facilita-
do se a pessoa tiver uma alimentação 
saudável, sem abusos. 

Consuma frutas, legumes e verdu-
ras – alimentação saudável é regra para 
o ano inteiro. No inverno também in-
vista nos alimentos leves, como frutas, 
legumes e verduras.

Faça versões quentes de comidas 
leves – adapte a salada ao clima; pre-
pare verduras e legumes cozidos, que 
aquecem mais o corpo, com os mes-
mos benefícios. Aqueça frutas, como 
maçã e banana, salpique canela em pó 
e, se preciso, adoçante, para dar uma 
cara de sobremesa.

Como o frio pode ajudar você a emagrecer
Alimentos termogênicos – use ca-

nela para temperar as frutas mornas. 
Dá mais sabor e acelera ainda mais o 
metabolismo. O mesmo acontece com 
pimenta, alho e cebola.

Substitua chocolate quente por 
chás – troque a tentação por chás de 
gengibre, chá verde e até mesmo o de 
canela. Eles aceleram o metabolismo e 
facilitam a queima de calorias e, logo, 
a perda dos quilos extras.

Controlar as quantidades – uma ali-
mentação saudável nessa época do ano 
não implica em se privar de itens mais 
calóricos. Com moderação, você pode 
aproveitar os quitutes de época. Prepare 
uma receita mais light, o ideal é contro-
lar as quantidades e manter o progresso.

Não parar os exercícios – espante 
a preguiça comum de praticar exercí-
cios no frio, já que manter a rotina de 
atividades físicas aumenta a queima de 
calorias. Para que possam surtir efeito 
visível, melhorar o desempenho ou, no 
mínimo, manter o peso, os exercícios 
devem durar pelo menos 30 minutos 
seguidos com a regularidade de três 
vezes por semana.
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

ESPORTE E LAZER

Bola em jogo no Interclubes 2018
O Interclubes 2018 começou em maio, empolgando os torcedores do futebol 

e do bocha. Os primeiros jogos foram no Clube dos Comerciários, e agora vão 
passar pelos demais clubes: Ipanema, Regatas e Magic Gardens.
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


