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Miss Comerciária 2017

Isabella Braga:
A grande vencedora!

Base Territorial

www.comerciariorp.org
Filiado à

Encontro dos
Comerciários

O 5º Encontro dos Comerciários, realizado dia 29/10, foi uma
grande festa e reuniu mais de 700 trabalhadores no Clube dos
Comerciários. O evento foi marcado por várias atrações e sorteio de prêmios, com destaque para o sorteio de uma moto 0 km,
presenteada pela Fecomerciários. A grande felizarda foi a sra.
Maria Clarice Ferreira dos Santos, da empresa JV Quadri Ltda.
– EPP, que vibrou de emoção ao receber as chaves das mãos de
José Carlos Aparecido Pelegrini, presidente do Sincomerciários
de Matão e representante da federação. “Fiquei tão feliz quando
ouvi meu nome que nem acreditei que era a ganhadora, agradeço a oportunidade, pois é um prêmio especial e fará uma boa
diferença na minha vida”, declarou ela, emocionada.

Altinópolis, Batatais, Brodowski, Cajurú, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guatapará,
Jardinópolis, Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul e Serrana.
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EDITORIAL

A questionada Reforma Trabalhista
A reforma trabalhista, que passou
a vigorar em 11 de novembro de 2017,
já enfrenta muitos questionamentos,
a começar pelo Ministério Público do
Trabalho, Justiça do Trabalho e todo
o movimento sindical, que está se
organizando para criar novas alternativas a serem implementadas nas
negociações coletivas.
Agora começamos uma nova fase
de Direito do Trabalho, com a ampliação das possibilidades de negociação,
em que aquilo que for acordado prevalecerá sobre o legislado, com exceção
dos direitos constantes do artigo 7° da
Constituição Federal, o qual determina
que não é possível alterar os seguintes
direitos: reduzir salários, horas extras,
13° salário, repouso semanal, número
de dias de férias, aviso prévio, licença
-maternidade, direito de greve, entre
outros citados na Constituição.
Nesta nova fase do Direito do Trabalho, é necessário colocar em pauta
e reforçar o papel político dos sindicatos em meio ao sistema, já que eles
funcionam como um canal de comunicação entre as empresas, trabalhadores e o meio político. Os sindicatos
têm por função a representação legal
dos interesses profissionais, sociais e
políticos coletivos da categoria ou individuais dos trabalhadores, visando
seu bem-estar.
Além da assistência jurídica, os sindicatos também podem oferecer assistência médica a seus associados e tomam grande parte nas negociações de
benefícios que os trabalhadores sindi-

calizados usufruem, como 13° salário,
vale-refeição, planos de saúde e odontológico. Grande parte dos sindicatos
também funciona como um canal de
notícias, disponibilizando aos trabalhadores informações sobre todas as
novidades da esfera trabalhista.
Nosso sindicato representa mais
de 30 mil comerciários em Ribeirão
Preto e região, e nossa principal função é conciliar as relações de trabalho, evitando abusos por parte das
empresas e mediando conflitos antes
que sejam encaminhados à Justiça.
Desde o mês de agosto de 2000, milhares de demandas trabalhistas dos
comerciários puderam ser mediadas
e solucionadas pela CINTEC – Câmara de Conciliação Trabalhista, instalada ao lado da Justiça do Trabalho
de Ribeirão Preto.
Assim, cabe ao sindicato firmar
acordos coletivos ou Convenções Coletivas, resolvendo eventuais adequações nas relações de trabalho advindas
da reforma trabalhista, agora em vigor.
Finalmente, fica bem claro que
tudo ainda está muito nebuloso e confuso e que ninguém pode prever o que
acontecerá com esta série de mudanças na CLT. Nossa grande certeza é
que nós, sindicalistas, não deixaremos
que haja abuso de poder ou desmandos, estamos atentos a toda e qualquer
irregularidade, e certamente atuaremos duramente para que os direitos
dos comerciários sejam respeitados.
Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários

Nossos endereços
Sede Social
Rua General Osório, 782 - 1ª e 2ª sobreloja
Centro – Fone: 16 3519-3500
Subsede Campos Elíseos
Rua Marquês de Pombal, 506
Campos Elíseos – Fone: 16 3519-3890
Subsede Batatais
Rua Coronel Joaquim Alves, 635
Centro – Fone: 16 3761-3685
Clube dos Comerciários
Rua Ézio Lucchiari, 500
Parque São Sebastião – Fone: 16 3629-0717
Academia Ritmo/Locadora Ritmo
Rua Marquês de Pombal, 405
Campos Elíseos – Fone: 16 3603-6130

Buffet BonBistrô
Espaço Siena (Clube de Campo)
Fone: 16 3629-7760 – Carmen
Espaço Villa di Toscana (Subsede)
Fone: 16 3603-6130 – Carlos
Espaço Aberto da 3ª Idade
Terças e Quintas das 14h às 17h
Fone: 16 3519-3890
CAPTec Escola Técnica do Comerciário
Rua Alagoas, 349
Campos Elíseos – Fone: 16 3519-3410
Escola Infantil CAPKids
Rua Alagoas, 333
Campos Elíseos – Fone: 16 3519-3410

www.comerciariorp.org

Sindicalize-se

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

Dependentes
Cônjuge: Certidão de Casamento, CPF e RG.
Filhos menores de 18 anos e solteiros:
Certidão de nascimento, CPF e RG.
Filhos solteiros até 24 anos, sem renda
própria e que estejam cursando faculdade:
Comprovante 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 Certidão de Nascimento de filhos
em comum, CPF e RG.

solicite uma visita de
nossos credenciadores
Ligue (16) 3519-3500/(16) 3629-0717

Janivaldo, Márcia ou Rita

Departamento
Jurídico
CAUSAS TRABALHISTAS
Dra. Daniela K. G. Braga
Rua Aureliano G. de Oliveira, 372
Fone/fax: (16) 3636-3261 – Ribeirão Preto
E-mail: danikgoncalves@yahoo.com.br
Dr. Edson Roberto Massonetto
Rua Duque de Caxias, 1235
Fone: (16) 3632-8990/(16) 3632-8995
Fax: (16) 3636-9856 – Ribeirão Preto
E-mail: massonettoadv@hotmail.com
Dr. José Jorge Simão
Rua São Sebastião, 506 - 5° andar cj. 51
Fones: (16) 3610-8817 – Ribeirão Preto
E-mail: advsimao@netsite.com.br
Dra. Ritamar A. G. Pereira
Rua Aureliano G. de Oliveira, 372 - sl. 31
Fone/fax: (16) 3636-3261 – Ribeirão Preto
E-mail: ritamar@aasp.org.br

CÍVEL E CRIMINAL
Dr. Edson Roberto Borsato
Av. do Café, 681
Fone: (16) 3610-5560 – Ribeirão Preto
E-mail: edsonborsato@ig.com.br
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Presidente do Sincomerciários participa de jornada pela democracia
A presidente do Sincomerciários de
Ribeirão Preto, Regina Pessoti Zagretti,
que também é Secretária da Mulher da
UGT Nacional participou, de 14 a 24
de novembro, da “Jornada Continental por Democracia e Contra o Neoliberalismo”, em Montevidéu, no Uruguai. O evento contou com mais de 2
mil representantes das Américas e foi
promovido pela Confederação Sindical
de Trabalhadores e Trabalhadoras das
Américas (CSA) e Comitê Continental
de Mulheres Trabalhadoras (CMTA),
do qual Regina é vice-presidente.
A Jornada acontece 10 anos depois
de os movimentos sociais terem derro-

tado a ALCA (Área de Livre Comércio
das Américas). Foi um processo de trabalho e articulação dos movimentos populares mais importantes nas Américas,
com ênfase na necessidade de mobilizações com abordagens políticas.
A ideia principal é gerar unidade
entre os diferentes setores, de modo
a combater o neoliberalismo e lutar
pela democracia. “Participamos desse
encontro em um momento delicado,
já que no Brasil contamos atualmente mais de 12 milhões de desempregados, e acaba de entrar em vigor a
lei nº 13.467 – que trata da Reforma
Trabalhista –, uma reforma feita para

beneficiar patrões e tirar direitos da
população. Nós, representantes dos
trabalhadores, lutamos ainda hoje,
para que o governo não corte mais direitos fazendo a Reforma da Previdência”, afirmou Regina.
A união entre sindicato e trabalhador, hoje mais do que nunca, se mostra de suma importância para que os
direitos trabalhistas sejam respeitados. “Procure seu sindicato, denuncie
todo e qualquer tipo de assédio, tire
suas dúvidas trabalhistas. Somos nós,
os trabalhadores, que movimentamos
a economia, e não os patrões. Juntos
somos fortes!”, concluiu.

Atuação do Movimento Sindical e a reforma trabalhista
“DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO”

O Sincomerciários, por meio de
seus diretores e colaboradores, participou do “Dia Nacional de Mobilização”,
que aconteceu dia 11 de novembro, em
São Paulo/SP, para manifestar repúdio contra a reforma trabalhista (Lei
n° 13.467/2017), contra a reforma da
Previdência (PEC 287/2016) e contra a
tentativa do governo de alterar o conceito e a fiscalização do trabalho escravo, por meio da Portaria n° 1.129/2017,
do Ministério do Trabalho.

ela possibilita aos patrões a retirada de
direitos conquistados ao longo dos anos
com muita luta do movimento sindical
brasileiro. Nós, sindicalistas, queremos
retomar o diálogo para conseguir reverter itens nocivos ao trabalhador e à
sociedade como um todo. Precisamos
encontrar meios de aumentar a oferta
de emprego e combater os abusos. Não
há democracia sem um sindicalismo
forte, que lute pelos direitos dos trabalhadores, e não vamos desistir de lutar
por uma sociedade mais justa e igualitária. Esse é nosso dever para com os
A manifestação foi convocada pelas nossos representados. Todas as vezes
centrais sindicais, entre elas a União que recebermos o chamado de nossa
Geral dos Trabalhadores (UGT), a qual central, estaremos aqui”, enfatizou.
o sindicato é filiado. Participaram do
ato trabalhadores, sindicalistas, dirigentes e representantes de movimentos
sociais e da sociedade civil.
Durante a manifestação, a presidente Regina enfatizou: “Neste momento precisamos esclarecer aos trabalhadores sobre os riscos contidos
nesta nefasta reforma trabalhista, pois

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
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Encontro marca Dia do Comerciário
O Sincomerciários de Ribeirão Preto preparou, no dia 29 de outubro, o 5°
Encontro dos Comerciários, que reuniu mais de 700 pessoas entre comerciários e seus familiares. A abertura foi
feita com a leitura de um texto enfatizando a luta diária dos comerciários,
enviado pela presidente Regina, que
participava, na ocasião, de um intercâmbio sindical nos Estados Unidos.
O evento foi recheado de atrações e
sorteios de prêmios, em que uma moto
0km doada pela Fecomerciários era o
grande destaque. A ganhadora foi a sra.
Maria Clarice Ferreira dos Santos, da
empresa JV Quadri Ltda. EPP.
A diretoria do Sincomerciários
prestigiou a grande festa, que mais
uma vez teve o objetivo de valorizar
e reconhecer a categoria comerciária. O vice-presidente executivo Oscar Gonçalves abriu o evento agra-

decendo a presença de todos: “Mais
uma vez é um prazer realizarmos essa
festa para vocês, comerciários! Agradeço a todos que compareceram e
nos prestigiaram, e reforço aqui que
nossa luta continua incessante para
garantir um reajuste digno a todos.
Lutamos ainda contra as propostas
de governo que só visam prejudicar
os trabalhadores brasileiros”.
Representando a Fecomerciários,
tivemos a ilustre presença de José
Carlos Aparecido Pelegrini, presidente do Sincomerciários de Matão.
“Agradeço o convite e parabenizo vocês, comerciários, pois são a força de
nosso país e merecem todo o respeito, principalmente de nossos governantes. Este evento foi realizado com
muito carinho e dedicação, tanto do
Sincomerciários como da nossa Fecomerciários”, declarou.

Fecomerciários inaugura parque aquático completo em Avaré
A categoria comerciária de todo o
estado de São Paulo recebeu, no dia 28
de outubro, um magnífico presente: a
inauguração do Parque Aquático no
Centro de Lazer da Fecomerciários na
Estância Turística de Avaré.
O Sincomerciários de Ribeirão
Preto esteve presente com uma comitiva com cerca de 50 pessoas, entre
comerciários e diretores da entidade.
A Fecomerciários sorteou uma moto
125 CG 0km, entre os quase 3 mil comerciários presentes e a sortuda foi
Márcia Regina Rodrigues, de Sertãozinho. O presidente Motta frisou em
seu discurso: “Esta obra é única no
sindicalismo brasileiro. Foi totalmen-

te adquirida com o custeio sindical.
Gerou e vai continuar gerando centenas de empregos. Para nosso orgulho,
trata-se do maior empreendimento
turístico de Avaré, que garantirá o
merecido descanso e entretenimento
à família comerciária”.
“Parabenizamos nosso presidente
Motta por mais essa conquista em
prol dos comerciários, temos orgulho
em pertencer a uma federação que cuida da categoria com esmero, dedicação
e uma visão de futuro essencial no momento político e econômico em que vivemos”, destacou a presidente Regina.
Em breve o Centro de Lazer de Avaré estará disponível para caravanas.

COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519-3500
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MISS COMERCIÁRIA 2017

Um show de beleza e elegância
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Bruna Cristina Luiz
Cia Distribuidora de
Motores Cummins

Aconteceu no dia 4 de novembro a 23ª edição do Miss Comerciária Ribeirão Preto, evento promovido pelo Sincomerciários de Ribeirão Preto e
que busca valorizar a beleza feminina no comércio. O evento foi realizado
no Espaço Siena do Clube dos Comerciários e contou com a participação de
11 candidatas. Mais de 400 pessoas encheram o salão e ficaram maravilhadas
com o desfile, que teve como tema principal “Uma noite em Hollywood”,
resultado de um cenário impecável preparado pela Fecomerciários.
A animação ficou por conta da apresentação da dupla sertaneja Gabriel
Henrique & Mateus, dos bailarinos do Studium Carla Petroni e do lindíssimo desfile de noivas do Ateliê Neide Amaral. As eleitas receberam prêmios
e viagens para o Centro de Lazer dos Comerciários na Praia Grande e a primeira colocada ganhou ainda uma viagem para São Lourenço – cortesia da
agência de viagens DSE –, além de premiação em dinheiro.
“Exaltar a beleza das comerciárias é uma forma de valorizar e incentivar
a autoestima dessas garotas, pois muitas vezes essa beleza não transparece no
dia a dia do trabalho. Muitas misses que passaram pela nossa passarela, hoje
fazem sucesso como modelos”, destacou a presidente Regina.

Jéssica da Silva
S. Salgado
Perin & Cia Ltda

Juliana dos Santos Silva
Casas Bahia / Via varejo

Lara Maglia Honorato
Magazine Luiza

As ganhadoras:

1º lugar: Isabella Braga, da empresa Motorola
2º lugar: Thaissa Mota, da empresa Casas Bahia
3º lugar: Raquel Eduarda, da empresa Central do Óculos
Miss Simpatia: Larissa Borges, da empresa O Boticário

Leticia T. de Oliveira
Atri Comercial Ltda.

Corpo de Jurados

Marcia Regina Pereira
Leroy Merlin

Sérgio Coelho
Arquiteto

José F. Bagata
Empresário

Adriana de B. Pereira
Empresária

Iris Mendes Ribeiro
Radialista

Paulo C. Garcia Lopes
Pres. SINCOVARP

Maria Júlia M. Besson
Óptica Besson

ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG
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Eventos em homenagem aos comerciários

Aconteceram no dia 8 de novembro
os tradicionais eventos de Homenagem
aos Comerciários do Ano e a solenidade de premiação dos vencedores do
XXI Concurso de Poesia Moderna dos
Comerciários, promovidos pelo Sincomerciários de Ribeirão Preto em comemoração ao mês do comerciário.
Com a participação de cerca de 200
pessoas no Espaço Villa de Toscana, a
noite foi repleta de emoção por parte
dos homenageados e pelos poetas que
encantaram a todos com suas palavras.
A Presidente do Sincomerciários, Regina Pessoti Zagretti se emocionou ao
abrir o evento: “É uma honra poder
homenagear estes comerciários, que
muito nos orgulham pela dedicação,
competência e honestidade com que
desempenham suas funções. Valorizar
e reconhecer o trabalhador comerciário é uma das grandes metas do nosso

sindicato. São 21 anos de concurso de
poesia e fico emocionada ao ver que temos poetas que começaram adolescentes e participam até hoje. É um evento
cultural que incentiva o amor à leitura e
o aprimoramento da escrita”, concluiu.
Os homenageados do ano foram a
sra. Valdete M. de Almeida A. dos Santos, funcionária da empresa Concrenasa Comércio e Indústria de Materiais
para Construção S/A e o sr. José Romircio de Souza, funcionário da empresa
Passalacqua & Cia Ltda. Receberam
presentes do SINCOVARP – Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão
Preto, das respectivas empresas e foram
agraciados com uma viagem ao Centro
de Lazer dos Comerciários, na Praia
Grande, presente do Sincomerciários.
O evento contou com a presença de
vários diretores do Sincomerciários,
poetas e poetisas, familiares dos home-

nageados, além dos representantes das
empresas Concrenasa e Passalacqua, o
diretor dr. Carlos Alberto Chodraui e
sra. Aparecida de Lourdes França Borges, gerente de Recursos Humanos.
O julgamento das poesias inscritas no concurso foi realizado pelo
renomado escritor e poeta sr. Antônio Carlos Tórtoro, membro da Academia Ribeirãopretana de Letras. O
escritor entregou aos participantes
do concurso exemplares dos seus livros: Piacevolezza, sobre o antigo
Colégio Santa Úrsula e Repercutindo
Educação, que contém artigos sobre
as experiências vividas em seu trabalho como orientador educacional do
Colégio Anchieta.
Veja as fotos do evento em:
www.comerciariorp.org
Fotos: João Carlos Domingos

Ganhadores do XXI Concurso de Poesia Moderna dos Comerciários
Categoria Comerciário Adulto
1º lugar: Leandro Machado Valadão
Empresa: Fábio Guaitoli Peças e
Serviços Ltda.
Poesia: Trabalha Ribeirão
2º Lugar: Anselmo Girolineto
Empresa: Guidugli Mat. Construção
Poesia: Convivência
3º Lugar: Jaldo de Sousa Lima
Empresa: Midas Solutions
Poesia: Esperando Ilusões

Categoria Comerciário Jovem
1º Lugar: Marcos Vinícius Magalhães
Empresa: Abc Letreiros Com. Visual
Poesia: Andarilho
2º Lugar: Marina Ramos P. Leite
Empresa: Lojas Havan
Poesia: Recomeço
3º Lugar: Isabelle Dias B. Ferreira
Empresa: Hidrocompany
Poesia: Caderno

Categoria Hors Concours Adulto
1º Lugar: Eunice Pires Domingues
Poesia: Convicções
2º Lugar: Adriana Apda. Januário
Poesia: Sonhos Empoeirados
3º Lugar: Arari Aguiar Monteiro
Poesia: Magia Das Flores
Categoria Hors Concours jovem
1º Lugar: Nínive Elisabete Ferreira
dos Santos
Poesia: Considerações Finais
2º Lugar: Diego Taveira de Miranda
Poesia: Droga de Você
3º Lugar: Marina de Lima P. Silva
Poesia: Dália

O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO
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Horário especial de
Atendimento de excelência aos comerciários
verão!
Aos sábados,
domingos e feriados
o Clube estará
aberto até às 19h.

A presidente Regina posa ao lado da equipe de atendentes do
Departamento Social: Elaine, Poliane e Giovana

O Sincomerciários investe cada vez mais em atendimento de excelência à
categoria. Todos os funcionários dos setores, sejam do social, farmácia, centro
de beleza, academia, clube de campo, buffet, escola CAPTec e escola infantil
CAPKids passam por constantes treinamentos e capacitações, muitos oferecidos pela Fecomerciários, para que possam no dia a dia atender ao comerciário
e sua família com agilidade e eficiência.
“Nosso principal objetivo é que o comerciário se sinta em casa em todos
os departamentos do sindicato, bem como tenha suas necessidades atendidas
com atenção e profissionalismo. Estamos aqui para servir a categoria com
qualidade de serviço, eficiência e rapidez, esse é um dos nossos lemas”, ressalta a presidente Regina.

Aproveite o sol
com saúde,
use filtro solar!

Atendimentos na sede Social
Farmácia: segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 12h
Dentista: segunda a sexta das 8h às 12h
Centro de Beleza: horários flexíveis, agende com antecedência
Administrativo: segunda a sexta das 8h às 18h e aos sábados das 8h às 12h
Turismo Social: Agendamento (16) 3519-3500

TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!
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A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO!
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