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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
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

Ações trabalhistas mais criteriosas

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

Decorridos alguns meses da vigên-
cia da reforma trabalhista, que teve 
como um dos objetivos restringir as 
excessivas ações na Justiça do Traba-
lho, percebemos que a nova lei não 
buscou acabar com as demandas na 
Justiça, mas sim disciplinar os pedidos. 
Isso pode ser percebido pelo fato de 
sabermos que sempre pode haver irre-
gularidades nos contratos, que acabam 
gerando demandas trabalhistas.

Muitos processos incluíam pedidos 
sem que o empregado apresentasse 
provas contundentes e, agora com a 
reforma, ao propor sua reivindicação 
o empregado deverá ter mais subsídios 
para provar, pois caso perca a ação, as 
custas de processo recairão sobre ele.

Sabemos que somente daqui a alguns 
anos será possível analisar o que os tri-
bunais estão decidindo, inclusive sobre 
alguns pontos considerados inconstitu-
cionais. Portanto, há ainda muitas dúvi-
das e os escritórios jurídicos estão mais 
cautelosos e responsáveis.

Atualmente, a Justiça tem atribuí-
do pesadas custas aos trabalhadores 
que não conseguiram provar seus 
direitos e, por esse motivo, as ações 
trabalhistas devem ser mais objetivas, 
primando pela qualidade dos pedidos 
e não mais pela quantidade, como 
ocorria antes da reforma.

As ações trabalhistas continuarão a 
existir, visto que há várias irregularida-
des na relação patrão-empresa-empre-
gado, e um dado alarmante é a quanti-
dade dos contratados como informais. 
Nessa modalidade, estão enquadrados 
aqueles sem registro na carteira de tra-
balho que, no ano de 2017, chegou ao 
patamar de 1,8 milhão de vagas, pagan-
do salários abaixo do piso da categoria, 
sem recolhimento da Previdência, do 
FGTS e demais direitos.

Finalmente, ressaltamos que o 
Sincomerciários sempre primou pelo 
caminho da conciliação nos proces-
sos trabalhistas ajuizados pelo seu 
corpo de advogados, que atendem 
diariamente no Departamento Jurí-
dico, localizado na Rua Marquês de 
Pombal, 506. Há quase 20 anos, o 
Sincomerciários mantém a CINTEC 
(Câmara de Conciliação Trabalhis-
ta), que promove audiências extra-
judiciais, sem a necessidade de teste-
munhas e sem a tensão decorrente de 
um processo trabalhista. Na maior 
parte dos casos, chega-se à concilia-
ção, com o objetivo de conceder o 
direito a quem fizer jus, e assim de-
safogar a Justiça do Trabalho.

Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários
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HOMENAGEM

Fecomerciários: 79 anos ao lado do comerciário

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

O Sincomerciários de Ribei-
rão Preto completou 81 anos e 
é filiado à Fecomerciários desde 
sua fundação, em 9 de abril de 
1939. A Federação dos Comer-
ciários do Estado de São Paulo 
completa 79 anos de lutas e con-
quistas para o comerciário do 
estado de São Paulo e está lado a 
lado com os mais de 2,7 milhões 
de trabalhadores da categoria. O 
atual presidente da Federação, 
Luiz Carlos Motta, à frente da 
entidade desde 2008, dirige a se-
guinte mensagem aos comerciá-
rios de Ribeirão Preto e região: 
“Comerciários, vocês constroem 
a nossa história”.

Uma história construída com 
garra, determinação e visão de fu-
turo, essa é a história a ser conta-
da. Acompanhamos de perto todo 
o processo pelo qual a entidade 
passou, ao longo desses 79 anos, e 
de como os últimos 10 anos foram 
decisivos para fortalecê-la e tor-
ná-la uma das mais fortes repre-
sentantes de uma classe de traba-
lhadores, que é a maior do Brasil: 
NÓS, OS COMERCIÁRIOS.

Hoje, após a promulgação da 
reforma trabalhista, a Fecomer-
ciários não fugiu à sua determi-
nação, lutou com todas as suas 
armas e as de seus 71 sindicatos 
filiados, para impedir a instala-
ção da reforma trabalhista. Luta 

Presidente Regina Pessoti Zagretti e diretoria 
do Sincomerciários de Ribeirão Preto

agora para amenizar os impactos 
nefastos que ela impinge ao tra-
balhador brasileiro.

A Fecomerciários é uma en-
tidade combativa, que leva mui-
to a sério a missão de defender 
o trabalhador comerciário e, ao 
longo de seus 79 anos, travou ba-
talhas e levantou bandeiras his-
tóricas, que beneficiaram todo 
um contingente de trabalhado-
res no estado de São Paulo. 

Dentre elas estão: assinatura 
de Convenções Coletivas com 
ganhos econômicos e sociais; 
acordos que reforçam o orça-
mento da família comerciária, 
como o pagamento de PLR; 
inauguração de sedes e subsedes 
para os 71 sindicatos filiados; 
construção de casas pela Coo-
perativa Habitacional dos Co-
merciários; instalação de creches 

para os filhos de comerciários; e 
a regulamentação da Profissão 
de Comerciário, em 2013.

Além das lutas sindicais, tra-
balhistas e cidadãs, a federação 
conta com uma ampla infraes-
trutura para servir a categoria: 
sede central na capital paulista; 
duas subsedes, sendo uma em 
São José do Rio Preto e outra 
em Campinas; Centro de Es-
tudos Jurídicos, também em 
Campinas; Centro de Lazer em 
Praia Grande; e o Centro de La-
zer em Avaré, que conta com 
o recém-inaugurado Parque 
Aquático, o maior e mais com-
pleto do Sudoeste Paulista.

Neste momento, é necessário 
que as entidades sindicais per-
maneçam fortes e empenhadas 
na defesa dos direitos dos traba-
lhadores, pois há inúmeras ba-
talhas a serem travadas, sendo 
a mais importante o combate à 
reforma da Previdência. 

Nós, do Sincomerciários de 
Ribeirão Preto, parabenizamos 
a Fecomerciários pelos seus 79 
anos de luta pelos comerciários 
e reafirmamos nosso apoio ao 
admirável dirigente Luiz Carlos 
Motta. A batalha é grande, mas 
juntos somos muito mais fortes 
e venceremos essa luta.

“Comerciários, 
vocês constroem 
a nossa história.”

79
ANOS

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

PAINEL SINDICAL

Cortes masculino e feminino, barbearia e 
tratamentos capilares

Manicure, pedicure, depilação, 
estética facial e corporal

Centro de Beleza 
dos Comerciários

· Ar condicionado
· Estacionamento
· Wi-fi
· TV a cabo

Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos

Agende seu horário:
Cabeleireiro

(16) 3904-2454
(16) 99271-8122/(16) 98269-8135

Estética
(16) 98803-2234

A presidente do Sincomerciários  
de Ribeirão Preto e Secretária da mu-
lher da UGT Nacional, Regina Pessoti 
Zagretti, participou no dia 9 de abril, 
de seminário promovido pela União 
Geral dos Trabalhadores (UGT), cujo 
tema abordado foi: “A atual conjuntu-
ra política, econômica e sindical e o 
impacto na vida das mulheres”.

O evento foi realizado de forma di-
nâmica e transmitido ao vivo por meio 
de rede social, para atingir um maior 
número de pessoas e assim esclarecer 
as dúvidas mais comuns. O seminário 
obteve bons resultados e, com o auxí-
lio da tecnologia para promover uma 
discussão mais ampla, a interação com 
o público foi um diferencial.

“Esse seminário trouxe grandes 
ideias e um debate surpreendente-

O presidente da Fecomerciários, 
Luiz Carlos Motta, realizou durante os 
meses de março e abril visitas estraté-
gicas a todas as doze Regionais da en-
tidade. O intuito foi discutir assuntos 
de interesse da categoria nas bases dos 
seus 71 sindicatos filiados.

As pautas abordadas foram: 1) Es-
tratégias para melhorar o trabalho dos 
sindicatos na defesa dos interesses da 
categoria. 2) Dinamizar o serviço de 
homologações. 3) Mobilizar os traba-
lhadores para assembleias. 4) Aprovar 
acordos coletivos. 5) Debater os impac-
tos da reforma trabalhista. 6) Analisar as 
questões de bancos de horas. 7) Traba-
lho aos sábados, domingos e feriados.

Presidente da Fecomerciários realiza visitas 
estratégicas às regionais

Seminário discute a atual conjuntura política 
e seu impacto na vida das mulheres

“É muito importante essa intera-
ção que a federação vem promovendo 
entre seus sindicatos filiados, pois nos 
permite a troca de experiências e de 
ideias, ajudando muito o dia a dia de 
nossa entidade e favorecendo o traba-
lho em prol da categoria comerciária”, 
destacou a presidente Regina.

mente rico, pois envolveu um número 
de mulheres significativo com diver-
sas realidades. Nosso papel é garantir 
um diálogo amplo e que agregue co-
nhecimento para que, juntas, possa-
mos fazer do futuro um lugar melhor, 
diminuindo as desigualdades, que 
ocorrem principalmente no contexto 
político e econômico atuais de nosso 
país”, ressaltou Regina.
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

SOCIAL

O Sincomerciários, ao longo de seus 81 anos de vida, construiu um patri-
mônio extenso, investindo toda a arrecadação em benefícios e serviços 

que visam a melhoria na qualidade de vida dos comerciários e seus familiares.
Oferece hoje, aos comerciários de Ribeirão Preto e região, um clube de 

campo com mais de 100 mil m2 com excelente infraestrutura, escola pro-
fissionalizante, escola infantil, academia, videolocadora, centro de beleza e 
farmácia. Disponibiliza também inúmeros convênios com instituições de 
ensino e convênios médicos e odontológico que oferecem condições espe-
ciais para o trabalhador comerciário.

Calçamento ao redor de toda a extensão 
do clube e plantio de árvores.

Implantação de academia ao ar livre, 
ao lado das quadras de tênis.

Videolocadora com mais de 5 mil títulos, 
com aluguel gratuito aos sócios.

Academia Ritmo
Rua Marquês de Pombal, 405
Campos Elíseos – (16) 3603-6130

O clube fica na Rua Ézio Lucchiari n° 500
Parque São Sebastião – (16) 3629-0717

Espaço Vida Saudável ao alcance dos 
frequentadores da academia.

Cuidando com responsabilidade do 
patrimônio dos comerciários

Melhorias no Clube dos Comerciários

Academia Ritmo:
adequação de espaços
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O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO

Sindicalize-se e usufrua todos 
os benefícios que o Sincomer-
ciários oferece. Entre em contato 
com o Departamento Social por 
meio do  telefone (16) 3519-3500 
e confira os documentos necessá-
rios para a associação.

Turismo e lazer para os comerciários

Centro de Lazer dos Comerciários Praia Grande Parque Aquático em Avaré

A profissão de comerciário é uma das mais estressantes, pois envolve metas de venda e atendimento ao público, 
além do trabalho aos domingos e feriados. O Sincomerciários sempre foi contra o trabalho aos domingos, pois 
entende que esse é um dia para o descanso e para a família. O lazer é o que proporciona o combate ao estresse 
e o ato de viajar é um dos meios de lazer mais prazerosos, pois amplia os horizontes, desenvolvendo a bagagem 
cultural do trabalhador. Dessa forma, o sindicato promove várias oportunidades durante o ano para auxiliar os 
comerciários a viajar e, assim, estimular o turismo em suas vidas. Veja algumas iniciativas turísticas acessíveis que 
permitem ao comerciário e sua família desfrutar momento únicos, com conforto e economia.

Caravanas em datas comemorativas e reservas espe-
ciais para férias ou núpcias, para comerciários e sócios 
do sindicato. O centro de lazer possui infraestrutura 
moderna e aconchegante para os comerciários e seus 
familiares desfrutarem momentos de descanso, com 
preço acessível, equipe constantemente treinada e tudo 
isso de frente para o mar.

· Convênio com Darcy Silveira Excursões
· Viagens nacionais e internacionais com descontos 
e vantagens especiais para sócios do sindicato.
· Parceria com o SESC para viagens
· Condições especiais para comerciários

Belíssimo parque aquático com completa infraestrutu-
ra, conta com toboágua, espaço infantil, rio lento, prainha 
com ondas e um diferencial: água aquecida em todas as 
piscinas. O parque fica a 260 km de Ribeirão, às margens 
da Represa Jurumirim e possui a opção de hospedagem 
para o final de semana. Preços e condições especiais para 
o comerciário e seus dependentes.
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

ESPORTE E LAZER

PRATIQUE ESPORTES E 
GARANTA UMA VIDA 

MAIS SAUDÁVEL!

Final do bocha em 
cancha sintética

Campeonato Interclubes 2018

Aconteceu, no dia 25 de março, a 
final do Campeonato de Bocha em 
cancha sintética. O grande campeão 
foi o sr. Waldomiro, ficando o segun-
do lugar com o sr. Scaf e o terceiro 
para o sr. Rodrigo. Como sempre, a 
família bochófila estava presente, tor-
cendo muito a cada jogada!

Acontece nos meses de maio e junho o Campeonato Interclubes de Futebol 
e Bocha, com a participação de quatro clubes de Ribeirão Preto: Clube dos 
Comerciários, Ipanema, Magic Gardens e Regatas. Os jogos de futebol acontecerão 
sempre aos sábados e as disputas de bocha aos domingos. Agradecemos o apoio 
das empresas: 3J Supermercados, KM Printer, Museu da Gula e SBS Motos, e às 
diretorias dos clubes, que possibilitaram a realização do campeonato.
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


