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Em comemoração ao 1º de Maio, o Sincomerciários preparou o III
Encontro dos Comerciários que acontecerá no dia 03 de maio ( domin-
go). O evento é voltado exclusivamente para os trabalhadores no co-
mércio de Ribeirão e Região e suas famílias. Haverá um delicioso café da
manhã com música ao vivo, palestras, sorteio de prêmios, inclusive com
o sorteio de uma Moto 0km e espaço recreativo para a criançada.

“Trata-se de uma data relevante para a luta dos trabalhadores e traba-
lhadoras. A ideia desses encontros vem da necessidade de estar cada
vez mais próximo da categoria, trocar experiências e impressões, além
de proporcionar momentos de lazer para o comerciário que tanto traba-
lha. Estamos sempre prontos para ouvir os anseios dos comerciários e
informar a eles qual é o papel do sindicato, os benefícios oferecidos e,
acima de tudo, unir a categoria em um só objetivo que é o de melhorar
cada vez mais as condições de trabalho e reafirmar a garantia dos direi-
tos dos trabalhadores”, ressalta a presidente Regina Pessoti Zagretti.
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EXPEDIENTE

POR PRINCÍPIO SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS.

A Câmara concluiu, no último dia 22, a votação
do Projeto de Lei n° 4330/04, que permite que seja
terceirizada qualquer atividade das empresas. A se-
guir serão analisadas as emendas, propostas de al-
teração do texto, apresentadas pelos partidos. Na
sequência, o projeto vai para o Senado para vota-
ção.

Vale a pena esclarecer que anteriormente a Jus-
tiça se amparava no enunciado nº 331 do Tribunal
Superior do Trabalho que balizava a terceirização,
permitindo, apenas a contratação para as ativida-
des-meio, ou seja, limpeza, segurança, manutenção
etc, enquanto não era permitido, para as ativida-
des-fim, ou seja, as funções ligadas diretamente ao
funcionamento da empresa, tais como vendedores,
caixa, setor administrativo, contabilidade,entre ou-
tros.

Para melhor entendimento de como funciona a
terceirização, há necessidade de explicar que uma
empresa específica de mão-de-obra contrata traba-
lhadores, registra este contrato na Carteira de Tra-
balho e terceiriza a mão-de-obra, para uma empre-
sa tomadora de serviços, ou seja, para os estabele-
cimentos comerciais ou industriais.

Assim, o terceirizado presta serviço a determi-
nada empresa para a qual for enviado e, por não ter
vínculo trabalhista com esta empresa, pode ser de-
volvido a qualquer momento e isto leva este em-
pregado a não desenvolver vínculo afetivo com sua
prestadora de serviço, sendo considerado popular-
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mente como descartável; ele não se torna eficiente
nem para a empresa e muito menos para si  mesmo,
se vendo à margem dos outros empregados, como
se fosse um tapa-buraco.

Para agravar toda esta problemática, o
terceirizado é visto na empresa de uma forma dife-
rente e logo perceberá que não é tratado igualmen-
te como os outros, pois ele não tem acesso aos be-
nefícios dos demais empregados: se a empresa ofe-
rece refeição aos empregados, este benefício não
lhe é  concedido; ele também não tem direito a pla-
no de saúde, ao prêmios por produtividade; ao PLR;
a bolsa de estudos e outras vantagens.

Todavia, o que se ouve dos empresários e na
imprensa, é que os direitos da CLT não serão elimi-
nados, e isto é uma meia verdade, pois, como foi
citado ele torna-se um empregado de segunda ca-
tegoria, por não ser tratado dignamente no mesmo
patamar dos outros empregados.

A aprovação da lei como está, permitindo a
terceirização sem critérios para todas as funções,
está preocupando todas as autoridades conscien-
tes; inclusive o Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho, Ministro Antônio José de Barros
Levenhagen, defende a proposta de não permitir
que os terceirizados ultrapassem a 30% (trinta por
cento) do contingente de empregados da empresa.

Na tentativa de provocar mudanças no texto e
na votação dos parlamentares, vinham ocorrendo
diversas manifestações nas ruas, do movimento sin-
dical, das entidades sociais e também da popula-
ção, alertando para os males da precarização do tra-
balho, cogitando-se a programação de um “Dia
Nacional de Paralisação”.

Direitos dos Terceirizados
O projeto prevê - segundo os empresários que

estão fazendo questão de ressaltar - que os empre-

gados terceirizados tenham os mesmos direitos as-
segurados no local de trabalho aos funcionários da
empresa contratante: alimentação, serviços de
transporte, atendimento médico ou ambulatorial
nas dependências da empresa e treinamento ade-
quado.

No entanto, entendemos que os prejuízos para
os trabalhadores serão imensos. Esta mudança ra-
dical nos critérios de terceirização cria uma catego-
ria inferior de trabalhadores brasileiros, que nem
sempre produzirá os resultados esperados, pois, o
funcionário não se sente seguro e amparado, além
de não ter perspectiva de crescimento profissional.
Ficam no ar muitas polêmicas e incertezas.

Outro aspecto a se considerar: se a terceirização
é algo importante para as empresas, questiona-se:
por quê as empresas públicas não estão autoriza-
das a terceirizar, com exceção dos serviços de lim-
peza e segurança? Assim, não podem receber
terceirizados as empresas públicas e de economia
mista, como Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil, Correios, Petrobras etc.

A lei somente funcionaria se produzisse uma me-
lhora para os dois lados, ou seja, empregados e em-
pregadores, somente o cotidiano das relações do
trabalho nos mostrará o caminho correto.

 Na próxima edição, com a decisão do Senado,
publicaremos o teor da nova Lei e uma análise por-
menorizada para o total entendimento da catego-
ria.

De qualquer forma, já sabendo, de antemão, que
os comerciários ficarão mais precarizados, coloca-
mos o Departamento Jurídico da entidade e da nossa
Federação à disposição da categoria, para que pos-
samos desbravar um caminho mais justo e  iguali-
tário.

A Diretoria
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Seus Direitos

Para tornar mais rápido o atendimento ao pedido e dar maior segurança às informações sobre os trabalhadores,
o Ministério do Trabalho e Emprego determinou que as empresas passem a preencher o requerimento do seguro-
desemprego de seus empregados pela internet. A medida começou a valer desde o dia 1º de abril, de acordo com
resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Os empregadores só poderão preencher o requerimento do seguro-desemprego e a comunicação de dispensa
de trabalhadores por meio do aplicativo Empregado Web, disponível no Portal Mais Emprego, do ministério. A
entrega dos formulários impressos, foi aceita somente até o dia 31 de março.

Segundo o ministério, o sistema dará maior rapidez à entrega do pedido, além de garantir a autenticidade dos
dados, e possibilitará o cruzamento de informações sobre os trabalhadores em diversos órgãos, facilitando consul-
tas necessárias para a liberação do seguro-desemprego.

ATENDIMENTO
PREVIDENCIÁRIO
Agende seu atendimentoAgende seu atendimentoAgende seu atendimentoAgende seu atendimentoAgende seu atendimento
pelo fone: (16)pelo fone: (16)pelo fone: (16)pelo fone: (16)pelo fone: (16) 3519 38903519 38903519 38903519 38903519 3890
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CAUSAS CÍVEIS E TRABALHIST AS
Dra. Daniela K. G. Braga
Rua Casemiro de Abreu, 442
Fone/fax: 3636 3261 - Rib. Preto
E-mail: danikgoncalves@yahoo.com.br

Dr. Edson Roberto Massonetto
Rua Duque de Caxias, 1235
Fone: 3632 8990 / 3632 8995
Fax: 3636 9856
E-mail: massonettoadv@hotmail.com

Dr. José Jorge Simão
Rua São Sebastião, 506 - 5º andar cj. 51
Fones: 3610 8817 - Rib. Preto
E-mail: advsimao@netsite.com.br

Dra. Ritamar A. G. Pereira
Rua Casemiro de Abreu, 442
Fone/fax: 3636 3261 - Rib. Preto
E-mail: ritamar@aasp.org.br

Dr. Manoel Gonçalves dos Santos
Rua Mariana Junqueira, 932
Fone: 3632 2322 - atende Sertãozinho

Dra. Cesarina Maria Sibin Ferreira
Rua Waldemar Correia Rodarte, 70
Fone: 3987 8100 - Serrana

CÍVEL E CRIMINAL
Dr. Edson Roberto Borsato
Av. do Café, 681 - Fone: 3610 5560

Uma equipe de competentes advogados
está à disposição dos comerciários.

Caros associados!

 O pagamento das mensalidades já pode ser efetuado por meio de home banking,
casas lotéricas e agências bancárias.

Mas, atenção: os pagamentos poderão, também, ser efetuados em qualquer um
dos nossos endereços.

Desta forma, a diretoria do Sincomerciários passa a oferecer mais opções para
sua maior comodidade.

As mudanças no seguroAs mudanças no seguroAs mudanças no seguroAs mudanças no seguroAs mudanças no seguro-desemprego-desemprego-desemprego-desemprego-desemprego

Empregador terá de pedirEmpregador terá de pedirEmpregador terá de pedirEmpregador terá de pedirEmpregador terá de pedir
seguroseguroseguroseguroseguro-desemprego pela internet-desemprego pela internet-desemprego pela internet-desemprego pela internet-desemprego pela internet

Fonte: portal da UGT

Como todos sabem o seguro desemprego é um beneficio destinado ao trabalhador demitido sem justa causa,
a depender do período trabalhado, o trabalhador tem direito entre 3 a 5 parcelas de seguro desemprego. Mas as
regras mudaram.

As novas regras do seguro desemprego entraram em vigor desde o dia 28 de fevereiro, portanto, quem solicitou
o seguro desemprego a partir desta data está enquadrado nas novas regras, quem solicitou antes segue as regras
antigas.

Agora o trabalhador demitido terá que comprovar além dos salários mensais recebidos para receber o seguro
desemprego, é necessário também comprovar os meses trabalhados. A comprovação da quantidade de meses
trabalhados agora é diferente e varia de acordo com a quantidade de vezes que o trabalhador solicitou o benefício
do seguro desemprego.

Veja na tabela abaixo os critérios exigidos para habilitação em cada uma das solicitações do seguro
desemprego.

Em caso de dúvidas procure o departamento Jurídico do sindicatoEm caso de dúvidas procure o departamento Jurídico do sindicatoEm caso de dúvidas procure o departamento Jurídico do sindicatoEm caso de dúvidas procure o departamento Jurídico do sindicatoEm caso de dúvidas procure o departamento Jurídico do sindicato
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Espaço Fecomerciários

Aconteceu de 9 a 12 abril, na capital paulista, a Reatech 2015 (Feira Internacional de
Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade). A feira acontece há 14 anos e
contribui  para a melhoria da realidade das pessoas com deficiência, que hoje
correspondem a 24% da população brasileira.

O evento, promovido pela Fiera Milano é uma ampla oportunidade de platafor-
mas de negócios e relacionamento entre empresas do segmento e seus consumidores.
A Fecomerciários, dentro do seu programa de inclusão de trabalhadores com neces-
sidades especiais no mercado de trabalho, manteve um estande com 20 metros qua-
drados, onde contou com uma equipe de nove atendentes que atuaram na distribui-
ção de materiais temáticos e com o trabalho das tradutoras na linguagem de Libras,
Rosangela das Graças e Gisele Rosa, contratadas pela Federação. Elas também atua-
ram nas palestras ministradas nos auditórios da feira.

Durante os quatro dias de evento houve inúmeras atividades voltadas para a temática
da inclusão social e cultural como: palco com shows e desfiles, equoterapia, test-drive
de carros adaptados, quadras poliesportiva, seminários, workshops, oficinas com pro-
fissionais renomados. Das 52 mil pessoas que visitaram a feira, mais de 14 mil foram
conferir o estande da Fecomerciários.

Eunice Aires, coordenadora do Departamento de Educação e Responsabilidade
Social da Fecomerciários, afirma: “Recebemos visitas de vários parceiros que desen-
volvem tecnologias assistidas. Muitas escolas estiveram no nosso estande e os alunos
receberam a cartilha com ‘Manual de Normas e Condutas’, que explica como se deve
tratar uma pessoa com deficiência”.

Palestra
A Fecomerciários ficou responsável pela palestra do Dr. José Carlos do Carmo,

médico do trabalho e auditor fiscal que abordou a “Lei de Cotas e a Instrução
Normativa 98”. Kal, como
é conhecido, afirmou que a
instrução normativa desta-
ca que é preciso ir além da
simples contratação no as-
pecto quantitativo. Ele dis-
se: “É fundamental que a fis-
calização esteja atenta em
relação à qualidade da inclu-
são. Ou seja, não basta con-
tratar, tem de se oferecer
condições dignas e decen-
tes de trabalho para as pes-
soas com deficiência”.

RRRRReatech 2015eatech 2015eatech 2015eatech 2015eatech 2015
Mais de 14.000 pessoas passaramMais de 14.000 pessoas passaramMais de 14.000 pessoas passaramMais de 14.000 pessoas passaramMais de 14.000 pessoas passaram
pelo estande da Fpelo estande da Fpelo estande da Fpelo estande da Fpelo estande da Fecomerciáriosecomerciáriosecomerciáriosecomerciáriosecomerciários

Equipe de trabalho da Fecomerciários na Reatech 2015
Da esquerda para a direita: Denise, Natália, Kátia, Érica, Cremilda (SEC-SP),

 Eunice, Ana Paula e Rosângela (intérprete de libras)

Dia 9 de abril, a Fecomerciários festejou 76 anos com uma história, repleta
de lutas e vitórias pela categoria comerciária.

Fundada em 9 de abril de 1939, a Federação dos Empregados no Comércio
do Estado de São Paulo sempre investiu na conquista de aumentos salariais
com índices acima da inflação e na qualidade de vida do trabalhador.

Logo após sua fundação, foi pioneira ao elaborar um projeto de lei para
regulamentar a PLR, Participação nos Lucros ou Resultados, um direito que
aumenta o poder de compra dos trabalhadores. Outra conquista que merece
ser comemorada foi a Regulamentação da Profissão de Comerciário, em mar-
ço de 2013, que garante e amplia os direitos de uma das maiores categorias de
trabalhadores do Brasil.

Ao longo dos anos, o crescimento foi nítido, e atualmente a entidade repre-
senta 2,5 milhões de comerciários e defende os direitos trabalhistas de cada
um deles e da categoria como um todo. Estamos lu-
tando contra as Medidas Provisórias 664 e 665, do
governo federal, que mexem nos direitos dos traba-
lhadores, e contra o Projeto de Lei 4.330, que amplia
a terceirização.

Filiada à CNTC e à UGT, a Federação reúne 68
Sindicatos Filiados, que estão subdivididos em treze
regionais para dar assistência e aproximar, ainda mais,
a Fecomerciários da categoria em todo o Estado de
São Paulo.

Pautada pelos valores Unidade de Ação, Lealdade
e Comprometimento, nossa diretoria mantém cons-
tante trabalho pelo desenvolvimento da categoria.

Parabéns, Fecomerciários, pelas mais de sete décadas de história!
Luiz Carlos Motta

Presidente da Fecomerciários

76 anos de lutas76 anos de lutas76 anos de lutas76 anos de lutas76 anos de lutas
e conquistase conquistase conquistase conquistase conquistas

“Somos um dos mais antigos sindicatos filiados da Fecomerciários, visto
que quando ela foi fundada já estávamos engatinhando, este ano fazemos 79
anos de fundação. Sempre seguimos de perto o trabalho desempenhado pelos
dirigentes, na atuação pela categoria comerciária dentro do estado de São Paulo.
É com orgulho e deferência que parabenizamos o líder Luiz Carlos Motta e

sua diretoria pelo trabalho incansável e eficiente rea-
lizado ao longo dos últimos anos, trabalho este, regi-
do com maestria e liderança positiva que a cada dia
coloca nossa categoria mais vitoriosa, frente aos de-
safios do mundo do trabalho. Parabéns à
Fecomerciários, ao presidente Motta e diretoria, de-
sejamos muitos e muitos anos de luta pelos
comerciários.

Juntos somos e sempre seremos cada vez mais
fortes.

Santa Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários-RP

“76 anos de trabalho incansável e eficiente”“76 anos de trabalho incansável e eficiente”“76 anos de trabalho incansável e eficiente”“76 anos de trabalho incansável e eficiente”“76 anos de trabalho incansável e eficiente”
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Painel do SEC

Luiz Carlos Motta foi eleito presidente da União Geral dos Trabalhadores
do Estado de São Paulo (UGT/SP) durante Congresso Estadual realizado no
último dia 8 de abril, no Clube dos Comerciários do Sindicato de Tupã, presi-
dido por Amauri Mortágua.

Além de eleger e empossar a diretoria executiva e o conselho fiscal, o en-
contro também aprovou o estatuto e o regimento interno da UGT/SP.

Segundo Motta, o mandato de quatro anos (8 de abril de 2015 a 7 de abril
de 2019) deve aproximar, ainda mais, a UGT/SP das cerca de 300 entidades

Congresso Estadual elege dirigentes da UGCongresso Estadual elege dirigentes da UGCongresso Estadual elege dirigentes da UGCongresso Estadual elege dirigentes da UGCongresso Estadual elege dirigentes da UGT/SPT/SPT/SPT/SPT/SP

TTTTTrabalhadorrabalhadorrabalhadorrabalhadorrabalhador,,,,,
caso sinta-se vítimacaso sinta-se vítimacaso sinta-se vítimacaso sinta-se vítimacaso sinta-se vítima

de Assédio Moral,de Assédio Moral,de Assédio Moral,de Assédio Moral,de Assédio Moral,
procure seu sindicatoprocure seu sindicatoprocure seu sindicatoprocure seu sindicatoprocure seu sindicato

e receba as orientaçõese receba as orientaçõese receba as orientaçõese receba as orientaçõese receba as orientações
de como deve agirde como deve agirde como deve agirde como deve agirde como deve agir.....

Departamento JurídicoDepartamento JurídicoDepartamento JurídicoDepartamento JurídicoDepartamento Jurídico
SubsedeSubsedeSubsedeSubsedeSubsede

Campos ElíseosCampos ElíseosCampos ElíseosCampos ElíseosCampos Elíseos
FFFFFone: 3519 3890one: 3519 3890one: 3519 3890one: 3519 3890one: 3519 3890

filiadas que representam 69 categorias profissionais. Ele disse em seu discur-
so: “Trabalharemos em conjunto com a UGT Nacional, presidida por Ricardo
Patah, e igualmente, lado a lado com as regionais e suas categorias. Este é o
meu compromisso”.

A presidente do Sincomerciários de Ribeirão Preto Regina Pessoti Zagretti
foi eleita coordenadora regional da macrorregião da UGT de Ribeirão Preto.

Para Regina essa consolidação só tem a beneficiar o trabalhador, pois des-
ses encontros serão tiradas resoluções para que os representantes dos traba-
lhadores possam cada vez mais atender as reivindicações de suas categorias.

Na avaliação da presidente, o Congresso consolidou as bandeiras de luta
da Central. “Este 8 de abril é
histórico. É o momento de
unirmos forças e nos mobili-
zarmos contra a ampliação
das terceirizações por conta
do Projeto de Lei 4.430. A
defesa dos direitos trabalhis-
tas e previdenciários, ameaça-
dos pelas Medidas Provisóri-
as 664 e 665, lutar pela igual-
dade entre homens e mulhe-
res, previdência social, entre
outros. O que não podemos
aceitar é que mexam em di-
reitos adquiridos”.
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Painel

XIV Conferência RXIV Conferência RXIV Conferência RXIV Conferência RXIV Conferência Regional de Segurança e Saúde do Tegional de Segurança e Saúde do Tegional de Segurança e Saúde do Tegional de Segurança e Saúde do Tegional de Segurança e Saúde do Trabalhadorrabalhadorrabalhadorrabalhadorrabalhador

A conferência regional de segurança e saúde do tra-
balhador, ocorrida no dia 10 de abril, no auditório da
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Campus da USP,
uniu representantes do Ministério Público do Trabalho,
professores e alunos de Direito e sindicatos em prol da
segurança e saúde do trabalhador. O professor doutor
do departamento de Direito Privado e de Processo Ci-
vil da Usp, Jair Aparecido Cardoso, foi o mediador dos
trabalhos realizados no dia.

O Procurador Geral do Trabalho, 15ª região, Dr.
Ronaldo José Lira participou da conferência e falou so-
bre a Investigação do Acidente de Trabalho, na ótica do
Ministério Público. Para ele a frase “foi uma fatalidade”,
não existe. “ A solução é a implementação nas empresas
da gestão segura.  O empregador tem que adotar con-
dutas de treinamento, máquinas protegidas, caso o ope-
rador troque de setor é necessário que ele já tenha sido
muito bem orientado para usar o novo equipamento,
jornadas reduzidas e ainda a conscientização do traba-
lhador para a importância da prevenção”, alertou o pro-
curador.

Segundo o dr. Lira, o Equipamento de Proteção In-
dividual (EPI) é um dos componentes que fazem  parte
da proteção do trabalhador e vem aliado aos fatores
expostos acima.

O procurador alertou que essa união entre os órgãos
de fiscalização já existe e a importância desses eventos é
a de formar novos multiplicadores e discutir novas es-
tratégias. “Reunir  informações, discutir novos casos e

disseminar essas informações para a socie-
dade em geral”, é o nosso objetivo nessa
conferência, salientou.

De acordo com o Centro de Referência
em Saúde do Trabalhador (Cerest), em três
anos, 16.849 pessoas sofreram acidentes de
trabalho em Ribeirão Preto e região. Des-
ses, 2121 foram casos graves e 14 termina-
ram em morte.

A presidente do Sincomerciários de Ri-
beirão Preto e região, Regina Pessoti Zagretti
participou do evento e compôs a mesa.
Durante sua fala ressaltou a importância des-
sa conferência e informou o trabalho que o
sindicato realiza para que acidentes possam

ser evitados. “Nós, cada um na sua função, somos fis-
cais das empresas, pois todos nós temos um bem preci-
oso em comum: o trabalhador. Além disso, muitos jo-
vens presentes hoje serão os futuros propagadores da
conscientização da prevenção, então eventos como esse
devem se repetir sempre”, completou Regina.

Com relação ao trabalho desenvolvido na entidade,
a presidente alertou que no próprio sindicato o departa-
mento de recursos humanos passa orientação frequen-
temente aos colaboradores e realiza constantes treina-
mentos, no intuito de prevenção, e todo trabalhador re-
cebe o Equipamento de Proteção Individual (EPI) quan-
do necessário para execução de seu trabalho, além de
uma cuidadosa gestão de riscos.

Para o procurador do trabalho da 4ª região, Dr.
Philippe Jardim, que ministrou a palestra, A Atuação do
Ministério Público do Trabalho em Segurança e Saúde
do Trabalhador, os acidentes podem ser evitados, e cabe

às empresas prevê-los por meio de uma gestão eficiente.
Outro problema apontado pelo procurador é a cha-

mada monetização do risco. No Brasil, a legislação op-
tou por remunerar os riscos sofridos pelo trabalhador
através de adicionais de insalubridade e periculosidade.

Na finalização o procurador utilizou o neologismo
“epeização” ao se referir ao problema mais grave de
todos em sua opinião, a ideia equivocada e recorrente de
que promover saúde e segurança no trabalho se resume
a fornecer EPI ao trabalhador. “O fornecimento do EPI
é importante, mas ocupa na verdade o último lugar na
hierarquia das medidas preventivas”, alerta.  A primeira
delas e a mais relevante é a gestão de riscos e a consequente
eliminação deles no ambiente de trabalho.

A prevenção dos acidentes e a união de todos po-
dem evitar os acidentes e fazer com que os trabalhado-
res tenham um ambiente de trabalho tranquilo.

A presidente Regina ao lado do procurador Ronaldo
José Lira  e do professor Jair Aparecido Cardoso
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O Sincomerciários é parceiro
das empresas na Semana Interna de
Prevenção a Acidentes de Traba-
lho - SIPAT fornecendo profissi-
onais que realizam palestras, dão di-
cas de saúde e bem-estar, exercíci-
os laborais, aferição de pressão.

Oferece orientação para os tra-
balhadores que fazem parte da
Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes (CIPA) das empresas no
comércio.  Além de orientar sobre
a emissão da Comunicação de Aci-
dente de Trabalho, (CAT). Atua
ainda, junto com a Fecomerciários
no combate ao trabalho infantil e na luta pelo trabalho decente.

Outra iniciativa é o curso técnico de Segurança no Trabalho que será ministrado no segundo semestre no
Centro de Aprendizagem Profissional, Escola Cap, voltado para trabalhadores no comércio e de outras
categorias.

Dúvidas e orientações são sanadas pelo departamento jurídico da entidade.
Rua Marquês de Pombal - 506 - Campos Elíseos - Fone:  3519 3890

Painel

AAAAAtuação do Sincomerciário natuação do Sincomerciário natuação do Sincomerciário natuação do Sincomerciário natuação do Sincomerciário na
 prevenção de A prevenção de A prevenção de A prevenção de A prevenção de Acidentes de Tcidentes de Tcidentes de Tcidentes de Tcidentes de Trabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

Dia Mundial em Memória das vítimasDia Mundial em Memória das vítimasDia Mundial em Memória das vítimasDia Mundial em Memória das vítimasDia Mundial em Memória das vítimas
de Ade Ade Ade Ade Acidentes, e Doenças do Tcidentes, e Doenças do Tcidentes, e Doenças do Tcidentes, e Doenças do Tcidentes, e Doenças do Trabalhorabalhorabalhorabalhorabalho

Segurança no trabalho significa mais qualidade deSegurança no trabalho significa mais qualidade deSegurança no trabalho significa mais qualidade deSegurança no trabalho significa mais qualidade deSegurança no trabalho significa mais qualidade de

vida ao trabalhadorvida ao trabalhadorvida ao trabalhadorvida ao trabalhadorvida ao trabalhador. Proteja-se!. Proteja-se!. Proteja-se!. Proteja-se!. Proteja-se!

O dia 28 de abril, conhecido como o Dia Mundial em Memória das Vítimas de
Acidentes e Doenças do Trabalho é importante ser lembrado para que os direitos
básicos do trabalhador sejam preservados. Esse dia foi escolhido porque em 1969 em
uma mina nos EUA, ocorreu um acidente que matou 78 trabalhadores. De acordo
com a OIT, anualmente, cerca de 270 milhões de trabalhadores são vítimas de aciden-
tes de trabalho em todo o mundo. No Brasil, segundo o relatório, são 1,3 milhão de
casos, que têm como principais causas o descumprimento de normas básicas de prote-
ção aos trabalhadores e as más condições nos ambientes e processos de trabalho.
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Pratas da Casa......................................
Este mês, na coluna Pratas da Casa, homenageamos três funcionári-

as da Subsede Campos Elíseos que estão sempre a postos para atender
ao trabalhador comerciário em suas dúvidas trabalhistas.  São exem-
plos de dedicação e competência.

Stella Maciel
Há 8 anos trabalha no Sincomerciários.  Começou na Câma-

ra Intersindical de Conciliação Trabalhista do Comércio de Ri-
beirão Preto (CINTEC) e, hoje compõe a equipe da Subsede
Campos Elíseos. Stella é a responsável por checar os primeiros
documentos da homologação e também tira dúvidas a respeito
de informações trabalhistas.

Carla Batista de Miranda
Carla há 9 anos trabalha no Sindicato. Tem cursos de Gestão

de Recursos Humanos, Administração e Cálculos Trabalhistas,
Carla procura colaborar da maneira mais profissional possível
para que o comerciário saia satisfeito da homologação.

Daniela Martins da Rocha
Daniela, há 7 anos no Sincomerciários, iniciou seu trabalho

na limpeza. Com esforço e dedicação passou a interessar-se
por Cálculos Trabalhistas fazendo cursos na área. Hoje, Daniela
atende com primor e analisa minuciosamente cada cálculo que
chega à sua mão. Pretende ainda esse ano ingressar na faculda-
de de Ciências Contábeis.

A Academia Ritmo acaba de lançar as aulas de BODY PUMP Mix 93, um
programa de ginástica com barras e anilhas, que fortalece e define o corpo por
inteiro utilizando exercícios de treinamento de força e resistência, dentro da
sala de ginástica. Somente professores certificados e academias licenciadas
podem ministrar aulas de BODY PUMP, pois são verdadeiramente orienta-
dos e preparados para cumprir esta função com qualidade e segurança. Não se
torne  uma vítima de professores aventureiros e de academias de má fé. Aqui
na Ritmo as aulas estão a cargo do professor Wesley Penna Crispim.

BENEFÍCIOS DO BODY PUMP
-Queima calorias, em média 560kcal por aula;
-Define a musculatura, aumentando força e resistência MUSCULAR;
-Aumenta a densidade óssea, diminuindo o risco de osteoporose;
-Melhora a postura, pois trabalha a força e a estabilidade do seu corpo;
-Proporciona resultados rápidos.

Lançamento ALançamento ALançamento ALançamento ALançamento Academia Ritmocademia Ritmocademia Ritmocademia Ritmocademia Ritmo
AAAAAulas de ulas de ulas de ulas de ulas de BODY PUMP MIX 93

VVVVVenha conferirenha conferirenha conferirenha conferirenha conferir. Ligue e informe-se: 3603 6130. Ligue e informe-se: 3603 6130. Ligue e informe-se: 3603 6130. Ligue e informe-se: 3603 6130. Ligue e informe-se: 3603 6130
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Milhões de pessoas em todo mundo
sofrem de algum tipo de transtorno men-
tal, pode ainda ocasionar mudanças na
vida das pessoas que estão mais próxi-
mas. Uma em cada 04 (quatro) pessoas
terá algum tipo de transtorno mental em
algum momento da vida. A depressão in-
capacita mais pessoas que qualquer outra
doença. A esquizofrenia e o transtorno
bipolar estão também entre os distúrbios
mais graves e incapacitantes. Segundo a
Organização Mundial de Saúde – OMS,
a maioria das pessoas que tem algum tipo
de transtorno não busca tratamento por
causa do estigma relacionado à doença
mental. Hoje, aproximadamente 60% dos
adultos e 50% dos jovens entre 08 (oito)
e 15 (quinze) anos que têm transtorno
mental não receberam qualquer tipo de
tratamento no ano de 2.013. O que é
transtorno mental? Profissionais da área
o definem como disfunção significativa

O que devemos saber sobre saúde mentalO que devemos saber sobre saúde mentalO que devemos saber sobre saúde mentalO que devemos saber sobre saúde mentalO que devemos saber sobre saúde mental
no pensamento, controle emocional e
comportamento de alguém, o que mui-
tas vezes compromete suas habilidades de
se relacionar com outros e de administrar
as várias atividades do dia-a-dia. A gravi-
dade dos sintomas pode variar de dura-
ção e intensidade, dependendo da pes-
soa, da doença e das circunstâncias. Po-
dem afetar qualquer pessoa, independen-
temente de sexo, idade, cultura, raça, reli-
gião, nível educacional ou renda, e não têm
nada a ver com fraqueza ou falha de per-
sonalidade. Com o tratamento apropria-
do, a pessoa pode levar uma vida normal
e saudável.

Na próxima edição trataremos da se-
gunda parte deste
tema, no qual
abordaremos os
tipos de tratamen-
tos e a importân-
cia da religião.

Cuidados pessoais para a higiene bucal: uma boa saúde oral está associada ao
bem-estar. Assim, os cuidados preventivos adotados devem ser diários, os quais inclu-
em a escovação e o uso do fio dental. A frequente e cuidadosa escovação dos dentes
com o uso de fio dental e pasta de dental ajuda a prevenir o acúmulo de placas
bacterianas  e tártaro, que podem ocasionar cáries.

Os dentes devem ser escovados no mínimo três vezes por dia, de preferência
sempre depois das refeições e antes de dormir, e deve-se usar fio dental pelo menos
uma vez por dia. Para algumas pessoas o uso de fio dental pode ser recomendado
depois de todas as refeições. Consulte um dentista se precisar de orientação sobre as
técnicas apropriadas de escovação e uso do fio dental. Lembre-se: isso não é motivo
de constrangimento, pois você pode e deve confiar no seu dentista.

Com esta atitude você impede que os problemas surjam, além de ser o método
menos doloroso e preocupante de se tratar da sua boca. Aí é só sair distribuindo
sorrisos!

Cuidados profissionais para a saúde bucal: a limpeza regular dos dentes por um
dentista é importante para remover a placa que pode se desenvolver até mesmo com
a cuidadosa escovação e uso de fio dental, especialmente nas áreas que são difíceis
para o paciente alcançar sozinho em casa.

PPPPParceria entre paciente e dentista garante saúde oralarceria entre paciente e dentista garante saúde oralarceria entre paciente e dentista garante saúde oralarceria entre paciente e dentista garante saúde oralarceria entre paciente e dentista garante saúde oral
É recomendável a realização

de limpeza profissional dos den-
tes a cada seis meses. Exames e
limpezas mais frequentes podem
ser necessários durante o tratamen-
to de vários problemas bucais e
dentais; um deles é a doença
periodontal. De modo geral, o
exame rotineiro dos dentes é re-
comendado para verificar se tudo
está bem. O nosso bem-estar e saúde bu-
cal depende também de bons hábitos
como não fumar, não beber em excesso
e evitar consumir muitos doces e bebidas
açucaradas, principalmente refrigerantes.

O Departamento Odontológico está
à sua disposição durante o ano todo, sem
filas de espera e com valores e condições

de pagamento que cabem tranquilamente
no seu orçamento. Confira os variados
horários (quadro) e agende-se.

Venha cuidar da sua saúde e do seu
sorriso! Nossa equipe de profissionais
está à disposição para fazer essa par-
ceria com você e seus familiares.

ORTODONTIA
Dra.Rosilene do Val Pereira Lima somente aos sábados (quinzenalmente) das
8h às 11h
A Dra. Rosilene atende na Av. Santa Luzia, 550 no Jardim Sumaré de segunda a
sexta-feira, após às 13h30 - Fones: 3323 8705 ou 9991 0936.
Atenção: para serviços de ortodontia ligar para confirmar horário.

CLÍNICA GERAL
Dra. Auricélia Moura - de segunda a sexta-feira das 8h às 11h

Dr. Eduardo Boim Giacometti - de segunda a sexta-feira das 13h às 16h

Professor Dr. Márcio Cruz Bastos - CRPA: 18.810/11-DF. Membro da
Associação Brasileira de Medicina Psicossomática do Distrito Federal

Conveniado do Sincomerciários
Consultório: Rua Américo Brasiliense, 405 - sala 510 - Fone: (16) 3911 9035

AGENDAMENTO: FONE 3519 3500AGENDAMENTO: FONE 3519 3500AGENDAMENTO: FONE 3519 3500AGENDAMENTO: FONE 3519 3500AGENDAMENTO: FONE 3519 3500
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 8h ÀS 18h
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A escola CAP Kids possui um projeto pedagógico diferenciado voltado
para o aprendizado através da experimentação e aplicação direta do que é
ensinado. Dentre as atividades desenvolvidas está a educação ambiental, que
visa conscientizar as crianças e as famílias sobre a importância de plantar,
cultivar, preservar, conhecer a diversidade do meio ambiente como um todo,
a fim de garantir noções e práticas de proteção da nossa biodiversidade.

Esse primeiro contato com a terra, com a água, sementes, torna propício ao
professor trabalhar vários temas com as crianças, tais como: alimentação, cul-
turas específicas, natureza, (fauna e flora) fazer desenhos, contar histórias e
ensinar de uma maneira lúdica para os pequenos. Sempre com o cuidado ne-
cessário que compete a cada idade.

Desde a inauguração em 2013 já existe no pátio principal, os coletores de
lixos recicláveis visando conscientizar as crianças, cada uma no seu tempo, na
sua idade, da importância de cuidar da natureza.  A participação dos pais
nesse processo é fundamental, pois é em casa que as crianças comentam e
procuram muitas vezes ensinar o que foi aprendido na escola.

O PAPEL DA HORTA E DO JARDIM NA ESCOLA
 A horta e o jardim podem ser um laboratório vivo para diferentes ativida-

des didáticas. Além disso, o seu preparo oferece vantagens para a comunida-
de. O consumo de hortaliças cultivadas em pequenas hortas auxilia na promo-
ção da saúde, o jardim florido traz alegria para o ambiente e pássaros.  A
criança, participando dessas atividades e sabendo de onde vem o alimento,
tendo contato com o plantio, vai aprender a gostar de verduras e frutas de
uma maneira natural.

Esses projetos auxiliam ainda no aprendizado das cores, da função do ali-
mento, do corpo humano, e trazem responsabilidade, companheirismo e dedi-
cação para os pequenos que usam isso no seu dia-a-dia dentro e fora da esco-
la.

PPPPPor dentro do dia-a-dia da Escola CAP Kidsor dentro do dia-a-dia da Escola CAP Kidsor dentro do dia-a-dia da Escola CAP Kidsor dentro do dia-a-dia da Escola CAP Kidsor dentro do dia-a-dia da Escola CAP Kids
Educação ambiental: da brincadeira ao aprendizadoEducação ambiental: da brincadeira ao aprendizadoEducação ambiental: da brincadeira ao aprendizadoEducação ambiental: da brincadeira ao aprendizadoEducação ambiental: da brincadeira ao aprendizado




