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EXPEDIENTE

POR PRINCÍPIO SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS.

Santa Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários de

Ribeirão Preto

No dia 12 de novembro estive em Brasília, represen-
tando a União Geral dos Trabalhadores (UGT) junta-
mente com as centrais: CTB, CUT, Força Sindical e Nova
Central, no Fórum Nacional de Mulheres Trabalhadoras
das Centrais Sindicais e no lançamento da Campanha
pela Ratificação da Convenção 156, que trata da igual-
dade de gênero nas relações de trabalho, da igualdade
de oportunidades e de tratamento para trabalhadores e
trabalhadoras com responsabilidades familiares. Essa
ratificação é de suma importância para nós brasileiras,
pois a igualdade é mais do que necessária.

   A Convenção 156, elaborada pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT) reivindica que o gover-
no se comprometa formalmente em implementar Polí-
ticas Públicas para que pessoas que necessitam de cuida-
dos não fiquem sob total responsabilidade das famílias
e, em particular, das mulheres. Essa ação desencadeará
uma série de benefícios para as famílias e principalmente
para as mulheres que terão as responsabilidades da fa-
mília divididas e com isso mais chances no mercado de
trabalho. Só na categoria comerciária, somos 70%, sen-
do que 40% dessas mulheres são responsáveis pelos la-
res, são chefes de família.

As disposições da Convenção podem ser aplicadas
por vias legislativas, convenções coletivas, regulamentos
de empresas, laudos arbitrais, sentenças judiciais, pela
combinação dessas medidas ou qualquer outra forma
apropriada a cada país.

A Convenção 156 e o desafio da igualdadeA Convenção 156 e o desafio da igualdadeA Convenção 156 e o desafio da igualdadeA Convenção 156 e o desafio da igualdadeA Convenção 156 e o desafio da igualdade
Neste sentido, um dos aspectos fundamentais da

Convenção é que deverá gerar novas normas para as
relações de trabalho, pois o setor empresarial também
terá o dever de assumir compromissos com as propos-
tas e ações que visem garantir o acesso e permanência
dos trabalhadores no mercado de trabalho.

A Convenção 156 é, sem dúvida, uma ferramenta
valiosa na luta da mulher para se contrapor à estrutura
machista que predomina na sociedade, que interpõe obs-
táculos ao direito natural da mulher de investir tempo e
energia em seus desafios profissionais, avançar e vencer
no seu trabalho e/ou na sua carreira.

Além das lutas das mulheres trabalhadoras – que
não são poucas! - para combater as desigualdades, com
salários iguais para funções iguais, mais creches, fim do
assédio moral e sexual , entre outras,  essa é uma questão
importante, pois está em jogo a saúde, a vida de mem-
bros da família.  Mas essa não pode ser mais uma res-
ponsabilidade apenas da mulher, mas merece e deve ser
dividida com o cônjuge, com o devido apoio do Esta-
do e do empresariado.

Nas grandes cidades brasileiras, na metade dos lares,
apesar de ter ocorrido um avanço na colaboração dos
maridos, ainda as tarefas domésticas não são divididas
com igualdade, frutos do ranço machista. Historicamente,
a responsabilidade dos cuidados para com os filhos e
demais familiares recai sobre os ombros das mulheres,
mas a realidade agora é outra: além de termos um gran-
de contingente de mulheres trabalhando fora de casa,
com o aumento da expectativa de vida, a nossa popula-

ção de idosos está aumentando e cada vez mais as famí-
lias se vêem com a função de cuidar de seus idosos com
deficiências ou enfermidades em casa. Já surgem iniciati-
vas como “creches para idosos” ou clínicas-dia como
alternativas, além de um aumento da figura do cuidador,
mas isso impõe custos e   tem que se tornar viável eco-
nomicamente para os trabalhadores,  com a criação de
espaços, instituições públicas e com ajuda da iniciativa
privada.

É nosso papel, como dirigente sindical, cobrar das
autoridades as medidas que ampliem os direitos das
mulheres e que as protejam da discriminação, seja no
mercado de trabalho ou na sociedade. Nossa indigna-
ção diante de comportamentos machista e sexista é mais
do que válida, pois nos dá forças para corrigir os erros
na esperança de um futuro promissor onde a igualdade
entre homens e mulheres não seja uma utopia e sim,
uma realidade.

Afinal, a construção de uma sociedade produtiva,
mais justa,  fraterna e saudável,  deve
ser uma busca de todos, como pro-
tagonistas de suas histórias e de suas
vidas.
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Seus Direitos

Convenção Coletiva dos ComerciáriosConvenção Coletiva dos ComerciáriosConvenção Coletiva dos ComerciáriosConvenção Coletiva dos ComerciáriosConvenção Coletiva dos Comerciários

FFFFFique por dentro daique por dentro daique por dentro daique por dentro daique por dentro da
Convenção 156Convenção 156Convenção 156Convenção 156Convenção 156

A Convenção 156 prevê igualdade de opor-
tunidades e tratamento a trabalhadoras e tra-
balhadores. Visa impedir a discriminação de
homens e mulheres em função de suas res-
ponsabilidades familiares. Para tanto, propõe
medidas que impeçam o conflito entre as res-
ponsabilidades profissionais e os encargos fa-
miliares.

Entre em nosso site ou facebook e faça o
download  da cartilha:
www.comerciariorp.org
www.facebook.com/SindicatoComercioRP

A Convenção Coletiva 2014/2016 dos comerciários, firmada entre o patronal
Sincovarp (Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto) e o Sincomerciários
de Ribeirão Preto, garantiu a conquista de reajuste salarial de 9,88% (nove vírgula
oitenta e oito por cento). A vigência da Convenção Coletiva é de 1º de Setembro de
2015 a 31 de agosto de 2016 com data-base anual em 1º de setembro.

Todas as cláusulas sociais foram mantidas e os salários serão reajustados a partir de
01 de setembro de 2015. Os reajustes incidem sobre os salários vigentes em setembro
de 2014.

A Convenção Coletiva abrangerá as categorias de comerciários do comércio vare-
jista, nas cidades que compõem a seguinte base territorial: Altinópolis, Batatais,
Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto,
Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul e Serrana.

A diferença salarial relativa aos meses deA diferença salarial relativa aos meses deA diferença salarial relativa aos meses deA diferença salarial relativa aos meses deA diferença salarial relativa aos meses de
setembro e outubro deverá ser paga junto com asetembro e outubro deverá ser paga junto com asetembro e outubro deverá ser paga junto com asetembro e outubro deverá ser paga junto com asetembro e outubro deverá ser paga junto com a
folha de pagamento, dos meses de dezembro defolha de pagamento, dos meses de dezembro defolha de pagamento, dos meses de dezembro defolha de pagamento, dos meses de dezembro defolha de pagamento, dos meses de dezembro de

2015, janeiro e fevereiro de 2016.2015, janeiro e fevereiro de 2016.2015, janeiro e fevereiro de 2016.2015, janeiro e fevereiro de 2016.2015, janeiro e fevereiro de 2016.

O 13º salário é um direito garantido pela Constitui-
ção Federal de 1988 a todos os profissionais com car-
teira assinada, independente do período de contratação.
O valor da gratificação consiste no pagamento de 1/12
da remuneração devida no mês de dezembro por mês
de serviço prestado.

Todos os trabalhadores contratados em regime de
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) devem rece-
ber a primeira parcela do 13º salário - correspondente à
metade do valor total da gratificação até 30 de novem-
bro. A segunda parcela deverá ser paga até o dia 20 de dezembro.

Como calcular o 13° salário do vendedor comissionista?
As comissões devem ser consideradas no cálculo do 13º do comissionista. Para o

cálculo da média do 13º, como se trata de parcela variável apurada em valores,
tomar-se-á por base a soma destes, dividindo-se pelo número de meses trabalhados
no ano. Entrarão neste cálculo as vendas ocorridas até 31 de Dezembro de 2015 e o
pagamento deverá ser feito até o dia 10 de janeiro de 2016.

TTTTTire suas dúvidas sobre 13° salárioire suas dúvidas sobre 13° salárioire suas dúvidas sobre 13° salárioire suas dúvidas sobre 13° salárioire suas dúvidas sobre 13° salário

ACESSE A CONVENÇÃO NA ÍNTEGRA NOACESSE A CONVENÇÃO NA ÍNTEGRA NOACESSE A CONVENÇÃO NA ÍNTEGRA NOACESSE A CONVENÇÃO NA ÍNTEGRA NOACESSE A CONVENÇÃO NA ÍNTEGRA NO
NOSSO SITE:NOSSO SITE:NOSSO SITE:NOSSO SITE:NOSSO SITE:     WWWWWWWWWWWWWWW.COMER.COMER.COMER.COMER.COMERCIARIORPCIARIORPCIARIORPCIARIORPCIARIORP.OR.OR.OR.OR.ORGGGGG
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Solenidade de posse da nova diretoriaSolenidade de posse da nova diretoriaSolenidade de posse da nova diretoriaSolenidade de posse da nova diretoriaSolenidade de posse da nova diretoria
Aconteceu no dia 29 de outubro a solenidade de posse da nova diretoria do

Sincomerciários para o mandato de 2015 a 2020. O evento foi prestigiado por mais
de 300 pessoas, entre autoridades, sindicalistas de Ribeirão Preto e cidades do estado
de São Paulo, funcionários da entidade e familiares dos diretores eleitos. Dentre as
autoridades presentes estavam: o presidente da Fecomerciários e da UGT/SP, Luiz
Carlos Motta, dirigentes de Sindicatos Filiados à Federação, Paulo César Garcia Lopes,
presidente do Sincovarp (Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto), Tanielson
W.C. Campos, secretário municipal de Turismo e Desenvolvimento, representando a
prefeita Darcy Vera, o vereador André Luiz da Silva, Edson Ramos, do Sincomerciários
de São Paulo, representando o presidente Ricardo Patah, também líder da UGT,
Rosemeire Lemes Marques da Siva, presidente da AESCON (Associação das Em-
presas de Serviços Contábeis de Ribeirão Preto e Região), Márcio Minoru Garcia
Takeuchi, presidente do SICORP (Sindicato dos Contabilistas de Ribeirão Preto e
Região) e José Marcelo Corrêa diretor do SESCON - SP (Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pes-
quisas no Estado de São Paulo).

Desafios, coragem e responsabilidadeDesafios, coragem e responsabilidadeDesafios, coragem e responsabilidadeDesafios, coragem e responsabilidadeDesafios, coragem e responsabilidade

Em seu discurso de posse a presidente reeleita
Regina Pessoti Zagretti destacou que são muitos
os desafios a serem enfrentados na luta pela ca-
tegoria comerciária, mas que devem ser encara-
dos com muita coragem, responsabilidade e es-
perança.

“Passaram-se cinco anos desde que assumi o
cargo de primeira mulher a comandar o
Sincomerciários de Ribeirão Preto e em meu
discurso de posse as palavras que usei para defi-
nir o momento foram coragem e responsabili-
dade. Confesso que elas permearam cada dia
desses cinco anos que se passaram. Foi preciso coragem para enfrentar os
desafios de uma entidade do tamanho do Sincomerciários de Ribeirão Preto,
muita responsabilidade para atender as demandas de uma categoria que é a
mais numerosa de todo o estado de São Paulo atingindo mais de 2,5 milhões
de trabalhadores. Representamos hoje cerca de 30 mil comerciários e se so-
marmos os familiares representamos e atuamos na vida de mais de 200 mil
pessoas.

É por isso que neste novo mandato não será diferente, será mais um desa-
fio a ser vencido com muito mais coragem e muito mais responsabilidade. O
caminho percorrido para chegar até aqui foi espinhoso, não somente pelo
trabalho em si, mas pelo fato de ser mulher em um mundo que ainda é co-
mandado por homens.

Encaro esse novo mandato como uma continuação de um trabalho pro-
missor em prol da categoria que representamos, pois ao longo dos últimos
cinco anos ampliamos e melhoramos  todos os serviços voltados para os
comerciários, além do aumento significativo do patrimônio do Sincomerciários.

Nossos olhos estão voltados para o horizonte, pois é nele que vemos o
futuro e a esperança de dias melhores. É olhando o horizonte que vemos o
que nos espera, é com esperança e fé em Deus que dou cada passo rumo ao
desconhecido futuro que nos aguarda. É com esperança, coragem e responsa-
bilidade que encaro mais esse desafio. Temos inúmeras iniciativas a colocar em
prática e muitos empreendimentos a finalizar. A luta é constante, disso não
tenho dúvidas, mas me sinto preparada para enfrentar cada dia dessa nova
caminhada.

Agradeço mais uma vez a todos que fazem parte dessa estrada a ser per-
corrida e peço que confiem na minha capacidade e que me ajudem a colocar
em prática o plano traçado em prol da categoria comerciária de Ribeirão
Preto e região.

Peço a Deus que nos ajude a enfrentar com alegria e sensatez os desafios
dessa jornada.”

Presidente Regina ao lado das
companheiras de luta, sindicalistas

do estado de São Paulo

Presidente Motta ao lado da presidente
Regina e de algumas das diretoras eleitas,
Adriana Festucci, Domingas Fernandes

dos Santos Miam, Edma Célia Fernandes
de Oliveira e Andresa Nunes Mendonça

A presidente ao lado do
padre Daniel que
abençoou a cerimônia,
dos irmãos José
Roberto, Cleuza e
Odila, da cunhada
Sandra, da mãe,
D. Leonor e
do esposo Heraldo
Zagretti

Regina recebe das mãos do
presidente Motta, sua carteirinha
de presidente do Sincomerciários

de Ribeirão Preto

Vice-presidente Oscar Gonçalves, Márcio
Minoru, Rosimeire Marques, Marcelo

Corrêa e Paulo César Garcia Lopes
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Na noite do dia 17 de novembro,  dois eventos simultâneos encerraram a progra-
mação comemorativa do Dia do Comerciário: a Homenagem aos Comerciários do
Ano e a Premiação dos vencedores da 19ª edição do Concurso de Poesia Moderna
dos Comerciários.

Os homenageados foram: Alcimar Batista, funcionário da empresa Itacuã Comer-
cial de Veículos Ltda., há 26 anos e Cristiane Figueiredo das Virgens, funcionária há 20
anos do Makro Atacadista S/A.

As solenidades foram dirigidas pela presidente do Sincomerciários Regina Pessoti
Zagretti, com a participação do seu vice-presidente executivo, Oscar Gonçalves, do
tesoureiro-geral, Onofre de Almeida Jr., representando o SINCOVARP, Paulo César
Garcia Lopes, Antônio Carlos Tórtoro, Membro da Academia Ribeirãopretana de
Letras, a Miss Comerciária 2015, Letícia Ramos, os homenageados Alcimar e Cristiane,
os representantes da Itacuã, Sr. Ricardo Teixeira De Stéfani, o Sr. Armando Germano
Lopes e Mara Elisa Adorne, do Makro, diretores do Sincomerciários e convidados.

“Temos muito orgulho dos nossos homenageados, são trabalhadores que estão há
mais de 20 anos desempenhando com louvor a profissão de comerciário e o concur-
so de poesia é uma iniciativa cultural que desperta e valoriza a veia poética do trabalha-
dor”, destacou a presidente Regina.

Noite de homenagens e poesia encerra mês do comerciárioNoite de homenagens e poesia encerra mês do comerciárioNoite de homenagens e poesia encerra mês do comerciárioNoite de homenagens e poesia encerra mês do comerciárioNoite de homenagens e poesia encerra mês do comerciário

19º CONCURSO DE POESIA19º CONCURSO DE POESIA19º CONCURSO DE POESIA19º CONCURSO DE POESIA19º CONCURSO DE POESIA

OS VENCEDORES

CATEGORIA COMERCIÁRIO ADULTO
1º Lugar - Jaldo de Sousa Lima da empresa Midas Solutions com a poesia Lugar

Nenhum
2º Lugar - José Carlos Luciano da empresa Guidugli Materiais para Construção

com a poesia Última Etapa
3º Lugar - Marcos Roberto Magalhães da Empresa ABC Letreiros Comunicação

Visual com a poesia A Vida, a Força e o Tempo
CATEGORIA COMERCIÁRIO JOVEM
1º Lugar - Adriana de Sousa Magalhães da empresa Moraes e Broca Ltda. com a

poesia Cantos da Mata
2º Lugar - Joel Franklin da Silva Filho da empresa Fuji 23 Digital com a poesia

Aqui de Novo
3º Lugar - Marcos Vinicius de Sousa Magalhães da Empresa ABC Letreiros Co-

municação Visual com a poesia Vícios
CATEGORIA HORS CONCOURS
Nesta categoria englobamos Jovens e Adultos
1º Lugar - Nínive Elisabete Ferreira dos Santos com a poesia Artilharia Poderosa

e Revigorante
2º Lugar - Eunice Pires Domingues com a poesia Palavras Não Decifradas
3º Lugar - Cleusa Therezinha Pessoti com a poesia Natal é Nascer!

Os homenageados ao lado de seus familiares

A noite comemorativa ao
Dia do Comerciário, no dia
17, foi encerrada com a sole-
nidade de Premiação do 19°
Concurso de Poesia Moder-
na. As poesias foram julgadas
pelo escritor e poeta
Sr. Antônio Carlos Tórtoro
presidente da Academia
Ribeirãopretana de Letras,
que  presenteou cada partici-
pante do concurso com um
exemplar do livro intitulado:
“Poesias Antologia ítalo-bra-
sileira” de sua autoria e do
poeta Claudio de Donatis.

Todos os ganhadores receberam junto com seus certificados, o catálogo de poesi-
as ganhadoras do Concurso de Poesia da Fecomerciários.
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O Poliesportivo da Cava do Bosque de Ribeirão Preto
recebeu 150 crianças e adolescentes que participaram de
um Festival de Natação, no dia 14 de novembro, para co-
memorar os 10 anos do Projeto Social Nadando na Frente.
O evento teve a participação do ex-nadador e coleciona-
dor de títulos Fernando Scherer, o Xuxa.

Cerca de 450 crianças participam do projeto e em tor-
no de 250 nadam no Clube dos Comerciários de Ribeirão
Preto. “Hoje recebemos uma homenagem aqui por ser-
mos parceiros, mas a honra é nossa em poder ajudar, pois
trata-se do incentivo ao esporte, de crianças que não estão
nas ruas, pais que trabalham mais sossegados, pois sabem
onde seus filhos estão, benefícios para uma vida saudável,
socialização e a possibilidade de encontrarmos um futuro
campeão para representar o Brasil”, disse Regina.

Diretores do Sincomerciários tam-
bém estiveram no evento representan-
do a entidade e consideram muito im-
portante esse papel social do Sindica-
to. “Além de representarmos o traba-
lhador comerciário, cobrando para que
seus direitos sejam respeitados e lutan-
do por uma melhor qualidade de vida
da categoria participar desses projetos
é um incentivo a continuar”, ressaltou
Fábio Padilha Leite. Já Paulo Noda di-
retor de esportes disse que o Sindicato
incentiva a prática esportiva e durante
o ano todo campeonatos de várias
modalidades acontecem no Clube dos

Comerciários, “é uma maneira de
promover o lazer, onde pais e
filhos praticam esportes juntos,
familiares apoiam na torcida e
esses momentos têm que ser vi-
vidos nos dias de hoje, pois as
pessoas trabalham demais e às
vezes esses são uns dos poucos
instantes de união familiar”, con-
cluiu.

Projeto Social Nadando na FProjeto Social Nadando na FProjeto Social Nadando na FProjeto Social Nadando na FProjeto Social Nadando na Frenterenterenterenterente
completa 10 anos de parceriacompleta 10 anos de parceriacompleta 10 anos de parceriacompleta 10 anos de parceriacompleta 10 anos de parceria

Com o intuito melhorar e ampliar as atividades oferecidas aos alunos, a Escola
Cap Kids, em 2016, passará a ministrar aulas de inglês, musicalização e expressão
corporal, tudo isso agregado ao ensino de qualidade que a escola oferece desde o
princípio.

“Aprender outra língua desde a primeira infância é muito importante, pois é quan-
do a criança está em formação e assimila tudo com muita facilidade e o inglês vai
contribuir tanto para a fluência verbal, quanto para a escrita”, disse a professora de
inglês, Marcie dos Santos Dentelo.

Já a contribuição musical que o professor Vitor Daniel trará para os alunos será
muito valiosa. “A música acalma, traz disciplina, coordenação motora, socialização e
ainda incentiva a criança a tocar um instrumento musical”, relatou o professor.

As aulas de expressão corporal com a professora Liedna Ferrante contribuirão
para o desenvolvimento, disciplina, além de outros benefícios. “A função da expressão
corporal é trabalhar o corpo e a mente de forma prazerosa e desenvolvendo isso o
quanto antes faz com que as crianças cresçam sem medo de perguntar, de se expressar
corporalmente e a ajudam a conhecer seu corpo e testar seus limites, as crianças se
tornam jovens mais seguros de si, o que o ajudará em sua futura vida escolar, profis-
sional e social”, salientou Liedna.

Para a presidente do Sincomerciários Regina Pessoti Zagretti, é de suma importân-
cia que o aluno tenha desde os primeiros anos a melhor formação, e o Sincomerciários
por meio da escola se orgulha de possibilitar aos filhos de comerciários e de trabalha-
dores de Ribeirão Preto a segurança, o estudo, o acompanhamento, contribuindo
dessa forma para o futuro do país.

A escola é diferenciada pelas atividades que oferece, pelo horário que atende, pela
atenção especial dedicada a cada aluno. “Venha conhecer o CAP KIDS, o plano de
aula é elaborado da melhor forma para atender às necessidades do mundo atual,
atividades diárias que contemplam o meio ambiente, a sustentabilidade, alimentação
saudável, incentivo à leitura, por meio de atividades lúdicas, incentivo ao esporte, e
muito mais”, disse o diretor da escola Agenor Filho.

As novidades da EscolaAs novidades da EscolaAs novidades da EscolaAs novidades da EscolaAs novidades da Escola
Cap Kids para 2016Cap Kids para 2016Cap Kids para 2016Cap Kids para 2016Cap Kids para 2016
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Esporte &  Lazer

Aconteceu no mês de outubro o 5º Torneio Intersindical 2015 – Mini-Campo
Ribeirão Preto e Região. O torneio realizado no Parque Recreativo dos Gráficos con-
tou com a participação de oito equipes formadas por trabalhadores de vários sindica-
tos. A grande campeã foi a equipe Sindicato dos Frentistas que ganhou de 2 x 0 do
Sincomerciários.
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O “Atleta Revelação” foi
Edson Massonetto da equipe
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