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Base territorial

www.comerciariorp.org
Filiado à

Alnópolis, 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 nova legislação e a importância do sindicato
A reforma trabalhista alterou radicalmente as relações trabalhistas, incluindo na CLT procedimentos que têm
provocado inúmeras mudanças na vida
dos empregados e também na dinâmica
das entidades sindicais e das empresas.
Esta nova legislação, aprovada muito
apressadamente e sem considerar a participação do movimento sindical, feriu o
ordenamento jurídico, e houve contestações na Justiça. Inúmeras Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIN),
foram promovidas pelas Federações e
Confederações dos Trabalhadores e pela
Procuradoria Geral da República, questionando as alterações da contribuição
sindical, trabalho intermitente e terceirização, que estão para serem julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal.
O ano de 2018 será desafiador para
as entidades sindicais, visto que a nova
legislação trouxe, em primeiro plano,
a tentativa de afetar os sindicatos em
sua atividade mais importante – amparar o trabalhador –, retirando das
entidades o direito de homologar as
rescisões trabalhistas, ou restringindo
os Acordos Coletivos.
Nós, do Sincomerciários de Ribeirão Preto, reparamos estes entraves
pois, por meio de longas negociações,
incluímos na Convenção Coletiva de
Trabalho a obrigatoriedade da homologação no sindicato. Assim, atuaremos
ativamente na condução dos Acordos
Coletivos e, acima de tudo, não deixaremos de amparar o trabalhador na
luta por seus direitos.

Outra atitude que colocaremos em
prática é a de reorganizar e otimizar
a gestão do sindicato, agilizando atendimentos e oferecendo o máximo de
benefícios para os comerciários. Mas
para que isso possa ser uma realidade,
precisamos contar com a adesão em
massa dos trabalhadores da categoria,
é preciso que entendam a importância
do nosso trabalho na manutenção de
seus direitos e juntem-se a nós, fortalecendo nossa luta.
O pilar de sustentação da entidade
são os trabalhadores e, como não recebemos nenhum subsídio do Governo, é
imprescindível que a categoria comerciária sindicalize-se e lute conosco por
seus direitos. Em 2018, nosso intuito é
consolidar a entidade como órgão máximo de amparo e esclarecimento aos
comerciários. Buscaremos novos projetos para despertar nossa classe trabalhadora, para que fique cada vez mais claro
que a grande defesa dos direitos passa
por uma entidade sólida, alicerçada em
uma liderança forte, efetiva e que vem
conduzindo, há mais de 80 anos, um patrimônio de lutas, oferecendo a Ribeirão
Preto e toda a base territorial uma gama
de serviços e benefícios com excelência
e respeito ao trabalhador comerciário.
Esta sempre foi e continuará a ser a linha condutora desta diretoria.
Comerciário, faça parte, lute junto
conosco, pois com toda certeza sairemos vencedores.
Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários

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

Buffet BonBistrô
Espaços Siena e Firenze (Clube dos Comerciários)
Fone: (16) 3629-7760 – Carmen
Espaço Villa di Toscana (Subsede Campos Elíseos)
Fone: (16) 3519-3890 – Carlos
Espaço Aberto da 3ª Idade
Terças e quintas, das 14h às 17h
Subsede Campos Elíseos
Fone: (16) 3519-3890
Escoal Infanl CAPKids
Rua Alagoas n° 333
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3410
CAPTec – Escola Técnica do Comerciário
Rua Alagoas n° 349
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3410

www.comerciariorp.org

Sindicalize-se
documentos necessários
Titular

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

Dependentes

Cônjuge: Cerdão de casamento, CPF e RG.
Filhos menores de 18 anos e solteiros: Cerdão
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 Cerdão
de nascimento de filhos em comum, CPF e RG.

Solicite uma visita de
nossos credenciadores
Ligue (16) 3519-3500 ou (16) 3629-0717

Janivaldo, Márcia ou Rita

Departamento
Jurídico
Causas trabalhistas

Dra. Daniela K. G. Braga
Rua Aureliano Garcia de Oliveira n° 372
Fone/fax: (16) 3636-3261 – Ribeirão Preto
E-mail: danikgoncalves@yahoo.com.br
Dr. Edson Roberto Massone o
Rua Duque de Caxias n° 1235
Fones: (16) 3632-8990 ou (16) 3632-8995
Fax: (16) 3636-9856 – Ribeirão Preto
E-mail: massone®oadv@hotmail.com
Dr. José Jorge Simão
Rua São Sebasão n° 506 – 5° andar – cj. 51
Fone: (16) 3610-8817 – Ribeirão Preto
E-mail: advsimao@netsite.com.br
Dra. Ritamar A. G. Pereira
Rua Aureliano Garcia de Oliveira n° 372 – sl. 31
Fone/fax: (16) 3636-3261 – Ribeirão Preto
E-mail: ritamar@aasp.org.br

Cível e criminal

Dr. Edson Roberto Borsato
Avenida do Café n° 681
Fone: (16) 3610-5560 – Ribeirão Preto
E-mail: edsonborsato@ig.com.br
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

faleconosco@comerciariorp.org
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O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO
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Centro de Beleza dos Comerciários
Jornal do Sincomerciários

Novo espaço de atendimento

O Sincomerciários, com o intuito
de priorizar um atendimento eficiente e de qualidade
aos seus associados,
inaugurou o Centro
de Beleza dos Comerciários em um novo
endereço. Com espaço
mais amplo e convidativo, o centro conta com
profissionais altamente
qualificados, com mais de
30 anos de experiência.
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Nesse novo local os
comerciários e comerciárias poderão efetuar vários tratamentos na área de
beleza, como por exemplo:
cortes masculino e feminino, escova, hidratação, tratamento capilar, coloração,
plástica dos fios, depilação,
manicure e pedicure. Tudo
isso com preços e condições
mais que especiais.

Rua Marquês de Pombal, 405 – Campos Elíseos,
dentro do complexo da Academia Ritmo.
Confira de perto essa novidade, ligue e agende
seu horário pelo telefone (16) 3603-6130.

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

www.comerciariorp.org

faleconosco@comerciariorp.org
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BENEFÍCIOS
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Academia Ritmo, espaço ideal para cuidar do corpo e da mente

Praticar exercícios físicos pode
realmente contribuir para sua saúde
mental? Claro que pode, pois além
de fortalecimento muscular, aumento da capacidade cardiopulmonar e
melhora da estética, sair do sedentarismo também pode trazer outros
benefícios como a melhora do sono,
humor e memória.
Os exercícios físicos diminuem
também o risco de desenvolvimento
de transtornos psiquiátricos, como

ansiedade e depressão. Eles podem
produzir efeitos antidepressivos e
proteger o organismo dos efeitos prejudiciais do estresse do dia a dia na
saúde física e mental.
É muito importante que a prática
de exercícios seja realizada na forma
de um programa de treinamento físico
progressivo e controlado, sempre com
acompanhamento de um profissional
para monitoramento da intensidade
destes exercícios, de acordo com o
nível de cada pessoa. É preciso ressaltar que, se houver uma sobrecarga de
exercícios, haverá influência negativa
sobre a qualidade de vida da pessoa,
pois podem ocorrer lesões, distúrbios
do sono e estresse muscular.
Para Marcelo Antônio Bueno da
Silva, de 43 anos, frequentador da
Academia Ritmo há pelo menos 10
anos, praticar musculação foi um
divisor de águas em sua vida já que,
além de manter a forma física, ele
atesta que sua qualidade de vida em

todos os aspectos, seja social, físico
ou mental melhorou muito.
“Só tenho a agradecer todo o empenho dos professores da Ritmo,
aqui encontrei o lugar certo para
praticar exercícios de forma correta, sempre com a orientação de um
profissional qualificado. Não troco a
Ritmo por outra academia, me sinto seguro, temos uma mensalidade
justa, atendimento eficiente, seja
dos funcionários ou professores, que
estão sempre atentos ao meu desempenho e melhor aproveitamento dos
exercícios. A equipe da Ritmo é nota
10!”, finaliza.
Venha conhecer a Academia
Ritmo e melhore sua saúde e
também sua qualidade de vida.
Preços especiais para comerciários e associados. O endereço é
Rua Marquês de Pombal n° 405,
Campos Elíseos, e você pode entrar em contato conosco pelo telefone (16) 3603-6130.

ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG
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Sincomerciários firma convênio odontológico
com Clínica Independência

Estacionamento próprio

Atendimento rápido e eficaz

Seis consultórios com estrutura completa

Total higiene e segurança

Consultório infantil

Espaço Kids

O Sincomerciários, visando oferecer aos seus associados, dependentes e
para toda a categoria comerciária acesso a uma maior variedade de procedimentos odontológicos, firmou convênio com a Clínica Independência, que
oferece descontos e vantagens especiais
com qualidade e segurança.

www.comerciariorp.org

Especialidades
• Clínica geral
• Cirurgia geral
• Dentista restauradora
• Disfunção temporomandibular
• Endodontia
• Ortodontia
• Raio X
• Implantes
• Odontopediatria
• Periodontia
• Reabilitação oral
• Tratamento para pacientes
com necessidades especiais

Todo o atendimento, orçamentos
e pagamentos serão realizados diretamente na clínica bastando retirar a
guia de encaminhamento na Sede Social do Sincomerciários.
Para os comerciários e associados,
os preços são mais que especiais e podem ser parcelados.

Horário de atendimento: 8h às 18h de segunda a sexta-feira e 8h às 12h aos sábados.
Endereço: Avenida Independência nº 415 – Vila Seixas. Fone: (16) 3515-7750.

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

faleconosco@comerciariorp.org
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SAÚDE E BEM ESTAR

O verão exige cuidados
Uma das estações mais gostosas do ano sem dúvida é o verão, e com ele é
preciso tomar alguns cuidados, pois geralmente ficamos mais expostos a altas
temperaturas e ao sol. Nessa época é muito comum frequentarmos o clube e até
mesmo passar alguns dias na praia. Tudo isso é muito bom e, se tomarmos algumas precauções, esses dias quentes ficarão muito melhores. Veja algumas dicas:
– Aplicar filtro solar com fator de proteção solar (FPS) acima de 15 e espalhar em camadas fartas pelas áreas mais afetadas, reaplicando a cada três horas;
– Usar barreiras físicas, como chapéu, bonés e camisas de tecido escuro,
para evitar a radiação solar;
– Ficar em ambientes frescos e com roupas leves;
– Evitar o excesso de exposição ao sol das 10h às 16h,
– Alimentação leve com sucos, saladas e muita água fresca.
Não deixe que a umidade lhe cause problemas de pele, pois é muito
comum nessa época do ano. O principal é a micose, causada por fungos
que habitam a água das piscinas e a areia das praias. Para prevenir, tome
esses cuidados:
– Utilize sempre chinelos e deite-se sempre sobre cangas ou toalhas quando estiver na praia;
– Seque muito bem todo o corpo, principalmente as juntas e entre os
dedos dos pés;
– Depois da praia ou clube, tome um banho frio com sabonete neutro.
– Utilizar um creme hidratante para refrescar a pele e evitar que ela descasque.
Com todos esses cuidados, faça bom proveito do tão esperado verão!

Memória Esportiva

O Clube dos Comerciários possui uma extensa lista de amantes do esporte.
A “família do bocha”, como é carinhosamente chamada, está todos os domingos
no clube, participando dos torneios e campeonatos, realizados frequentemente.
Nas fotos acima, dois momentos de premiação de campeonatos de bocha e
de truco, há mais de vinte anos.

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

www.comerciariorp.org

