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EXPEDIENTE

POR PRINCÍPIO SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS.

Iniciamos um novo ano e como não poderia
deixar de ser, com esperanças renovadas, novos
propósitos e objetivos a serem alcançados.

Na visão dos analistas conjunturais, o ano de
2015 não guarda muitas perspectivas otimistas
para a economia.  As estatísticas revelam que no
segmento do varejo, incorporamos 40 milhões
de brasileiros ao mercado de consumo, uma mu-
dança brutal para qualquer país. Antes deles, a
participação do varejo no PIB era de 10%, e hoje
é 17%. O varejo cresceu em 2014 abaixo das pro-
jeções iniciais e para este ano, é  projetado uma
expansão de 5,5% a 6%, o que não é nenhum re-
sultado extraordinário, mas nem por isso deve-
mos nos entregar ao pessimismo.

Novo ano, novo período de governo, novas
expectativas à vista.  A presidenta Dilma Roussef
inicia seu segundo mandato com uma mensagem
de otimismo, com compromissos de mudanças e
mãos estendidas para promover a união de to-
dos em prol do bem comum. Nós, como repre-
sentantes de uma das mais importantes categori-
as profissionais, desejamos sinceramente que o
Brasil se modernize, que o varejo aumente sua
participação na riqueza nacional, pois o setor é o
maior empregador privado brasileiro, e um dos
que mais empreendem. Nesse contexto, torcere-
mos e lutaremos na intransigente defesa das
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bandeiras de lutas da nossa categoria, pela manu-
tenção e ampliação dos direitos trabalhistas e pela
valorização do trabalhador.

Para 2015, pretendemos atuar a partir de um
plano de gestão realista e para tanto estabelece-
mos metas cautelosas, porém sem deixar de atu-
ar da forma dinâmica e positiva, como sempre
fizemos. Pretendemos enfrentar o ano bem pre-
parados com muito trabalho e criatividade, co-
locando em primeiro lugar a proteção ao traba-
lhador comerciário, focando o fortalecimento da
categoria, a manutenção e melhora de alguns be-
nefícios e buscando a expansão do número de
associados.

Dentre as melhorias planejadas estão o incre-
mento do departamento jurídico com orientação
trabalhista, reestruturar a escola CAP com no-
vos cursos e novas iniciativas, consolidar a escola
infantil Cap Kids; implantar novas modalidades
de aulas na academia Ritmo, como pilates e Muay
Thai, dinamizar o departamento odontológico,
viabilizar o fornecimento de remédios a preços
abaixo do mercado através da farmácia sindical,
ampliar o atendimento dos cabeleireiros e mani-
cure e incentivar o turismo social com progra-
mação, de excursões para o Centro de Lazer dos
Comerciários, na Praia Grande.

Muitos eventos ao longo do ano são ofereci-
dos aos associados para que possam confraterni-
zar e aproveitar as instalações dos nossos salões
de festas, salões estes, que estão disponíveis para
toda a categoria para realizar eventos, festas de
casamentos, aniversários, tudo isso sob a organi-
zação e competência do Buffet Bonbistrô.

Em relação ao patrimônio, além de iniciar a
construção da nova sede social, está programa-
do o término das obras da nova academia den-
tro do clube de campo, construção de um novo
salão social, acoplado com um moderno restau-
rante e do redário (espaço de descanso e lazer
bem no centro do clube).

Para que toda esta programação seja executa-
da, é necessário o apoio de todos os comerciários,
como tem ocorrido nestes anos da nossa admi-
nistração.

Um trabalho ético, transparente e de muito res-
peito a toda categoria comerciária e a sociedade
ribeirão-pretana fez com que o Sincomerciários
chegasse aos 78 anos com muito vigor e solidez.
Um Feliz 2015 aos amigos e toda família
comerciária e que estejamos sempre juntos na luta
pelos mesmos ideais.

A Diretoria
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Seus Direitos

No dia 10 de dezembro a Fecomerciários fechou acordo de Participação nos
Lucros ou Resultados (PLR) com várias empresas; dentre elas cinco que fazem parte
da base territorial do Sincomerciários de Ribeirão: a empresa Osklen, Lojas Riachuelo,
Magazine Luiza, Casas Pernambucanas e Grupo Pão de Acúcar. O presidente da
federação Luiz Carlos Motta, destaca que: “milhares de comerciários, que alcançarem
as metas estabelecidas pelas empresas, receberão o benefício e que essas conquistas
vêm ao encontro dos objetivos da Fecomerciários, que luta constantemente para ga-
rantir melhores condições de vida aos trabalhadores”. A federação possui um depar-
tamento específico, coordenado pela Dra. Márcia Oliveira, para orientar e acompa-
nhar as negociações de PLR atuando de forma justa e de encontro aos anseios da
categoria. Ao longo do ano de 2014 foram fechados 32 acordos de PLR.

AAAAAcordos de cordos de cordos de cordos de cordos de PLRPLRPLRPLRPLR  beneficiam comerciários de Ribeirão  beneficiam comerciários de Ribeirão  beneficiam comerciários de Ribeirão  beneficiam comerciários de Ribeirão  beneficiam comerciários de Ribeirão
A presidente Regina esteve presente à reunião em

que os acordos foram fechados e ressalta: “os acor-
dos são instrumentos importantes de motivação, atra-
ção e retenção de bons funcionários principalmente
no interior do estado, fazendo uma grande diferença
no salário. O papel do sindicato é fiscalizar as negoci-
ações e metas propostas pelas empresas e isso pode
ocorrer diretamente ou assistindo à comissão de em-
pregados eleita especificamente para tal fim”.

OSKLEN
O acordo de PLR da empresa Osklen é novo e
será pago em parcela única (até 30 de abril de
2015). Cerca de 80 trabalhadores serão benefici-
ados.

LOJAS RIACHUELO
O benefício foi dividido em duas parcelas: a pri-
meira paga em julho de 2014 e a segunda até 30
de janeiro de 2015. O benefício abrange mais de
3.600 funcionários, que compõem as 56 lojas da
rede.

Abrangência dos AcordosAbrangência dos AcordosAbrangência dos AcordosAbrangência dos AcordosAbrangência dos Acordos
MAGAZINE LUIZA
A PLR será paga até o dia 30 de abril de 2015
(em parcela única) e beneficiará 7.300 funcioná-
rios. O valor do PLR dependerá do lucro obtido
por cada loja.

CASAS PERNAMBUCANAS
Mais de 4.500 funcionários em todo o estado
serão beneficiados com a renovação do PLR.

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR
Serão beneficiados cerca de 22 mil trabalhado-
res, distribuídos em 350 lojas no Estado.

No dia 8 de dezembro, o presidente da Fecomerciários Luiz Carlos Motta esteve presente,
no Palácio do Planalto, no encontro convocado pela presidenta Dilma. Com representantes
das principais centrais sindicais, Dilma se comprometeu em analisar a pauta da classe traba-
lhadora, que tramita no Congresso Nacional desde março de 2013. Ela garantiu manter as
políticas públicas de geração de emprego e renda e a política de valorização do salário
mínimo.

Representando a UGT, além de Motta, participaram do encontro com Dilma, o presidente
nacional Ricardo Patah e o secretário de Organização, Francisco Pereira, o Chiquinho.

“A presidenta reafirmou uma série de compromissos: ampliar o diálogo com os represen-
tantes dos trabalhadores, assegurar a garantia da geração de emprego e renda e a política de
valorização do salário mínimo, corrigir a tabela do Imposto de Renda para 2015 e buscar
medidas alternativas ao fator previdenciário”, disse Motta.

As Centrais Sindicais estão desenvolvendo uma ampla agenda para a classe trabalhadora
em 2015, voltada para o desenvolvimento do país e que promova uma distribuição de renda
justa e trabalho decente para todos. Para Motta, é preciso que as entidades sindicais se
organizem mais, mantenham a unidade, e mobilizem os trabalhadores em torno dessa agenda,
especialmente diante da composição mais conservadora do novo Congresso Nacional.

Alguns dos instrumentos de luta das Centrais Sindicais para 2015 são a realização de uma
nova Marcha Nacional da Classe Trabalhadora e a ampliação da pressão organizada sobre o
Governo Federal e o Parlamento em defesa da pauta trabalhista.

O movimento sindical no dia a dia da política nacionalO movimento sindical no dia a dia da política nacionalO movimento sindical no dia a dia da política nacionalO movimento sindical no dia a dia da política nacionalO movimento sindical no dia a dia da política nacional
Presidenta Dilma recebe sindicalistasPresidenta Dilma recebe sindicalistasPresidenta Dilma recebe sindicalistasPresidenta Dilma recebe sindicalistasPresidenta Dilma recebe sindicalistas Corrente ComerciáriaCorrente ComerciáriaCorrente ComerciáriaCorrente ComerciáriaCorrente Comerciária

Diretores e funcionários do
Sincomerciários de Ribeirão Preto estiveram
presentes ao II Seminário da Corrente
Comerciária que aconteceu no dia 03 de de-
zembro, no Centro de Lazer da
Fecomerciários, em Praia Grande/SP, junta-
mente com  dirigentes sindicais comerciários
dos 68 sindicatos filiados à Fecomerciários. A
Corrente, coordenada pelo presidente Luiz
Carlos Motta, é um movimento político
multipartidário que reúne os sindicatos

filiados em um grande objetivo que é o de unir a categoria comerciária em um projeto comum para
que a voz dos trabalhadores comerciários seja cada vez mais forte e atuante nas lutas políticas e
sociais e, ainda, incentivar uma maior participação da categoria na política municipal, estadual e
nacional.

UGUGUGUGUGTTTTT-SP-SP-SP-SP-SP
A Fecomerciários, no início

de 2014 se filiou a Central Sin-
dical UGT e com ela 64 dos
seus sindicatos filiados. O di-
rigente da Fecomerciários, Luiz
Carlos Motta foi eleito para
presidir a estadual paulista da
União Geral dos Trabalhado-
res.

A UGT - São Paulo, é resultado de um amplo trabalho desenvolvido pela UGT em todo
Estado, através da criação das Coordenadorias em oito regiões. Através dessa ação de
aproximação das bases, teve início a construção da estadual, que já nasce com quase 300
sindicatos filiados. 

Segundo a presidente do Sincomerciários Regina Pessoti Zagretti que está a frente da
coordenadoria Regional  da UGT - Ribeirão Preto, essa forma de trabalho regionalizado
aumenta as expectativas de atender cada vez melhor às necessidades e demandas dos traba-
lhadores em cada região identificando as especificidades de cada categoria .
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Novidades para 2015Novidades para 2015Novidades para 2015Novidades para 2015Novidades para 2015
AAAAAcademia Ritmocademia Ritmocademia Ritmocademia Ritmocademia Ritmo

O pilates é uma prática antiga, criada em meados dos
anos 20 pelo atleta alemão Joseph Pilates. Mas o método
só ganhou força e popularidade depois que celebridades
como Madonna, Sharon Stone e Sting revelaram ser adep-
tas do exercício.

Apesar de o pilates ter invadido as academias, aonde
muitos vão para PERDER PESO, este não é o foco princi-
pal do método. O mais importante nesta técnica é fortale-
cer e tonificar os músculos e trabalhar a resistência do
corpo. A prática do método pilates previne o aparecimen-
to de lesões por esforço repetitivo, como artrose, bursite
e tendinite, e auxilia no tratamento de pessoas com hérnia
de disco, escoliose, quando não estão mais na fase aguda
da doença.

O pilates é indicado porque é uma atividade de baixo
impacto nas articulações, feito com poucas repetições,
com alongamento, flexibilidade e com um alto grau de per-
cepção corporal. O exercício é feito baseado na respira-
ção, trabalhando o corpo como um todo. Depois de prati-
car você começa a perceber sua respiração. Mais do que
tonificar a musculatura, trabalha a concentração.

A prática tem que ser sempre acompanhada de um pro-
fissional, os exercícios exigem um alto grau de concentra-
ção e controle. O pilates é trabalhado em cima do limite de
cada aluno. O alongamento de maneira errada pode cau-
sar algum problema de estiramento.

O método não tem contraindicação. Idosos e gestan-
tes com problemas de coluna e crianças com problema de
postura podem praticar o pilates. É uma ótima ideia para
quem tem dificuldade de encarar o ritmo da academia ou
sente dores nas costas na hora de fazer os exercícios.

Entre outros benefícios, o pilates também fortalece a
musculatura do abdômen e deixa o corpo tonificado e em
forma - não é difícil explicar porque faz sucesso entre as
celebridades.

SaúdeSaúdeSaúdeSaúdeSaúde
Saiba mais sobre a
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Nova Modalidade - PilatesNova Modalidade - PilatesNova Modalidade - PilatesNova Modalidade - PilatesNova Modalidade - Pilates

AcademiaAcademiaAcademiaAcademiaAcademia

Novas Piscinas no parqueNovas Piscinas no parqueNovas Piscinas no parqueNovas Piscinas no parqueNovas Piscinas no parque

aquático infantilaquático infantilaquático infantilaquático infantilaquático infantil
Cobertura quadra vôleiCobertura quadra vôleiCobertura quadra vôleiCobertura quadra vôleiCobertura quadra vôlei

Redário: espaço deRedário: espaço deRedário: espaço deRedário: espaço deRedário: espaço de
descanso para os sóciosdescanso para os sóciosdescanso para os sóciosdescanso para os sóciosdescanso para os sócios
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muita alegria, vitalidade e união elas apresentaram um pre-muita alegria, vitalidade e união elas apresentaram um pre-muita alegria, vitalidade e união elas apresentaram um pre-muita alegria, vitalidade e união elas apresentaram um pre-muita alegria, vitalidade e união elas apresentaram um pre-
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de boas festas a todos os presentes.de boas festas a todos os presentes.de boas festas a todos os presentes.de boas festas a todos os presentes.de boas festas a todos os presentes.

A presidente Regina sempre prestigiando a 3ª idadeA presidente Regina sempre prestigiando a 3ª idadeA presidente Regina sempre prestigiando a 3ª idadeA presidente Regina sempre prestigiando a 3ª idadeA presidente Regina sempre prestigiando a 3ª idade

O grupo de dança ao lado da professora LiednaO grupo de dança ao lado da professora LiednaO grupo de dança ao lado da professora LiednaO grupo de dança ao lado da professora LiednaO grupo de dança ao lado da professora Liedna

O magnífico Coral regido pela professora AdrianaO magnífico Coral regido pela professora AdrianaO magnífico Coral regido pela professora AdrianaO magnífico Coral regido pela professora AdrianaO magnífico Coral regido pela professora Adriana



aria Clara Sant’Ana de Faria Ramos, aluna do Curso
Técnico em Contabilidade do CAP, acaba de ser apro-
vada no Exame de Suficiência do CRC,  um dos requi-
sitos para a obtenção de registro profissional do Conse-

lho Regional de Contabilidade (Lei nº 12.249/2010). Pela legislação,
todos os profissionais que trabalham em escritórios de contabilidade,
seja na área contábil ou fiscal têm que passar pelo exame e ser aprova-
do para exercer a função.

Atuando na área há 10 anos, a aluna teve êxito no exame sem
precisar de curso específico de preparação (que também é ministrado
pelo CAP). Uma das alunas mais aplicadas, ela decidiu fazer o curso
técnico como qualificação, com o objetivo de crescer profissional-
mente. Ela, que não estudava há cerca de 30 anos, agora, motivada
por esse resultado e graças ao incentivo de professores do CAP, in-
gressou na faculdade de Pedagogia.

Segundo Maria Clara, os fatores que determinaram sua escolha
pela Escola CAP foram: mensalidade de valor acessível, horário ade-
quado as pessoas que trabalham , além de ser mantido por uma enti-
dade respeitada e reconhecida como o Sincomerciários. “O curso foi
ótimo, acrescentou o que eu precisava. Exercer a função exige muita
responsabilidade e temos que ter conhecimento técnico para exercer
nosso trabalho. A escola nos preparou para a prova; no último mês
do curso os professores montaram um trabalho preparatório e nos
orientaram em técnicas de estudo e foi baseada nessas ferramentas
que comecei a estudar e me preparar. É uma prova que requer muita
atenção e tem pes-soas que se dedicam mais outras menos. Quem não
conseguiu passar, com certeza faltou muito ao curso e não estudou
com afinco e dedicação”, avalia.

Na visão da aluna, o curso de qualificação técnica abre as portas
para um amplo mercado, já que a mão de obra qualificada é escassa.
“Há espaço para quem tem interesse na carreira; já existe competição
entre os escritórios por funcionários competentes, dessa forma os
salários do segmento são mais valorizados”, analisa.

Para ela, voltar a estudar garantiu igualdade de condições com quem
está ingressando agora no mercado, pois as oportunidades estão aí
para todos. “Foi um estímulo passar direto no exame, me senti capaz,
vi que não estava tão adormecida como julgava que estivesse”, conclui
entusiasmada.


