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Pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2018/2019, foi levada ao conhecimento da categoria
através de assembleia ocorrida no dia 12 junho e por meio de urnas itinerantes, que percorreram as
lojas do comércio da cidade e da base territorial, recolhendo assinaturas e entregando uma cópia da
pauta para os trabalhadores. A pauta foi aprovada pela categoria e na sequência foi enviada para o
patronal SINCOVARP para início das negociações. “Este ano, acreditamos que as negociações serão ainda mais desafiadoras devido ao momento político e econômico pelo qual nosso país está passando, nosso intuito é que fechemos o acordo dentro da data base que é 1º de setembro, com reajuste digno para os comerciários, lutaremos ainda para a renovação
e melhoria das cláusulas sociais. Com a reforma trabalhista o nosso papel na luta pelos direitos dos trabalhadores e o
comprimento rigoroso da convenção coletiva se torna cada vez maior, porque o sindicato é a força e a mão que protege
o trabalhador que, sem sindicato está desamparado”, ressaltou a presidente Regina Pessoti Zagretti.

Base territorial

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

Desemprego e Automação
O problema do desemprego é grave, pois
estamos com 13 milhões de trabalhadores
desempregados, e para agravar a situação
temos que nos preparar para enfrentar o
futuro da automação, com introdução de
robôs, inteligência artificial, que destroem
os empregos, principalmente na indústria e
comércio.
Muitas atividades das pessoas estão sendo substituídas pela tecnologia e segundo
estudos da Conferência da ONU, muitos
empregos desaparecerão como já ocorre
no sistema bancário, com uso de aplicativos. A automação eleva a produtividade das
empresas e aumenta os lucros, estimulando investimentos, o que aponta para uma
rápida mudança para esta nova realidade
da nossa história. Não podemos ter dúvida
de que muitas atividades serão substituídas
pela tecnologia e fica a questão que todos
fazem: até quando esta chamada inteligência artificial irá afetar nossa vida e quem irá
frear esta ganância tecnológica que destrói
os empregos.
Em países mais desenvolvidos, que já
usam estes recursos digitais, ocorreu a diminuição dos empregos formais e está surgindo o trabalho independente, os autônomos. No caso da categoria comerciária,
o comércio eletrônico permite o consumo
a qualquer momento através de marketing
digital, propiciando a compra online. A facilidade estimula o consumo desenfreado,
em todas modalidades de compras, seja de
eletrodomésticos, calçados, roupas, cosméticos, telefone etc. Todavia, não deixa de
tirar vendas e provocar desemprego, reduzindo a faturamento das lojas tradicionais.

No entanto, o papel do vendedor nas
lojas físicas é muito importante, porque o
cliente é personalizado e pode comparar os
produtos e ouvir as sugestões, podendo diferenciar os modelos e ser orientados para
que a compra seja feita com mais qualidade.
Além disso, tem o fator humano envolvido,
pois robôs ainda não têm condições de se
relacionar ou interagir com as pessoas, máquinas não oferecem atenção à pessoas, não
têm criatividade e raciocínio lógico e não
promovem interação verbal, isto é, não conversam, não têm diálogo.
De qualquer modo, com ou sem automação, para que haja o consumo de bens
e serviços e o escoamento da produção, há
necessidade da população ter uma renda
básica que dê condições para uma estabilidade econômica familiar, como já vem
acontecendo em diversos países europeus,
como foi discutido no Fórum Econômico
Social de Davos. Os recursos viriam através
do Programa de Renda Básica Universal, inclusive o Brasil também se preocupou com
esta possibilidade e desde 2004 foi aprovada
a lei que instituiu a renda Básica da Cidadania, garantindo uma quantia anual em
dinheiro, porém a lei não foi ainda regulamentada, pois seu valor anual seria muito
alto para a nação.
No Brasil acreditamos que este programa irá demorar levando em consideração o
número da população, a extensão territorial
e as desigualdades regionais e nossa situação política e econômica.
Nós, do movimento sindical, estamos
atentos à esta nova realidade para que a
dignidade humana seja sempre respeitada.
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
Buffet BonBistrô
Espaços Siena e Firenze (Clube dos Comerciários)
Fone: (16) 3629-7760 – Carmen
Espaço Villa di Toscana (Subsede Campos Elíseos)
Fone: (16) 99707-1212 – Carlos

www.comerciariorp.org

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
Escola Infan l 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

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: massoneoadv@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

Orientações
previdenciárias

Sr. José Firmino de Faria
Atendimento às segundas, quartas e sextas
14h30 às 18h
Subsede Campos Elíseos

Expediente
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A missão do Sincomerciários é defender os direitos dos trabalhadores
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Mercado de trabalho: campo de lutas
e desaﬁos da mulher
A presença da mão de obra feminina no segmento do comércio é cada
vez mais expressiva e a relevância do
trabalho da mulher é inquestionável,
determinante para sua autonomia
pessoal e econômica, além da subsistência da família.
Segundo dados do Anuário dos
Trabalhadores (2017), do Dieese-Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a predominância das mulheres no setor se
solidifica atingindo um percentual de
65%.
As mulheres estão mais presentes
no mercado de trabalho, mas continuam enfrentando, a exemplo das
mulheres em geral, uma enorme desigualdade de gênero. Elas estudam
mais que eles, mas ganham menos.
A maternidade e a responsabilidade
pelos cuidados com filhos e familiares
idosos acabam tolhendo as oportunidades de ocupar cargos de supervisão
e gerência. A jornada extenuante que
inclui trabalho aos domingos e feriados sobrecarrega ainda mais as comerciárias que enfrentam a dura realidade da dupla jornada, conciliando
o trabalho com os cuidados e as tarefas domésticas.
Além de todas desigualdades, a
mulher enfrenta ainda situações de
violência, assédio moral e assédio sexual, no ambiente de trabalho. O tema
é extremamente preocupante, tanto
que fez parte da pauta da 107.ª Sessão
da Conferência Internacional do Tra-

balho, que acaba de ser realizada em
Genebra, Suíça, reunindo milhares de
sindicalistas, empresários e governos
dos 187 países membros da Organização Internacional do Trabalho
(OIT). As discussões apontaram que
a meta para acabar com qualquer violência demanda a união de governos,
trabalhadores e empregadores.
Todos devem ter responsabilidades
para prevenir a violência e o assédio

no local de trabalho, bem como o direito ao trabalho, livre de violência e
assédio. Em que pese o comprometimento, percebeu-se que uma preocupação seria definir violência e assédio,
sendo significativo desafio não apenas
por causa de entendimentos subjetivos
e interpretações, mas também porque
diferentes respostas legais à violência
e ao assédio seriam necessárias.
A violência propriamente se trata
do exercício da força física no local
de trabalho que causa ou pode causar
danos, ferimentos ou doenças; já o as-

sédio é o indesejado comportamento
em um local de trabalho que poderia
ofender, humilhar ou intimidar.
Uma das conclusões do evento foi
a necessidade de se aprofundar tais
questões, estabelecendo uma regulamentação – Convenção e Recomendação – com ênfase na educação e
mudança cultural.
A violência e o assédio no mundo
do trabalho constituem uma violação
grave dos direitos humanos, que viola a capacidade de exercer os direitos
trabalhistas fundamentais, e que é incompatível com o trabalho decente e
uma ameaça à dignidade, à segurança,
à saúde e ao bem-estar. Sabemos que
os dados oficiais não refletem a realidade porque muitas trabalhadoras
não denunciam por medo de represálias, de desemprego e da estigmatização.
Nós, dirigentes sindicais, temos o
dever de trazer tais assuntos à luz para
que as trabalhadoras possam identificar o que é exatamente assédio moral
e possam buscar apoio.
É fundamental que as mulheres
continuem a se organizar em movimentos sindicais, sociais e feministas,
a fim de lutar com efetividade pelos
seus direitos e contra a discriminação
de gênero e suas mazelas que persistem no cotidiano da sociedade e de
modo especial no mundo do trabalho.
Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários e
Secretária da Secretaria da Mulher UGT

por princÍpio, somos contra o trabalho aos dominGos E fEriados
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Traga seu evento para o Clube dos Comerciários

Dentre as inúmeras atribuições dos
gestores do Sincomerciários Ribeirão
Preto, cabe cuidar do patrimônio da
entidade visando sua manutenção,
planejamento e supervisão de obras e
serviços, além da administração dos
variados espaços, buscando otimizar
seu pleno funcionamento.
Neste sentido, a diretoria deliberou
por abrir à comunidade, a utilização

do Clube de Campo dos Comerciários
para realização de eventos corporativos, encontros, festas de confraternização, exposições e eventos esportivos.
O clube possui uma área de 100
mil m2, com muita área verde, ambiente seguro e agradável. Dispõe de
dois amplos salões, o Siena, com capacidade para acomodar 600 pessoas

e o Firenze, com capacidade para
80 pessoas, quadras de tênis, salão de
jogos, canchas de bocha, playgrounds,
piscinas infantis e uma semi-olímpica,
com toda infraestrutura de móveis,
equipamentos e grande área de estacionamento interno.
Confira eventos realizados com
grande sucesso nesse excelente espaço:

Torneiro do Trabalhador realizado pelo
Sincomerciários e sindicatos de várias
categorias no dia 1º de maio

Exposição de Fuscas
organizado por Marcos Letice
Almoço na Roça organizado pela
Sociedade Espírita Allan Kardec

Encontro de Moto Clubes organizado
por A Tribo Moto Clube

Para mais informações de como realizar seu evento entre em contato pelo fone: (16) 3629-0717

comErciário, sindicalizE-sE! liGuE: (16) 3519-3500

faleconosco@comerciariorp.org
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Centro de Lazer - Avaré

Turismo o ano inteiro
A partir de agora comerciários e
seus dependentes poderão usufruir
das piscinas do Centro de Lazer dos
Comerciários em Praia Grande ou
de Avaré por um dia apenas, sem
necessidade de se hospedar com
pernoite.
Sem dúvida uma boa pedida para
quem estiver visitando as cidades ou
litoral paulista e quiser passar o dia

Jornal do Sincomerciários

num lugar muito bonito e aconchegante.
Os interessados nessa nova modalidade de lazer precisam efetuar
uma reserva 48 horas antes da visita,
mediante o pagamento relativo.
Lembramos que permanecem as
reservas para férias e núpcias.
Para fazer sua solicitação basta
comparecer à sede social do Sindicato.

Centro de Lazer - Praia Grande

Informe-se na Sede Social do Sindicato (16) 3519-3500

Departamento Social recepciona
a categoria

O Departamento Social do Sincomerciários está com
nova equipe de atendimento. As recepcionistas Talita e
Letícia são as novas
contratadas para
atender aos comerciários e associados, orientando
sobre benefícios e
serviços oferecidos.
Buscando sempre melhorar a qualidade do atendimento prestado aos
comerciários, associados e seus familiares, com agilidade
e eficiência, o Sincomerciários investe constantemente em
pessoal, com treinamentos e capacitações.
O funcionamento da sede é de segunda a sexta, das 8h
às 18h e aos sábados, das 8h às 12h, sem fechar para almoço. Mas lembramos que para se sindicalizar não é necessário se deslocar até a sede. Basta entrar em contato pelo
telefone 3519 3500 e solicitar a visita de um cadastrador
no seu local de trabalho ou residência.
Na foto, Elisabete Passini Mello, associada que utiliza de todos os serviços da nossa entidade e recomenda o
Turismo Social.

acEssE nosso sitE E conhEça sEu sindicato: WWW.comErciariorp.orG
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saúde e bem-estar

Farmácia em novo endereço

Comunicamos que a partir de
agosto a Farmácia Sincomerciários estará em novas dependências junto ao
complexo da Academia Ritmo, na rua
Marquês de Pombal, 405 nos Campos
Elíseos, no mesmo espaço em que brevemente estará funcionando a sede do
Sindicato, com todos os atendimentos.
A mudança da farmácia e da sede
social que acontecerá em breve, tem o
objetivo de melhor atender aos comerciários, com mais facilidade de acesso.
A Farmácia Sincomerciários conta

com farmacêutica presente durante
todo o tempo para orientação e esclarecimentos profissionais e aconselhamento sobre o uso racional de medicamentos. Além de medicamentos em
geral, genéricos, similares e de marca,
os clientes comerciários também têm
à disposição produtos de higiene pessoal. Tudo a preço acessível e várias
promoções, com a comodidade de
optar pelo pagamento com cartões
de crédito e parcelamento em 2x nas
compras acima de R$ 100,00.

O Sincomerciários promove lazer e cultura no dia a dia do comerciário

faleconosco@comerciariorp.org
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EsportE E lazEr

Os campeões do Interclubes

O Interclubes 2018 teve início em
maio, movimentando os torcedores
do futebol e do bocha. No futebol
o torneio reuniu atletas acima de 45
anos, enquanto o bocha não teve limite de idade e contou com a participação de cinco duplas.

O Clube dos Comerciários foi palco dos primeiros jogos, que depois
passaram a ser realizados nos clubes:
Ipanema, Regatas e Magic Gardens.
A grande final do campeonato Interclubes aconteceu do dia 9 de junho
no Magic Gardens. A vencedora do
bocha foi a equipe do Magic Gardens,
o Ipanema ficou com o título de vice;
em terceiro lugar, o clube de Regatas
e na quarta colocação a equipe do
Clube dos Comerciários. No futebol a
equipe do Ipanema sagrou-se campeã,
o Regatas ficou em segundo lugar,
enquanto o Clube dos Comerciários
ficou com a terceira posição e Magic
Gardens em quarto lugar.
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Academia ao ar livre
São nove aparelhos voltados à
prática de exercícios físicos, que
vão agradar a todos que buscam
um bom condicionamento.

Saúde e bem-estar ao seu
alcance!

COPA VERÃO 2018
A grande ﬁnal da Copa Verão
está prevista para o dia 5 de agosto. Venha torcer pelo seu time e
curtir o Clube dos Comerciários!

Venha usufruir de mais esse
espaço do Sincomerciários oferecido à você, em nosso clube de campo.

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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