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A pequena semente deste grande patrimônio 
dos comerciários de Ribeirão Preto e Região foi lan-
çada em solo fértil há quase oito décadas.

Sou a primeira mulher a assumir a presi-
dência do Sincomerciários de Ribeirão Preto e Re-
gião. Se eu tivesse que definir o cargo com uma 
só palavra, ela seria responsabilidade. Pois é com 
a  responsabilidade de ser sindicalista e mulher que 
assumi publicamente este desafio e tenho muito orgulho de gerenciar um dos maiores sindicatos da 
categoria comerciária do estado de São Paulo.

Ser sindicalista não é uma atividade fácil. Porque não é possível ser sindicalista sem desen-
volver uma boa capacidade gerencial e administrativa. Mas, não basta. É fundamental agregarmos a 
capacidade política. Insisto, capacidade de fazer política e não politicagem.

Quem exerce a política e faz dela um pilar em sua vida deve colocar o todo acima de qualquer 
interesse pessoal e é com esse compromisso com a categoria comerciária, que minha diretoria e eu 
gerenciamos e presidimos o Sincomerciários de Ribeirão Preto. Este é nosso lema e objetivo principal, 
é a meta que ilumina as nossas decisões, pois o comerciário está acima de qualquer outro interesse.

Você, trabalhador no comércio, saiba que pode contar com o trabalho desse grupo de 50 
comerciários que compõe uma diretoria dinâmica, ética, comprometida com os mesmos objetivos e 
ideais, e com um quadro de 150 valorosos funcionários, constantemente qualificados para atendê-lo 
diariamente em suas necessidades, em nove diferentes endereços: Sede Social, Subsede Campos Elí-
seos, Subsede Batatais, Escola CAP, Escola Infantil CAP Kids, Clube de Campo, BonBistrô, Academia 
de Ginástica Ritmo e Câmara Intersindical de Conciliação Trabalhista do Comércio de Ribeirão Preto. 

Para marcar o registro desses 78 anos de existência, elaboramos esta revista, destacando e 
detalhando todos os serviços e benefícios oferecidos a você, comerciário, as obras realizadas e em 
andamento, nossas bandeiras de luta, os projetos nos quais estamos engajados, os eventos sociais e 
culturais que promovemos, nossas metas e perspectivas.

Reconheça quem luta por você. Conheça seu Sindicato. Sindicalize-se. A mobilização dos tra-
balhadores é que nos dá força para prosseguir com nosso trabalho e nos dá solidez e legitimidade na 
representação da categoria comerciária.

Juntos, somos e seremos sempre cada vez mais fortes! Boa leitura! 

Santa Regina Pessoti Zagretti
Presidente  - Sincomerciários de Ribeirão Preto

O comércio é o eixo 
sobre o qual gira o mundo.

 O comerciário é a mão 
que faz esse eixo girar. 

O Sindicato é a força dessa mão.
Esse é o lema que norteia 
e ilumina nossas decisões.



Todo nosso trabalho tem como eixo principal, você comerciário e 
sua família, por isso investimos toda a arrecadação em infraestrutura 

adequada às necessidades da nossa categoria e em benefícios 
voltados ao bem-estar dos trabalhadores.
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À frente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Ribeirão Preto e Região, que comemora 
78 anos de fundação, exercendo um sindicalismo moderno e atuante, está a sindicalista Santa Regina 
Pessoti Zagretti. Sua eficiente gestão tem registrado ações efetivas que asseguram aumentos reais 
nos pisos e salários, bem como condições dignas de trabalho, além de um extenso rol de benefícios 
que atendem o comerciário e sua família. 

Esta trajetória de sucesso ganhou diretrizes bem definidas quando Oscar Gonçalves ocupou a 
presidência da entidade. 

Agora, no cargo de vice-presidente executivo, depois de uma sucessão saudável, transparente 
e democrática, testemunhamos juntos os êxitos de uma jornada de mais de sete décadas de lutas 
e vitórias. Oscar também é vice-presidente da nossa Federação.

A ampla prestação de serviços e o acesso da família comerciária aos mais variados benefícios 
demonstram que, de fato, este Sindicato atua pelo trabalhador e para o trabalhador. 

Destaco a ampliação do patrimônio da entidade graças à mais correta aplicação das contribuições 
arrecadadas junto à categoria e que a ela retorna por meio de muitas realizações: sede social, 
duas subsedes, atendimento jurídico e previdenciário, clube de campo, escola infantil, farmácia, 
Câmara de Conciliação, academia de ginástica, videolocadora, centro de beleza, convênios médicos 
e odontológicos e o Centro de Aprendizagem Profissional.

Parceiro da Federação
As participações desta entidade nas atividades sindicais, trabalhistas e sociais promovidas pela 

nossa Federação são igualmente relevantes.
O avanço mais significativo na história recente do Movimento Sindical Comerciário de todo o 

Brasil contou com seu decisivo engajamento.
Trata-se da Lei 12.790, que regulamentou a profissão de comerciário. Com esta norma deixamos 

de ser um mero aglomerado de trabalhadores. Passamos a ser respeitados como categoria 
profissional, com direito ao registro de “Comerciário” na carteira.

  Sua diretoria celebra este 78º aniversário com a promoção de vários eventos 
voltados para a categoria que sem dúvida serão excelentes oportunidades 
para a troca de experiências entre os trabalhadores e a entidade sindical 
dos quais sairão encaminhamentos focados no cumprimento das mais justas 

reivindicações comerciárias.
Os mais de 30 mil comerciários distribuídos nas 16 cidades que integram 

a base territorial do Sincomerciários de Ribeirão Preto e Região não 
poderiam contar com melhor representação.

Parabéns à presidente Santa Regina Pessoti Zagretti e sua  
diretoria! Saudações sindicais.

Sincomerciários Ribeirão Preto, 
referência no Sindicalismo Comerciário

Luiz Carlos Motta
Presidente da Federação dos Empregados 
no Comércio do Estado de São Paulo
(Fecomerciários) e da UGT/SP

Palavra do Presidente - Fecomerciários



o 
começo 

de 
uma longa 
jornada...

78 anos
de lutas
e
conquistas...



O comerciário e o Sindicato

Assim como os caixeiros-viajantes, nossa jornada começou com pequenos passos que trans-
formaram inúmeras vidas ao longo deste tempo. As sementes foram plantadas por muitas 
mãos que edificaram uma árvore sólida e frondosa que abriga em sua sombra mais de 30 
mil trabalhadores. Sombra essa que ao longo dos 78 anos de existência projeta para o fu-

turo muito mais do que o extenso patrimônio material que construiu, mas sim, a certeza de que é possível 
fazer muito mais e com eficiência o trabalho sindical, em prol de uma categoria, que faz a máquina do pro-
gresso girar e gerar a riqueza econômica da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. É no comércio 
e nas mãos dos comerciários que o mundo está alicerçado desde a mais remota Era. É por eles que nosso 
trabalho acontece, é por eles que lutamos cada vez mais pela sua valorização na sociedade.

A história conta que...
O espírito idealista de um grupo 

pioneiro, formado por jovens co-
merciários e outros jovens da 
comunidade, decidiu construir 
um espaço para o lazer dos 
trabalhadores locais. Assim, 
em 07 de Julho de 1920, nas-
cia a Associação dos Emprega-

dos no Comércio de Ribeirão 
Preto (AEC), proporcionando ati-

vidades sociais e recreativas aos 
seus associados. 

No rol das mudanças sociais e 
com a eclosão dos primeiros sindicatos trabalhistas, a 
associação cedeu lugar ao Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Ribeirão Preto e Região, fundado em 
01 de dezembro de 1936, com o objetivo de defender 
os legítimos direitos trabalhistas, proporcionar o aces-
so ao lazer, ao entretenimento e à cultura. 

Até hoje o Sincomerciários possui sócios AEC, 
que são ex-comerciários e trabalhadores de outras ca-
tegorias que podem se associar e usufruir de todos os 
benefícios da entidade. 

O Sincomerciários, como uma das mais impor-
tantes entidades sindicais do estado de São Paulo, re-
presenta mais de 30 mil comerciários. 

Um Sindicato forte, pujante, com um sólido pa-
trimônio material e moral, um espaço de apoio, aco-
lhimento e defesa do trabalhador do comércio, tudo 
construído ao longo de 78 anos, com muito suor e tra-
balho, sempre apoiado por uma categoria unida e par-
ticipativa.

Emílio U. Cerato Jr. Carlos Manoel Veiga

Waldemar A. Menezes José Bruno Chiericato

Orlando Rodrigues Pedro Pereira

Wilson TórtoroJosé Isola

Oscar Gonçalves

Galeria dos Presidentes

Santa Regina 
Pessoti Zagretti

Parceria desde o início...



O ideal de luta pelos direitos dos trabalhadores do comércio se mantém o mesmo do início, um 
trabalho constante de defesa dos direitos e conquistas trabalhistas, na busca por melhores oportunidades 
e mais qualidade de vida. Por isso investimos toda a arrecadação em infraestrutura adequada às necessida-
des dos comerciários e em benefícios voltados ao bem-estar dos trabalhadores da categoria.

Entendemos que “o comércio é o eixo sobre o qual gira o mundo. O comerciário é a mão que faz esse 
eixo girar. O Sindicato é a força dessa mão”. Esse é o lema que norteia e ilumina nossas decisões.

Nos últimos 15 anos, a diretoria da entidade vem imprimindo um crescimento vertiginoso no patri-
mônio dos comerciários, empreendimento que resultou na ampliação e na modernização de suas depen-
dências. O Sincomerciários é responsável por gerir inúmeros serviços e benefícios, à disposição da categoria 
nos campos da assistência trabalhista, jurídica, educacional, cultural, de saúde e de lazer.

Conheça seu Sindicato

Assistência Jurídica e Trabalhista
O departamento Jurídico da entidade 

funciona na Subsede Campos Elíseos, onde os 
comerciários encontram todo apoio jurídico e 
orientação trabalhista.

Homologação: Todos os meses são rea-
lizadas mais de 1.000 rescisões de contrato de 
trabalho que são cuidadosamente conferidas 
na presença do empregado e do empregador. O 
departamento realiza também cálculos prévios 
dos direitos dos trabalhadores, orientando e es-
clarecendo dúvidas.

Assistência Jurídica: Composta por qua-
tro advogados que oferecem orientação jurídica gratuita, orientação trabalhista, cálculo e conferência das 
verbas rescisórias.

Atendimento Previdenciário: Informação previdenciária, montagem de processo de aposentadoria, 
junto ao INSS.

CINTEC- Câmara Intersindical de Conciliação Trabalhista do Comércio de Ribeirão Preto, instituída 
pela lei Federal nº 9.958 de 12 janeiro de 2000, é o retrato da participação do Sindicalismo moderno e de 
futuro, cujo foco principal é conduzir as partes à conciliação. Criada em 11 de Agosto de 2000, representa 
um novo relacionamento entre empregado e empregador, onde o espírito de cooperação prevalece.

A Cintec é uma iniciativa conjunta do Sindicato dos Empregados no Comércio de Ribeirão Preto e do 
Sindicato no Comércio Varejista de Ribeirão Preto.

 Subsede Batatais: Funciona há 15 anos atendendo o comerciário da cidade com orientação e assis-
tência trabalhista, jurídica e previdenciária. Realiza cerca de 100 rescisões de contrato de trabalho por mês 
que são cuidadosamente conferidas na presença do empregado e do empregador.

Nosso Ideal

A força da mão do comerciário cada vez mais
 forte e pulsante na luta pela categoria!



Assistência à Saúde
Na assistência à saúde, temos a Farmácia 

Sindical, Plano de Saúde Santa Casa, convênios com 
médicos e laboratórios que atendem pela tabela 
AMB, convênio especial com a Clínica Independên-
cia que oferece consultas com várias especialidades 
e exames ambulatoriais a preços convidativos aos 
associados, completo Departamento Odontológico 

com infraestrutura moderna e eficientes profissio-
nais que atendem o comerciário e família com pre-
ços reduzidos, Salão de Beleza que opera há mais 
de 40 anos com profissionais dedicados e atentos ao 
bem-estar do comerciário. Convênio especial com a 
Empresa Medicar - Emergências Médicas.

O Departamento  Odontológico atende 
mais de 4.000 pacientes por ano

Farmacêutica 
responsável atuante 

durante todo o 
expediente

Área da Educação
No âmbito da educação, formação e ensino, 

mantemos o Centro de Aprendizagem Profissio-
nal  - Escola CAP, funcionando há uma década com 
inúmeros cursos técnicos de Administração, Conta-
bilidade, Gestão de Pessoal, Técnicas e Práticas de 
Vendas, entre outros, além de cursos livres de infor-
mática, idiomas, música e artesanato.

Outra iniciativa é a Escola Infantil CAP Kids 
que atende crianças de 1 ano e meio até 5 anos. O 
Projeto Social Espaço Aberto da 3ª Idade contempla 
pais e avós de comerciários aposentados e idosos da 
comunidade oferecendo atividades socioculturais.

Em paralelo a tudo isso, na área de educa-
ção, mantemos convênio com várias instituições de 
ensino desde escolas infantis até faculdades, escolas 
de inglês e de informática com descontos especiais 
para os comerciários e seus dependentes.



Para proporcionar momentos de descontração, descanso e lazer para os comerciários investimos 
em clube de campo, academia de ginástica, locadora de filmes, quatro salões de festas e colônias de férias, 
além de vasta agenda anual de eventos culturais, esportivos e sociais.

Lazer e Bem-Estar

Clube de Campo dos Comerciários

O clube fica em uma área de mais de 100.000 m2 com 
muito verde e espaços para prática de esportes, diversão e 
total tranquilidade.

Atrações: Parque Aquático, Solário, Lago, Campo de 
Futebol (grama), Campo de Futebol (areia), Quadra de Tênis, 
Quadra de Vôlei, Quadra de Basquete, Pista de Cooper, Aca-
demia de Ginástica, Sala de Jogos, Cancha de Bocha, Espaço 
da Criança, Playgrounds e Berçários, Churrasqueiras, Lancho-
netes e Restaurantes, Salão de Festas.

Espaço ideal para o lazer do comerciário e sua família!

Mais de 2.500 pessoas frequentam o clube nos fins de semana!



Academia Ritmo

Locadora

Centro de Lazer dos Comerciários - Praia Grande e Avaré

Eventos

Infraestrutura moderna e aconchegante pa-      
ra os comerciários e seus familiares desfrutarem de 
momentos de descanso, com preço acessível, equi-
pe constantemente treinada e tudo isso bem de 
frente ao mar.

Para quem não curte praia ou é amante da 
natureza nada melhor do que a estância turística 
de Avaré, que fica a 260km da capital e possui uma 
extensa área verde bem às margens da Represa Ju-
rumirim. Ambos mantidos e administrados pela Fe-
comerciários.

Uma academia completa com várias moda-
lidades, localizada em área central da cidade, com 
fácil acesso para o comerciário. Infraestrutura  mo-
derna, equipamentos de última geração, profissio-
nais treinados e altamente capacitados.

Mais de 4.000 títulos disponíveis entre filmes 
e documentários para locação gratuita.

Um vasto número de eventos sociais, cultu-
rais e esportivos fazem parte do calendário anual 
que proporcionam à família comerciária momentos 
de congraçamento e de lazer.

Avaré

Praia 
Grande



Temos uma brava batalha pela frente e que 
deverá ser enfrentada com muita responsabilidade 
e ética como, aliás, sempre foi a postura das direto-
rias anteriores.

Nosso compromisso será sempre o de elevar 
o nível da representatividade e promover o cresci-
mento e desenvolvimento, sempre ouvindo e res-
peitando as bases. É por esse caminho que continu-
aremos a avançar.

Dentro da confiança depositada em nosso 
trabalho, temos a oportunidade de sonhar com mui-
to mais para oferecer à categoria, com responsabili-
dade e muita coragem.

Você, amigo comerciário, saiba que o seu 
apoio nos dá força para prosseguir no nosso traba-
lho, com solidez e legitimidade na representação da 
categoria comerciária.

Perspectivas e Avanços

Fica o convite, meu e de minha diretoria, para que todos usu-
fruam dos benefícios que estão à disposição, participem dos eventos 
festivos e culturais programados ao longo do ano e para que desfrutem 
das opções de lazer e entretenimento, juntamente com seus familiares.

Aos companheiros comerciários que ainda não se sindicaliza-
ram, nossa mensagem é para que se aproximem e venham conhecer 
tudo isso de perto. Faça-nos uma visita e venha fazer parte dessa gran-
de família comerciária!

Você, amigo comerciário, saiba que o seu apoio é imprescindível 
para que tenhamos forças para prosseguir no nosso trabalho, com soli-
dez e legitimidade na representação da categoria.

Em breve estarão em funcionamento, no 
Clube de Campo dos Comerciários, uma moderna 
academia, redário (espaço de descanso) e um novo 
e exuberante salão de festas. Mais um motivo para 
que o comerciário e sua família frequentem o espa-
ço para cuidar da saúde e ter momentos de lazer e 
descanso.

Com o objetivo de proporcionar um atendi-
mento mais eficaz, com mais facilidade de acesso 
e conforto à categoria, planejamos a construção de 
uma nova sede social; já estamos na fase de apro-
vação de projetos, em uma excelente área com 
2.600m² a quatro quadras do centro da cidade, 
também com estacionamento e ampla prestação 
de serviços.

O importante apoio da categoria

Nova Sede

Convite Especial

Salão de Festas

Redário

Santa Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomercíarios 

de Ribeirão Preto
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O Sindicato se preocupa e atua por você! 

O ano todo é marcado por uma luta 
incansável para se manter direitos 
e buscar novas conquistas. São vi-
sitas diárias em empresas, advoga-

dos da categoria averiguando denúncias e sanando 
problemas, preocupação com a saúde e segurança 
do trabalhador, com o trabalho decente, inclusão de 
portadores de necessidades especiais no mercado 

de trabalho, benefícios que o trabalhador tem direi-
to, como vale-transporte, participação nos lucros e 
resultados, vale-alimentação, geração de oportuni-
dades às mulheres no mercado de trabalho, esta-
bilidade da gestante, abono de falta à mãe ou pai 
comerciária(o), combate ao assédio moral e sexual e 
tudo que traga melhoria às condições de trabalho e 
qualidade de vida da nossa categoria. 

O Sincomerciários é parceiro das empre-
sas na Semana Interna de Prevenção a Aciden-
tes de Trabalho, (SIPAT) disponibilizando profis-
sionais que realizam palestras, dão dicas de 
saúde e bem-estar, exercícios laborais, aferi-
ção da pressão arterial. 

Oferece orientação para os trabalhadores que fa-
zem parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, (CIPA) 
das empresas no comércio. Além de orientar sobre a emissão da Comuni-
cação de Acidente 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 ministrado no Centro de 
Aprendizagem Profissional, Escola CAP, voltado para trabalhadores no comércio e de categorias 
parceiras. Dúvidas e orientações são sanadas pelo departamento jurídico da entidade. 

Segurança no Trabalho

No campo da política sindical, no trabalho 
de defesa da categoria, estamos filiados à Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores no Comércio, 
(CNTC), à Federação dos Empregados no Comércio 
do Estado de São Paulo, (Fecomerciários), à Central 
União Geral dos Trabalhadores, (UGT) e ao Conselho 
Regional Sindical.

Em um ambiente de mudanças e controvér-
sias que temos hoje no mundo do trabalho, precisa-
mos cada vez mais de parcerias fortes e competen-
tes nos apoiando e dando todo suporte no acompa-
nhamento da conjuntura político-econômica, orien-
tando e participando ativamente das decisões que 
afetam a vida do trabalhador. 

Além de contar com a representação da CNTC 
e UGT, atuando em nível nacional, par a par com 
as questões que estão na ordem do dia, contamos 
com a atuação da Fecomerciários, uma Federação 
forte e combativa que apoia e norteia nossas ações, 
sob a liderança do presidente Luiz Carlos Motta, um 
exemplo a ser seguido como  sindicalista. 

Política Sindical

Ação Sindical
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O Programa de Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) é uma forma de remuneração 
variável e refere-se ao direito dos funcionários 
a uma parte do resultado econômico, caso se-
jam atingidas metas organizacionais, tais como 
metas de vendas, redução do número de devo-
luções de mercadorias, entre outros. A periodi-
cidade para apuração do valor a ser distribuído a 
título de PLR é normalmente semestral ou anual.

Todo acordo de PLR necessita da partici-
pação direta do sindicato nas negociações onde 
a diretoria do Sincomerciários analisa os crité-
rios de produtividade estipulados pelo empre-
gador e se estes estão dentro de uma realidade 
possível de ser alcançada pelo funcionário. 

PLR - A Participação nos Lucros e Resultados

Durante o Café 
Sensorial a  

Dra. Maria Helena 
de Vergueiro, 

Gerente Regional 
do Ministério 
do Trabalho e 

Emprego enfrenta 
as dificuldades de 

um deficiente 
visual

É uma atividade de sensibilização promovi-
da pela Fecomerciários em parceria com os Sinco-
merciários filiados e Sinprafarmas que visa traba-
lhar os temas “acessibilidade e inclusão”. O grande 
objetivo do projeto é provocar uma sensibilização 
social e empresarial para inclusão de pessoas com 
necessidades especiais no mercado de trabalho. A 
dinâmica do “Café Sensorial” consiste em receber 
convidados, trabalhadores, gestores e empresários 
de uma forma diferente, onde eles são vendados ou 
têm algum membro imobilizado para em seguida se-
rem conduzidos pela equipe de apoio, podendo sen-
tir “na pele” algumas sensações, de como se sente 
um portador de deficiência. A intenção é que por 
meio da dinâmica, os convidados, ao vivenciarem 
uma situação real, possam buscar conhecimentos 
que favoreçam o desenvolvimento profissional e so-
cial da pessoa com deficiência e garantir o princípio 
da igualdade de oportunidades, com igualdade de 
condições. Para a Fecomerciários e o Sincomerciá-
rios não basta cumprir cotas, o empresário tem que 
ter a consciência de que em sua empresa trabalham 
pessoas a fim de crescer e se desenvolver produti-
vamente. 

Café Sensorial

O Sincomerciários, em parceria com a Feco-
merciários, além de efetuar a fiscalização necessária 
nas empresas, divulga extenso material de conscien-
tização.  Promove e participa de seminários, mobili-
zações e encontros sobre como erradicar o trabalho 
infantil. O papel do sindicato é o de orientar a so-
ciedade, o trabalhador e as famílias, para que real-
mente combatam o trabalho infantil e disseminem a 
ideia de que lugar de criança é na escola.

O trabalho de conscientização é extenso 
junto aos gestores sociais, professores, assisten-
tes sociais da área pública de saúde, no sentido de 
promover a capacitação específica para que essas 
pessoas aprendam a identificar o trabalho infantil e 
como utilizar as armas para combatê-lo. 

Trabalho Infantil

Comerciário, caso seu direito seja desrespeitado o nosso 
departamento jurídico está a postos para defendê-lo

A criança é um ser em desenvolvimento, os orgãos ainda 
estão em formação, assim o esforço pode acarretar 

doenças.

Ação Sindical
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Vitória Sindical: Comerciário tem sua profissão 
regulamentada

Dia 14 de 
Março de 
2013 en-
trou para 

a história da luta sindical 
da categoria comerciária. 
A presidente Dilma Rous-
seff sancionou neste dia, 
a lei 12.790 (doze mil se-
tecentos e noventa) que 
regulamenta a profissão 
de comerciário. 

“No Brasil mais de 
12 milhões de trabalha-
dores são beneficiados 
com a regulamentação e 
no estado de São Paulo são mais de 2,5 milhões de comerciários que agora podem exibir com orgulho sua 
carteira de trabalho onde consta sua profissão. A luta sindical não para por aí, pois há muito pelo que lutar 
no mundo do trabalho, a luta é incansável e somente com a união entre trabalhadores, Centrais Sindicais, 
Federações e Confederações e com Sindicatos nas bases podemos angariar armas para vencer essa árdua 
batalha”, destaca a presidente do Sincomerciários Santa Regina Pessoti Zagretti.

• Registro na CTPS, na função desempenhada;
• Jornada normal de trabalho dos empregados no 

comércio de 8 horas diárias e 44 semanais. Essa 
jornada somente poderá ser alterada mediante 
convenção coletiva ou acordo coletivo de traba-
lho. 

• Admite jornada de 6 horas para o trabalho reali-
zado em turnos de revezamento, sendo vedada a 
utilização do mesmo empregado em mais de um 
turno, salvo negociação coletiva.

• Institui o Dia do Comerciário, a ser celebrado em 
30 de outubro de cada ano. 

• Piso salarial deverá ser fixado em convenção ou 
acordo coletivo. 

• Permite que as entidades representativas das 
categorias econômica e profissional possam, no 
âmbito da negociação coletiva, negociar a inclu-
são, no instrumento normativo, de cláusulas que 
instituam programas e ações de educação, for-
mação e qualificação profissional.

A lei garante ao trabalhador comerciário:

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), Trabalho 
Decente é um “trabalho adequadamente remunera-
do, exercido em condições de liberdade, equidade e 
segurança, capaz de garantir uma vida digna”. A Feco-
merciários e seus sindicatos filiados defendem o fim da 
discriminação nas relações de trabalho (seja por cor da 
pele, gênero, necessidades especiais ou idade), o fim do 
trabalho infantil e uma legislação que possa coibir práticas 
antissindicais das empresas que não querem os trabalha-
dores sindicalizados e mobilizados com os sindicatos. Uma 
das grandes lutas nesse sentido foi a grande campanha na 
Regulamentação da Profissão Comerciária.

Trabalho Decente

Ação Sindical
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Rua Coronel Joaquim Alves, 635 - Centro
Horário de Atendimento:

segunda a sexta das
8h30 às 11h e das 13h às 17h

Fone: (16) 3761 3685

Plantão Jurídico
Uma equipe de competentes advogados 
está à disposição dos comerciários de
segunda a sexta-feira, das 9h às 12h 

Departamento Jurídico
O departamento jurídico da entidade 

funciona na subsede dos Campos Elíseos e 
lá o comerciário encontra serviços de orien-
tação trabalhista, conferência de cálculos, 
plantão jurídico, homologação do Termo de 
Rescisão Contratual Trabalhista, (TRCT), 
emissões de guias e atendimento previden-
ciário.

O departamento homologa mais de 
1.000 rescisões de contrato de trabalho por 
mês, que são cuidadosamente conferidas 
na presença do empregado e do empre-
gador, para esclarecimentos de quaisquer 
dúvidas.

- Departamento
 Jurídico 

- Homologação
- Cálculos e
Orientação 
Trabalhista 

Rua Marquês de Pombal, 506 - Campos Elíseos - Fone: (16) 3519 3890

O Sincomerciários disponibiliza também para todos os comerciários e associados um com-
pleto serviço de Consultoria Previdenciária onde são realizados contagem de tempo, simu-
lação do valor do benefício, concessão de aposentadorias, extratos diversos e orientações. 
Horário de Atendimento: segundas, quartas e sextas-feiras das 14h30 às 18h.
Agendamento pelo fone: 3519 3890

Atendimento Previdenciário 

Horário de Atendimento:
Segunda a sexta 
das 8h às 18h

Fone: 3519 3890

Agendamento de horário pelo 
fone: (16) 3519 3890
Agendamento Homologação
www.comerciariorp.org
Acesso ao contribuinte
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A participação da mulher no mundo do 
trabalho, político e no meio sindical 
está cada vez maior, mas os desafios 
a serem enfrentados são enormes.

Ainda é difícil vermos mulheres em cargos de 
dirigentes sindicais. Porém muitos são os avanços 
no mundo do trabalho junto às mulheres, tais como: 
licença-maternidade, direito de aposentadoria com 
cinco anos de antecedência em relação aos homens, 
entre outros, mas são apenas benefícios. É preciso 
mais e melhores conquistas para as mulheres e um 
dos papéis do sindicato é esse, o de fomentar a par-
ticipação feminina no mundo sindical, reconhecen-
do as dificuldades e, no máximo possível, atender às 
necessidades da trabalhadora, ampliando espaços 
para debates, esclarecimentos e divulgação sobre a 

valorização na sociedade e no mercado de trabalho.
A Fecomerciários, sob a liderança de Luiz Carlos 

Motta, é uma das entidades à frente de seu tempo 
e em sua luta sindical nunca esqueceu as mulheres. 
Dos 68 sindicatos filiados à Federação, 11 são co-
mandados por mulheres. A vice-presidência da fe-
deração está a cargo de Lia Marques, presidente do 
Sincomerciários de Votuporanga e a Secretaria da 
Mulher, fundada em 2014, é  coordenada pela pre-
sidente do Sincomerciários de São José do Rio Preto, 
Márcia Caldas; elas estão a todo momento engaja-
das na luta pela valorização das comerciárias e das 
mulheres trabalhadoras. A presidente Santa Regina 
Pessoti Zagretti é Coordenadora da Macrorregião de 
Ribeirão Preto da Central Sindical UGT - União Geral 
dos Trabalhadores.

Da esquerda para direita as presidentes: Nanci (Sumaré), Rosemeire (Registro), Michele (Rio Pardo), ao centro, Márcia 
Caldas, secretaria da Mulher, Jussara (Sinprafarma Bauru), Regina (Ribeirão Preto) e Nadir (Presidente Venceslau)

O Mundo Sindical e a luta pelas 
mulheres

Mulher
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A Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, (Fecomerciários) em 
parceria com os 68 sindicatos filiados, realiza há 5 anos o evento, “Mulher Valorizada, 
Comerciária Fortalecida” que reúne mais de 1.000 comerciárias no Centro de Lazer dos 
Comerciários, na Praia Grande. O grande objetivo do evento é criar as diretrizes que per-

mearão o trabalho sindical voltado para as comerciárias no decorrer do ano. Palestras, caminhadas, deba-
tes e oficinas  sobre a valorização da mulher marcam os encontros. O evento de 2015, “Mulher Valorizada, 
Comerciária Fortalecida  - “Você pode Muito Mais”, demarcou os parâmetros que definem o trabalho da 
Secretaria da Mulher da Fecomerciários na condução do trabalho a ser realizado durante o ano.

Sabemos que a nossa luta é mundial e temos que ba-
talhar  a cada dia por mais e melhores condições laborais com 
políticas que acabem com a divisão no trabalho e com as desi-
gualdades que permeiam gênero, classe e raça. As questões que 
norteiam o universo feminino precisam ser discutidas para que 
se encontrem meios de mudar a situação das mulheres no mun-
do do trabalho, que, quase sempre, salvo algumas exceções, se 
caracteriza por salários baixos em relação aos dos homens, ho-
ras adicionais não pagas, horário de trabalho não respeitado e 
demissões abusivas, sem contar os assédios moral e sexual. E 
é preciso envolver homens e mulheres nessa luta para que as 
mudanças sejam feitas em conjunto e a valorização dos traba-
lhadores seja igualitária e justa.

1 - Campanha de Sindicalização Permanente que conte com a efetiva participação das comerciárias, já sócias, 
juntamente com a diretoria do seu Sindicato.

2 - Estreitar a comunicação com os comerciários adotando um eficiente critério de distribuição do novo infor-
mativo “Nosso Encontro”, lançado na  5ª Edição do “Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida”. 

3 - Desenvolver junto aos Sindicatos Filiados ações afirmativas que gerem oportunidades de inclusão às            
mulheres, principalmente, em termos de qualificação profissional e de empregabilidade. 

4 - O item “eliminação das diferenças salariais entre homens e mulheres” deve constar, a partir deste ano, nas 
Convenções Coletivas de Trabalho e defendido, ao lado de outras reivindicações de gênero igualmente impor-
tantes. Isto é, nossas Convenções Coletivas têm de contemplar as seguintes ideias: trabalho igual e salário igual 
entre homens e mulheres; o mesmo raciocínio se estende para as jornadas de trabalho, planos de carreira, 
registro em carteira como COMERCIÁRIA, promoções e respeito irrestrito a elas, inclusive no que tange aos 
assédios moral e sexual.   

5 - Incentivar a participação das comerciárias em todos os espaços políticos da sociedade paulista e apoiar 
futuras candidaturas, desde que alinhadas aos interesses da classe trabalhadora.

6 - As participantes do: “Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida-2015”, repudiam toda e qualquer forma de 
retrocesso nos direitos trabalhistas e previdenciários, como impõem as Medidas Provisórias 664 e 665, baixa-
das em 30 de Dezembro de 2014, pelo Governo Federal, sem consulta prévia ao Movimento Sindical.

7 - Por fim, devido às atuais circunstâncias de instabilidades política e econômica enfrentadas no momento 
pelo Governo Federal, reiteramos que as leis constituídas e que preservam a democracia no Brasil, devem ser 
respeitadas. 

As deliberações são:

Mulher Valorizada, Comerciária 
Fortalecida

Santa Regina Pessoti Zagretti

Mulher



d o s co m e r c i á r i o s
Centro de Beleza

• Corte feminino e masculino 
• Hidratação   
• Escova    
• Tintura 
• Reflexo
• Cauterização 
• Depilação
• Sobrancelhas  

Manicure •
Pedicure •

Seg. a Sex. das 8h às 18h
Sábados das 8h às 12h

3519 3500

Ligue e agende seu horário

Horário de Atendimento

* Preços especiais para Comerciários!

Sede Social: Rua General Osório, 782
2ª Sobreloja - Centro - Ribeirão Preto
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Homenagem à Comerciária 
Ribeirãopretana

O Sincomerciários, todos os anos, prepara em homena-
gem ao Dia Internacional da Mulher um grande even-
to no Clube de Campo dos Comerciários, onde reúne 
mais de 600 comerciárias. Inúmeras atividades espor-

tivas, de lazer e entretenimento, além de palestras motivacionais e de 
cuidados com a saúde são especialmente preparadas para recebê-las.

Comerciária homenageada 
Maria Beatriz Ribeiro da Silva

Equipe de funcionárias do Sincomerciários ao lado da presidente Regina e de uma das atrações da festa “Susy Ferrari”

Vários prêmios são sorteados durante o evento

Anualmente, no mês de 
março, comerciárias de 

Ribeirão Preto participam 
do evento promovido pela 

Fecomerciários: Mulher 
Valorizada, Comerciária 

Fortalecida!

Mulher
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O Presidente Getúlio Dor-
nelles Vargas teve uma 
visão do futuro ao criar 
a CLT, com o objetivo 

de evitar a exploração do homem sobre 
o homem, entre o rico sobrepujando o 
fraco.

O momento histórico da assina-
tura do decreto lei nº 5.452 que con-
solidou as leis trabalhistas, ocorreu na 
presença de 40.000 trabalhadores no 
Estádio de São Januário no Rio de Ja-
neiro, em 1º de maio de 1943. Milhares 
de cartazes e panfletos foram distribuí-
dos aos trabalhadores com os seguintes dizeres do 
Presidente Getúlio, “As leis sociais, com que o atu-
al Governo, por iniciativa própria, tem procurado 
amparar as classes trabalhadoras, devem constituir 
motivo de orgulho para os brasileiros”.

Getúlio Vargas também vislumbrou a neces-
sidade de dar maior proteção aos trabalhadores e 
criou formas de fortalecer os Sindicatos, pois eles 
seriam o elo entre empregados e patrões, tendo do 
outro lado o governo através da atuação do Minis-
tério do Trabalho no seu departamento de fiscali-
zação, estabelecendo um tripé que viria garantir 
com seriedade o cumprimento das normas jurídicas 
elencadas pela CLT.

Complementando, todo este amparo deu 
solidez à Justiça do Trabalho, com seu ramo de es-
pecialização voltado exclusivamente ao trabalhador, 
para dar proteção jurídica quando os Sindicatos não 
tivessem êxito na mediação dos problemas traba-
lhistas com os empregadores.

Coube também aos Sindicatos aperfeiçoar as 
leis, além de criar novos direitos, tais como: 13º sa-
lário, férias de 30 (trinta) dias com acréscimo de 1/3 
(um terço) do salário, FGTS, horas extras com mais 
50% sobe o valor da hora normal, estabilidade da 
gestante em 120 (cento e vinte) dias, estabilidade do 
acidentado com garantia de 12 (doze) meses, segu-
ro-desemprego, adicional noturno, vale-transporte, 
aperfeiçoamento da lei de greve, descanso semanal 
remunerado, aviso-prévio especial acrescentando 3 
(três) dias por ano trabalhado, no caso de demis-
são sem justa causa, destacando-se ainda a criação 
das Centrais Sindicais, estabelecendo uma forma de 
custeio das mesmas e, mais recentemente, a exten-
são dos direitos trabalhistas às domésticas.

CLT - 72 anos Protegendo o Trabalhador 
A Consolidação das Leis Trabalhistas,  conhecida como CLT é uma  

coletânea de leis que tem balizado a segurança jurídica do trabalhador 
desde 01 de maio de 1943, portanto há mais de 70 (setenta) anos.

Não existe no mundo, legislação mais completa sobre os direitos 
trabalhistas, pois ela garante proteção a todos os cidadãos brasileiros, 
enquanto que em outros países os direitos são por categoria e cons-
tam do Contrato Coletivo de Trabalho, que perdem a validade após seu  
vencimento.

“Getúlio Vargas governou o país de 3 de novembro de 
1930 a 29 de outubro de 1945 e de 31 de janeiro 

de 1951 a 24 de agosto de 1954”

A carteira é essencial para o trabalhador, 
pois é nela que estão inseridas todas as 

anotações condizentes à vida profissional

Registro Histórico
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O  governo concedeu a prerrogativa aos Sin-
dicatos de negociar salários e os índices de correção 
dos mesmos, bem como a criação de novos direitos 
que não constam na CLT, e que têm força de lei ao se-
rem estabelecidos por meio da Convenção Coletiva.

Este procedimento jurídico trouxe a CLT à 
modernidade, com avanços significativos, em con-
sonância com o crescimento do país e os avanços 
tecnológicos, fortalecendo ainda mais os Sindicatos 
como legítimos representantes dos trabalhadores.

Os segmentos que criticam a rigidez da CLT e 
seu atraso, esquecem-se que o Movimento Sindical 
está se atualizando a cada ano com novas cláusulas, 
não se esquecendo de garantir os direitos já conquis-
tados e atento às aprovações das Convenções da Or-
ganização Internacional do Trabalho (OIT), que sejam 
benéficas aos trabalhadores.

Câmara Intersindical 
de Conciliação Trabalhista

A Câmara de Conciliação instituída pela Lei 
Federal nº 9.958 de 12 janeiro de 2000, é o retra-
to da participação do Sindicalismo moderno e de 
futuro, cujo foco principal é conduzir as partes à 
conciliação.   

A CINTEC foi criada em 11 de agosto de 2000 e 
representa um novo relacionamento entre empre-
gado e empregador, onde o espírito de cooperação 
prevalece. O intuito da CINTEC é tentar resolver, 
amigavelmente, os conflitos trabalhistas existentes 
entre as partes, evitando que o litígio vá para a 
Justiça do Trabalho.

70 % 
das Reclamações 
Trabalhistas são 
conciliadas pela 

CINTEC sem 
necessidade de

remeter à Justiça

Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 246 - Nova Ribeirânia - Fone: (16) 3913 4238
(Próximo ao Fórum Trabalhista)

Iniciativa conjunta

 * Oscar Gonçalves, vice-presidente do 
Sincomerciários de Ribeirão Preto

Registro Histórico
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Atendimento diferenciado com 
profissionais qualificados. Farmacêutica 

Responsável atuando durante todo o 
expediente com orientação sobre vida 

saudável e uso correto do medicamento.

Horário de Funcionamento
Segunda a Sexta das 8h às 18h30

Sábados das 8h às 12h
Fone: 3519 3501

e-mail: farmacia@comerciariorp.org

• Medicamentos com  
descontos de 20% a 45% 

•  Artigos de beleza e 
perfumaria

• Espaço Saudável 

Sede Social - Situada à rua General Osório, 782 - 2ª Sobreloja

Rotary Clube Homenageia 
Sincomerciários por serviços prestados

“Foi uma honra receber essa homenagem, em nome dos comerciários, de uma entidade tão sé-
ria e comprometida como é o Rotary. Nós representamos uma categoria de mais de 30 mil comerciários,  
realizando um trabalho sério de fiscalização pela garantia dos direitos do trabalhador, e ainda gerenciamos 
todos os benefícios que o comerciário e sua família têm no próprio sindicato. Agradeço aos rotarianos por 
essa homenagem”, disse Regina.  

A Fundação Rotária teve início em 1917 com um fundo de dotações com o intuito de fazer o bem no 
mundo, tendo sido oficialmente estabelecida em 1928. Todos os subsídios da Fundação são iniciados por 
clubes. Atualmente, existem mais de 1.2 milhão de rotarianos associados a mais de 34.700 Rotary Clubs 
espalhados por 210 países ou regiões do mundo.

A presidente Regina ladeada pelo jornalista Jairnei 
Caparelli e do presidente do Rotary Gustavo Bucci

O Rotary Club Ribeirão Preto Boule-
vard homenageou o Sincomerciá-
rios de Ribeirão Preto, pelo exce-
lente trabalho frente à categoria 

comerciária. O presidente do Rotary, Gustavo Bucci 
e diretoria entregaram o Certificado de Reconheci-
mento à presidente do sindicato, Santa Regina Pes-
soti Zagretti.  

O Rotary é uma organização de líderes de 
negócios e profissionais, que prestam serviços hu-
manitários e ajudam a estabelecer a paz e a boa 
vontade no mundo. É definido como um clube de 
serviços voltados à comunidade local e mundial 
sem fins lucrativos.

Homenagem



Santa Regina Pessoti Zagretti, advoga-
da, 59 anos, casada há 34 anos com Heraldo  
Zagretti, filha de Orlando Pessoti (in memorian) 
e Leonor Alves Pessoti. 

Regina é neta de imigrantes italianos e 
com eles aprendeu a vencer os obstáculos que a 
vida apresenta, com coragem e muita responsa-
bilidade. É uma mulher de fibra com forte cará-
ter, que sempre buscou no trabalho a realização 
de seus sonhos.

De origem humilde, começou a trabalhar 
muito cedo, inclusive ajudando os pais a tocar 
uma pequena fazenda no município de Sertão-
zinho, chegando até mesmo a plantar algodão, 
mas o comércio e a área de vendas sempre fo-
ram seu ponto forte. Trabalhou durante 21 anos 
na antiga Lojas Udular. 

No anseio de ajudar a melhorar as condi-
ções de trabalho dos comerciários e lutar pelos 
seus direitos, em 1973 filia-se ao Sindicato dos 
Empregados no Comércio e participa ativamen-
te das atividades da entidade. O engajamento 
foi tanto que em 1983 foi eleita diretora. Em 
1994, passa a dedicar-se exclusivamente às ati-
vidades sindicais fazendo parte da diretoria exe-
cutiva, assumindo o cargo de Relações Públicas 
Trabalhistas. A seguir assume o cargo de vice-
presidente Executiva, atuando ativamente em 
prol da categoria. 

Em 2010 é eleita a primeira mulher pre-
sidente do Sincomerciários de Ribeirão Preto, 
representando mais de 30 mil comerciários, ge-
renciando uma equipe com mais de 150 funcio-
nários, distribuídos em 9 endereços para aten-
der às demandas da categoria comerciária. 

À frente do Sindicato, Regina 
imprime uma administração di-
nâmica e eficiente. Uma sindi-
calista combativa que não 
tem medo de ir à luta pe-
los ideais que acredita, 

faz parte da coordenadoria regional de uma das 
maiores centrais sindicais do Brasil, a  UGT, como 
coordenadora da macrorregião de Ribeirão Pre-
to. Sua luta é incansável, defende o trabalhador 
e seus direitos com afinco e bravura. No direito 
da mulher sua batalha também se faz forte, bus-
ca a todo momento a igualdade de gênero no 
mercado de trabalho e melhores condições para 
que a mulher exerça com dignidade seu papel 
na sociedade como mãe, esposa e trabalhadora. 

Ao longo dos anos sempre se dedicou ao 
aprendizado. Participando de congressos tra-
balhistas, representando o Brasil em diversos 
eventos promovidos pela Organização Interna-
cional do Trabalho, (OIT), em países como: Es-
panha, Chile, Itália, Uruguai, Paraguai, Portugal 
e Suíça, onde pôde vivenciar as dificuldades dos 
trabalhadores e adquirir experiência para apli-
car no dia -a-dia sindical. 

No Brasil participa ativamente de con-
gressos promovidos pela Fecomerciários, con-
gressos da Central Sindical, União Geral dos 
Trabalhadores, (UGT), além de representar a 
mulher comerciária em muitas ocasiões, em 
Brasília, nas reuniões e eventos da Confedera-
ção Nacional dos Trabalhadores no Comércio, 
(CNTC). 

De comerciária a líder sindical



Campos de Futebol

 Salão de Jogos

Canchas de Bocha

Espaço Criança com playgrounds
Churrasqueiras

Quadras de Tênis

Campo de Futebol

Você e sua família merecem momentos de descanso e lazer em um 
ambiente que lhes proporcione segurança, tranquilidade e diversão!!

Mais de 100 mil m2  para relaxar e curtir

* Preços especiais para Comerciários!



Você e sua família merecem momentos de descanso e lazer em um 
ambiente que lhes proporcione segurança, tranquilidade e diversão!!

Mais de 100 mil m2  para relaxar e curtir

Lago com pedalinho
Piscinas, Parque aquático 

infantil, Solário

Tudo isso e muito mais...
Quadras de vôlei, basquete, 

pista de cooper, lanchonetes, 
restaurante, salão de festas 

e berçário.

Venha Conhecer!

Rua Ézio Lucchiari, 500, Parque São Sebastião 
Informações: 3629 0717



Clube de Campo

Espaço Siena

Eternize os momentos inesquecíveis
 de suas comemorações!

Situado no Clube de Campo dos 
Comerciários com capacidade 

para 600 pessoas, palco, 
pista de dança e camarim. 

Estacionamento com 500 vagas 
sendo que, 100 são na área VIP.

Rua Ézio Lucchiari, 500 - Pq. São Sebastião 
Fone: (16) 3629 7760 - (16) 99326 5959 - Carmem

O BonBistrô planeja e 
realiza as mais variadas comemorações 

sociais e empresariais com requinte 
e qualidade. 

* Preços especiais para Comerciários!
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Valorização da beleza da mulher 
comerciária

O Sincomerciários promove há 20 anos o Concurso Miss Comerciária que exalta a beleza da 
mulher, dona-de-casa, mãe, esposa, trabalhadora, que cumpre com primor a tripla jornada 
e merece essa homenagem nas passarelas.
“É com imenso orgulho e dedicação que realizamos o evento. A valorização da mulher 

comerciária é um dos grandes pilares de atuação do Sindicato, que entende que a mulher a cada dia ocu-
pa mais e melhor o seu lugar no mercado de trabalho, na sociedade e no mundo e, portanto precisa ser  
valorizada, respeitada e acolhida”, ressaltou a presidente Santa Regina Pessoti Zagretti”.

Um concurso desse nível nos faz 
sentir vencedoras somente por  

participar, mas a sensação de vitória 
é importante para nosso crescimen-
to. Vencer foi excelente, mas o pri-

mordial para mim foram as  
amizades que conquistei e a chance  

de conhecer mais de perto o  
trabalho do sindicato. 

Agradeço a chance que tive.

Karolina Andrini, 
Miss Comerciária 2014

O comércio está bem representado por essas trabalhadoras que saem das lojas e 
sobem na passarela como se fossem modelos profissionais

Miss Comerciária
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Rainha Comerciária

Uma das características dos concursos sempre foi a preocupação com o lado social, por isso desde 
o 1º Miss Comerciária, em 1995, as candidatas realizam campanhas de conscientização e de prevenção 
contra o câncer de mama. 

A trajetória do Miss Comerciária nasceu na antiga Associação dos Empregados no Comércio, pois em 
1935 já homenageavam a beleza da mulher, realizando concursos onde elegiam as mais belas e elegantes 
moças trabalhadoras no comércio da cidade. Eram eleitas uma Rainha e 4 princesas Comerciárias.

Conscientização 

Miss Comerciária 2014

Pose para foto depois da entrega da faixa para a Rainha de 1935

Miss Comerciária 1995  

No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer 
de mama continuam elevadas, muito provavelmente 
porque a doença ainda é diagnosticada em estágios 
avançados. Se diagnosticado e tratado oportuna-
mente, o prognóstico é relativamente bom. 

A prevenção sempre é o melhor remédio!

Miss Comerciária



31Sincomerciários RP - 78 anos

Miss Comerciária Paulista

Miss Comerciária 
Paulista  2007 
Juliana Carla Nogueira

Miss Comerciária 
Paulista 2010 
Marcela Araki

A Fecomerciários realiza todos os anos o Miss Comerciária Paulista, no Centro de Lazer dos Co-
merciários, na Praia Grande. Cada um dos 68 sindicatos filiados concorre com a vencedora da etapa de 
sua cidade. O concurso tem o objetivo de  integrar as comerciárias, valorizar a beleza da mulher e trocar 
experiências sindicais. Comerciárias de Ribeirão Preto por duas vezes já venceram a final Paulista. Juliana 
Carla Nogueira em 2007 e Marcela Araki em 2010.

Cláusula Trigésima Quinta – Estabilidade 
Gestante: Fica assegurada estabilidade provisória à 
gestante, desde a confirmação da gravidez até 75 
(setenta e cinco) dias após o término da licença ma-
ternidade.

Parágrafo único – Na hipótese de dispensa 
sem justa causa, a empregada deverá apresentar à 
empresa atestado médico comprobatório da gra-
videz anterior ao aviso-prévio, dentro de 60 (ses-
senta) dias após a data do recebimento do aviso, 
sob pena de decadência do direito previsto nessa 
cláusula.  

COMERCIÁRIA GESTANTE – 75 DIAS ALÉM 
DOS 120 - DIREITO CONQUISTADO POR SEU 

SINDICATO PARA VOCÊ. 

Conquista Comerciária

Leia a Convenção Coletiva na íntegra no 
site www.comerciariorp.org

Miss Comerciária
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O Ministério Público do Trabalho é 
uma instituição permanente e au-
tônoma, completamente desvin-
culada do Poder Judiciário. Um de 

seus principais objetivos é garantir e promover os 
direitos sociais dos trabalhadores. 

A liberdade sindical está entre as prioridades 
na atuação do Ministério Público do Trabalho, que 
possui a missão institucional de fortalecer os sindi-
catos e coibir os atos atentatórios ao exercício satis-
fatório da liberdade sindical. A violação desse direito 
compromete não só os trabalhadores, mas a socie-
dade como um todo.

Ministério Público, Sindicatos 
e Trabalhador

A saúde do trabalhador é realmente uma 
questão que preocupa sistematicamente o sindica-
to, pois saúde compreende um estado de bem-estar 
social, físico e mental. É papel do sindicato realizar 
fiscalizações em conjunto com os órgãos públicos 
para identificar irregularidades no ambiente de tra-
balho e formular propostas com o objetivo de elimi-
nar as causas de acidentes e doenças ocupacionais 
que provoquem danos à integridade física e mental 
do trabalhador. 

Nosso trabalho de fiscalização é realizado a 
partir de denúncias, preservando o anonimato do 
denunciante. Após a denúncia ser efetivada, é feita 
a verificação da organização do ambiente de trabalho, analisando-se itens como: forma de estocagem, hi-
giene de refeitórios e sanitários, equipamentos de proteção individuais e constituição da CIPA (que devem 
estar de acordo com as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho).

Segurança e Saúde do Trabalhador

Um dos principais aliados do Sincomerciários 
na questão da saúde do trabalhador é o Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador Regional Ribei-
rão Preto  -  o CEREST, que é fruto de antiga reivindi-
cação dos sindicatos de trabalhadores. 

A atuação do CEREST se dá por meio da pro-
moção do bem-estar do trabalhador com ênfase 
nas ações preventivas, bem como, na assistência e 
orientação aos trabalhadores acometidos por doen-
ças e acidentes relacionados ao trabalho. As ações 
de Saúde do Trabalhador passaram a ser competên-

cia do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1988, com 
a promulgação da Constituição do Brasil (art.200). 
Dessa forma, a demanda em Saúde do Trabalhador 
deve envolver toda a rede de serviços de saúde, 
desde o mais simples até o serviço de alta complexi-
dade e isso significa a conquista de direitos da saúde 
do usuário/trabalhador. O Cerest está localizado à 
rua: Visconde de Inhaúma, nº 68  - Centro  - Ribeirão 
Preto  - Fone/Fax: (16) 3964 6444  - Atendimento:     
7h às 17h de segunda a sexta-feira - Coordenação: 
Dra. Rosângela Mondadore.

Cerest, um aliado de peso

Ação Conjunta



33Sincomerciários RP - 78 anos

A Gerência Regional do Trabalho e Em-
prego de Ribeirão Preto, (GRTE) é um 
braço do Ministério do Trabalho e 
tem como função primordial o aten-

dimento aos trabalhadores de nossa região, buscan-
do a pacificação antecipada de eventuais demandas, 
juntando esforços, para garantir que toda atenção à 
fiscalização e o cumprimento no que se refere à pro-
teção ao trabalhador sejam atendidas. A GRTE de Ri-
beirão Preto é gerenciada pela Dra. Maria Helena de 
Vergueiro.

 Além das atividades voltadas à fiscalização, a 
GRTE conta com um corpo de auditores fiscais e ser-
vidores administrativos que desempenham com efi-
ciência suas funções que têm por objetivo principal 
promover e, efetivamente alcançar o equilíbrio en-
tre empregadores e trabalhadores. Para isso oferece 
plantões de homologação, tanto na sede como em 
outros municípios, mesas de entendimento, organiza 
mutirões direcionados ao relato dos autos de infra-
ção, além de realizar plantões de orientações traba-
lhistas. 

Dentro da GRTE-RP funcionam as atividades 
do Conselho Sindical composto por representantes 
sindicais de trabalhadores de várias categorias, que se  
reúne a cada dois meses, com o objetivo de cooperar 
com a entidade, na intensificação e melhoria do nível 
de fiscalização junto às empresas, além de debater e 
discutir as demandas sindicais. 

Trabalho conjunto: GRTE e Conselho 
Regional Sindical 

Funções do Conselho Sindical

Atuação do Sincomerciários
O Sincomerciários participa ativamente do grupo e afirma com veemência que essa união entre sin-

dicatos, ministério e outros órgãos de representação do trabalhador são de suma importância para a luta 
pelos direitos da classe trabalhadora. “A troca de experiências, é uma maneira prática de juntos buscarmos 
estratégias para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, caminhando lado a lado podemos fiscalizar 
as empresas, cada um na sua função, reforçando ainda mais para o empregador que o colaborador não está 
sozinho, mas sim, que tem um grupo de lideranças lutando e olhando por ele”, ressalta a presidente Santa 
Regina Pessoti Zagretti. 

• Promover a implementação das diretri-
zes estabelecidas pelo MTE, podendo sugerir no-
vas propostas de ações e adequações para obter 
um melhor resultado para os trabalhadores, em 
conjunto com as subdelegacias do trabalho; dis-
cutir as condições de trabalho e as políticas de 
aperfeiçoamento das relações trabalhistas ade-
quadas às respectivas regiões. 

• Discutir o planejamento de governo em 
cada região, elaborando propostas em âmbito 
municipal, regional, estadual e federal, em diálo-
go permanente com os gerentes.

• Fazer parte integrante e conjunta das 
ações políticas das GRTES.

•Desempenhar papel político, social, eco-
nômico e conjuntural nas Gerências Regionais do 
Trabalho e Emprego).

Reajuste Salarial – Melhores salários e condições dignas todos os anos são negociados 
em convenções pelo Sincomerciários

Uma das maiores preocupações do Sincomerciários é 
garantir por meio da Convenção Coletiva, aumento real para 
a categoria e benefícios. 

A Convenção é firmada entre o Sincomerciários (tra-
balhador) e Sincovarp (patronal). “Há 78 anos trabalhamos 
por um avanço digno para a categoria, somente fechamos os 
acordos quando nos certificamos que o comerciário é bene-
ficiado e os reajustes são negociados conforme as demandas 
da cidade e região que representamos”, disse Santa Regina  
Pessoti Zagretti. 

A presidente Regina e o vice Oscar Gonçalves,  
durante negociação com advogados e presi-

dente do Sincovarp, Paulo César Garcia Lopes

Conselho Sindical
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Cooperativa Habitacional 
da Fecomerciários

O sonho e uma das grandes preocupações dos trabalhadores é com a questão da aquisição 
da casa própria. Cada dia fica mais difícil ter esse sonho realizado e pensando nisso e na ca-
tegoria comerciária, a Fecomerciários criou a Cooperativa Habitacional dos Comerciários 
do Estado de São Paulo, onde os imóveis são financiados pela Caixa Econômica Federal. O 

presidente da Federação e também presidente da cooperativa Luiz Carlos Motta, acredita que em breve a 
cooperativa realizará pesquisas em Ribeirão Preto para efetuar a construção de casas pelo sistema da coo-
perativa na cidade. Em várias cidades do estado, como Marília, Assis, Votuporanga, São José do Rio Preto e 
outras o sistema já atua com grande sucesso, com a efetiva construção de mais de 10 mil unidades”.

“Os comerciários de Ribeirão já se beneficiaram do sistema de cooperativa em outra época, com a 
construção dos conjuntos habitacionais do Jardim das Pedras, Jardim Interlagos e unidades na cidades de 
Sertãozinho e Bebedouro, que foram edificados pela Cooperativa Habitacional dos Comerciários de Ribei-
rão Preto em parceria com a Inocoop Bandeirantes pelo sistema financeiro do B.N.H, totalizando mais de 
5.000 moradias. Outra iniciativa foi a parceria junto à prefeitura, através da COHAB, dos lotes urbanizados 
do Jardim Heitor Rigon para mais de 100 comerciários, no ano de 1994. É com muita satisfação que vemos 
a iniciativa da Fecomerciários em incrementar as atividades da cooperativa habitacional”, destacou a presi-
dente Santa Regina Pessoti Zagretti. 

Além do sucesso com a Cooperativa Habitacional, a Fecomerciários intensificou a 
comunicação e relacionamento entre seus 68 sindicatos filiados, tornando-os cada vez 
mais fortes e preparados em suas ações sindicais, políticas e sociais, representando 
a categoria comerciária em seus interesses gerais e individuais, fazendo valer os seus 
direitos.

Missão Fecomerciários

Conheça o site: www.fecomerciarios.org.br

Moradia



CURSOS LIVRES
 Recursos Humanos
 Vendas
 Finanças
 Administração

INFORMÁTICA
 Light  Básica  Completa

MÚSICA
 Técnica Vocal
 Violão
 Guitarra

ARTESANATO
 Patchwork
 Inúmeras técnicas 

   de pinturas e bordados

CURSOS TÉCNICOS
Administração Contabilidade

RECONHECIDOS PELO MEC

Rua Alagoas, 349 - Campos Elíseos - Ribeirão Preto - SP - Fone: 3519 3410

Professores Qualificados - Laboratório de Informática -  Multimídia
 Preços Acessíveis  - Salas Climatizadas - Estacionamento Próprio 

Seu futuro depende do alcance do seu conhecimento!

* Preços especiais para Comerciários!



Baile de aniversário, baile das mães, dos pais, carnaval infantil, 
carnaval da melhor idade, matinês carnavalescas, festa junina, 
miss comerciária, Encontro dos Comerciários, festa do trabalha-
dor, concurso de poesia, Festidade, dia das crianças, homena-
gem ao dia da mulher e muito mais. 

Eventos o ano todo agitam a  família comerciária!
O dia a dia da categoria comerciária é desgastante, cumprir metas, vender com qualidade, atender bem o cliente, levar as crianças 

na escola, fazer comida, dar atenção ao marido, namorado, pais, mães, animais de estimação, amigos, redes sociais, e mais uma listinha 
que, se enumerarmos, perdemos as contas. Tendo conhecimento de tudo isso, nós do Sincomerciários acreditamos que em paralelo 
a luta sindical é necessário proporcionar ocasiões agradáveis de confraternização e sossego aos trabalhadores e durante o ano temos 
um vasto calendário de atividades. “É uma maneira de valorizar a categoria com eventos que contemplam todas as idades”, disse a 
presidente do Sincomerciários, Santa Regina Pessoti Zagretti.



Eventos o ano todo agitam a  família comerciária!
O dia a dia da categoria comerciária é desgastante, cumprir metas, vender com qualidade, atender bem o cliente, levar as crianças 

na escola, fazer comida, dar atenção ao marido, namorado, pais, mães, animais de estimação, amigos, redes sociais, e mais uma listinha 
que, se enumerarmos, perdemos as contas. Tendo conhecimento de tudo isso, nós do Sincomerciários acreditamos que em paralelo 
a luta sindical é necessário proporcionar ocasiões agradáveis de confraternização e sossego aos trabalhadores e durante o ano temos 
um vasto calendário de atividades. “É uma maneira de valorizar a categoria com eventos que contemplam todas as idades”, disse a 
presidente do Sincomerciários, Santa Regina Pessoti Zagretti.

A vida é um constante mudar de sons e cores.
Festejar a vida é manter a mente e o corpo em 

completa alegria.
Um brinde às cores e sons que fazem da vida 

um eterno aprendizado. 
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A diretoria do Sincomerciários promo-
ve encontros com a categoria a fim 
de fortalecer e unir a entidade e o 
trabalhador, familiares e amigos. 

Além de boa música, brincadeiras para as 
crianças e sorteios de prêmios, os comerciários par-
ticipam de palestras e recebem informações sobre 
os benefícios e os direitos que possuem. 

O objetivo principal dos encontros é propor-

cionar para os comerciários momentos de lazer com 
familiares, amigos e mostrar os benefícios ofereci-
dos. “Unidos somos fortes na luta por direitos iguais. 
Com certeza encontros como esses se repetirão por 
muitos anos. Eles são uma excelente oportunidade 
de estreitar o convívio dos comerciários com a enti-
dade. Nos proporciona meios de ouvir o trabalhador 
nas suas queixas e anseios”, enfatizou a presidente       
Santa Regina Pessoti Zagretti. 

Encontros fortalecem a categoria

Sindicato 
e trabalhadores 

unidos para 
trocar informações 

sobre anseios, 
direitos e 
benefícios 

“Estou muito feliz pelo prêmio, trabalho no 
comércio desde 1990, acompanho tudo que acon-
tece no sindicato, por meio do Jornal “Sincomerciá-
rios”,  que recebo em casa, e digo aos meus amigos 
para que conheçam os benefícios”.

“Acredito na força do pensamento e menta-
lizei que ganharia a moto. Acompanho de perto o 
trabalho sério do sindicato, vale a pena ser sócio 
e entender como a entidade trabalha em prol dos 
comerciários e usufruir de tudo que é oferecido”.

Encontro 2015 Encontro 2014

Cláudio Teixeira Pereira, ganhador de uma Moto Honda 125 cc 0km Luciano L. Contarim, contemplado com a Moto Honda 125cc 0km

“É muita emoção, eu precisava muito de uma 
moto para trabalhar, veio em boa hora. Eventos 
como esses são importantes, pois a categoria neces-
sita dessa união”.  

Encontro 2013

Bruna de Souza 
Barcelos ganhadora
 da Moto Honda 
125cc 0km

União Comerciária
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De acordo com a Cláusula 20 da Convenção Coletiva vigente, todos os trabalhadores comer-
ciários têm direito a uma gratificação correspondente a 1/30 (um trinta avos) da sua remuneração 
mensal auferida no respectivo mês de outubro, que será paga juntamente com esta.

As empresas, de comum acordo com os trabalhadores, podem converter a gratificação em 
descanso de um dia útil. Fique atento, caso a empresa não cumpra com o acordo, entre em contato 
com o Departamento Jurídico do Sincomerciários através do fone 3519 3890

Gratificação pelo Dia do Comerciário 30 de Outubro

Ouvindo as necessidades dos comerciários

O Sindicato cada vez mais próximo

Ao longo do ano a presidente Regina e sua diretoria realizam visitas aos comerciários diretamente 
no ambiente de trabalho, para acompanhar de perto a realidade do dia-a-dia do trabalhador,  sanar dúvidas 
e divulgar os benefícios para a categoria.

“O presidente da Fecomerciários Luiz Carlos Motta acompanha as visitas à categoria”

União Comerciária



Centro

Villa Di Toscana

Salão Firenze

- Capacidade para 

200 pessoas 

- Palco

- Pista de Dança

- Multimídia 

- Telão

- Estacionamento 

- Capacidade para 

300 pessoas 

- Palco

- Pista de Dança

- Estacionamento 

Contato: Carlos Sacomani
Fone: (16) 3603 6134 ou 99707 1212

Espaço Firenze
Rua Marquês de Pombal, 405 - Campos Elíseos
Espaço Villa di Toscana
Rua Marquês de Pombal, 506 - Campos Elíseos

Qualidade, Requinte e Sabor!

Eventos
- Festivos

- Confraternizações

- Corporativos

- Palestras

- Workshops

- Aniversários

- Bodas

Tropiano Fotografia

* Preços especiais para Comerciários!
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Sincomerciários e seu papel social

A entidade criou e mantém há 15 anos o pro-
jeto social “Espaço Aberto da 3ª Idade”, que tem 
como objetivo a valorização das pessoas acima de 
60 anos. É voltado para pais e avós de comerciários,  
comerciários aposentados, além de idosos da co-
munidade, interessados em participar de atividades 
socioculturais dirigidas e orientadas. 

O grupo é  composto por 100 pessoas e reúne-se 
duas vezes por semana, na Subsede Campos Elíseos 
com uma programação que inclui aulas de teatro,  
tai-chi-chuan, bailes, torneio de palavras cruzadas, 

canto, coral, artesanato, festas típicas, cinema, via-
gens e comemoração de aniversários.

O Espaço Aberto também promove ações de in-
tercâmbio com outros grupos de idosos de Ribeirão 
e região, chegando a reunir mais de 600 pessoas nos 
tradicionais “Carnaval da Melhor Idade” e  “Festida-
de”,  que fazem parte do calendário anual de even-
tos do Sincomerciários.

O Projeto anuncia inscrições para novos inte-
grantes no decorrer de cada ano.

O Sincomerciários, ciente de seu pa-
pel social na comunidade em que 
atua, está sempre engajado em 
ações solidárias e parcerias que 

promovam o bem-estar das pessoas e ajudem na 
construção de uma sociedade melhor, como cam-

panhas que visam a prevenção de doenças, apoio 
à pessoas em situação de vulnerabilidade social, in-
centivo ao esporte e aos estudos. As atividades de-
senvolvidas contam com a colaboração de diretores, 
funcionários e da categoria comerciária, que são 
agentes multiplicadores de informações e ações.

Projeto “Espaço Aberto da Terceira Idade”

O Sincomerciários mantém uma parceria 
com o “Projeto Nadando na Frente”, promovido 
pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Ribei-
rão Preto, disponibilizando as piscinas do Clube de 
Campo, duas vezes por semana,  para a prática de 
atividades de natação. Atualmente mais de 500 
crianças se beneficiam do projeto.

Projeto “Nadando na frente”

Cuidar dos idosos é 
preservar o patrimônio 

cultural da nossa 
sociedade!

Ação Social
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Rede Social do Comércio
A Rede Social é uma parceria entre Sinco-

merciários, Sincovarp e Senac, que garante forma-
ção gratuita, proporcionando aos comerciários e 
funcionários do sindicato aprimorar  seu currículo 
e se preparar para novas oportunidades de traba-
lho. São oferecidos cursos de Vitrinismo, Auxiliar 
de Pessoal, Vendedor e Auxiliar Administrativo.

Em todos os eventos organizados pelo Sin-
comerciários há a inclusão de doação de itens vol-
tados para ajuda à Ongs e instituições que cuidam 
de crianças e idosos da cidade com arrecadação de 
fraldas geriátricas, cobertores, meias ou gêneros ali-
mentícios.

Campanhas de Doação 

Bombeiro Sangue Bom

Além de incentivar os alunos da Academia 
Ritmo a participar da tradicional corrida dos bom-
beiros, disponibiliza no local do evento uma tenda 
com enfermeiro para aferição da pressão arterial 
dos esportistas, convida e exalta os comerciários, 
funcionários e os diretores a doarem sangue, além 
de divulgar em seus canais de comunicação toda a 
campanha.  

O Sincomerciários participa ativamente das 
campanhas “Outubro Rosa” e “Novembro Azul” 
de  combate e prevenção ao câncer de mama e  
câncer de próstata. As ações incluem ampla divul-
gação por meio do site www.comerciariorp.org,           

facebook e jornal informativo, “Sincomerciários”, re-
alização de eventos de conscientização, participação 
em programas televisivos e distribuição de folhetos, 
além de parceria com outros sindicatos para divul-
gação. 

Campanhas de Combate ao Câncer

Misses Comerciárias, 

jovens mulheres na 

conscientização da prevenção ao 

câncer de mama

Diretoria empenhada na divulgação do 

combate ao câncer e na orientação junto 

aos trabalhadores

Ação Social



Novas inscrições pelo fone: 3519 3890
Rua Marquês de Pombal, 506 - Campos Elíseos

Projeto Social voltado para o público acima de 60 anos composto por pais, avós de comerciários e 
trabalhadores aposentados da categoria ou da comunidade.

•	 Artesanato
•	 Grupo de Teatro
•	 Grupo de Dança
•	 Aulas de Tai-Chi-Chuan
•	 Coral com Aulas de Música
•	 Viagens Turísticas e Culturais
•	 Festas Típicas
•	 Bailes
•	 Confraternizações
•	 Palestras Educativas 

O grupo se enco
ntra todas as 

terças 

e quintas das 
14h às 17h

Atividades Desenvolvidas

Espaço Aberto da Terceira Idade
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O Sincomerciários entende a importância da 
saúde para que o trabalhador possa desfrutar de 
qualidade de vida, pois saúde implica em bem- estar 
mental, físico e psicossocial.

É dentro deste contexto que a saúde bucal 
está inserida, por isso, a entidade mantém em sua 
sede social um moderno Departamento Odontoló-
gico que está à disposição do comerciário e de sua 
família durante o ano todo, sem filas de espera e 
com valores e condições de pagamento que cabem 
tranquilamente no orçamento do trabalhador. 

Cuidados pessoais para a higiene bucal

Uma boa saúde oral está associada ao bem -es-
tar. Assim, os cuidados preventivos adotados devem 
ser diários, os quais incluem a frequente e cuidado-
sa escovação dos dentes com o uso de fio dental e 
creme dental que ajudam 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 nossos dentistas se precisar de 
orientação sobre as técnicas apropriadas de es-
covação e uso do fio dental. Isso não é motivo de 
constrangimentos, pois você pode e deve confiar no 
profissional. Assim você impede que os problemas 
surjam, além de ser o método menos doloroso e 
preocupante de se tratar da sua boca.  

É recomendável a realização de limpeza pro-
fissional dos dentes a cada seis meses. Exames e 
limpezas mais frequentes podem ser necessários 
durante o tratamento de vários problemas bucais e 
dentais; um deles é a doença periodontal. De modo 
geral, o exame rotineiro dos dentes é recomendado 
para verificar se tudo está bem.

 O nosso bem-estar e a saúde bucal depen- 
dem também de bons hábitos, como não fumar, não 
beber em excesso e evitar consumir muitos doces 
e bebidas açucaradas, principalmente refrigerantes. 
Com essas rotinas de atitudes cuidadosas, é só sair 
por aí, distribuindo sorrisos.

Profissionais qualificados 
e equipamentos de última geração. 

Atendimento a crianças, jovens e adultos
com qualidade a custo acessível

FONE 3519 3500

Limpeza
 Restauração
  Tartarectomia
   Extração
    Ortodontia

Sede Social -  Rua General Osório, 782 - 2ª Sobreloja
Segunda a sexta-feira das  8h às 16h

Qualidade de vida e saúde oral

Lembre-se:

Saúde Bucal
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Sindicato combate o Assédio Moral 
no Trabalho

Uma das grandes preocupações do Sincomerciários de 
Ribeirão Preto é com o Assédio Moral no Trabalho e 
as implicações que esse assédio acarreta na vida do 
trabalhador.

O assédio moral é toda e qualquer conduta abusiva (gestos, 
palavras, escritos, comportamentos, atitudes, entre outros) que in-
tencional e frequentemente, fira a dignidade e a integridade física ou 
psíquica de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o 
ambiente de trabalho.

O Assédio Moral pode ocorrer da seguinte forma:

ASSÉDIO MORAL 
VERTICAL

CHEFE/EMPREGADOR

ASSÉDIO MORAL 
HORIZONTAL

COLEGAS 
DE TRABALHO

COLEGAS 
DE TRABALHO

ASSÉDIO MORAL 
MISTO

ALéM DE A víTIMA SER 
PERSEGUIDA PELO 

CHEFE, AINDA SOFRE 
BRINCADEIRAS INDEvIDAS 
POR PARTE DE UM GRUPO 

DE COLEGAS
SUBORDINADO(S)

Um dos principais efeitos que o assédio mo-
ral causa é sobre a saúde do trabalhador. O modelo 
atual organizacional se baseia no resultado e não 
no processo fazendo com que o trabalhador mui-
tas vezes seja visto como máquina e não como ser 
humano. A pouca autonomia em como agir para 
desempenhar o trabalho, a pressão para o cumpri-
mento de metas, muitas vezes impossíveis de serem 
alcançadas e o não reconhecimento ao seu traba-
lho, podem levar o colaborador a ter sérias doenças. 
Enquanto a organização não mudar a estrutura, o 
trabalhador vai cada vez mais ter úlceras, gastrites, 
doenças cardiovasculares, depressão. 

Mas como agir? Sozinho um colaborador não 
tem força, mas o coletivo, o grupo de trabalho faz 
com que certas normas impostas possam ser modi-
ficadas, reinterpretadas, e para ampará-lo o traba-
lhador tem nos sindicatos, associações e na justiça 
fortes aliados na luta contra o assédio moral.

A orientação dos advogados trabalhistas do 
Sincomerciários é de que, ao receber uma denúncia 
de assédio moral, o Departamento Jurídico leve-a 
em primeiro lugar ao conhecimento da diretoria do 

sindicato que vai até a empresa para tomar conhe-
cimento dos fatos e tentar solucionar o problema 
por meio de uma conciliação. É de extrema impor-
tância que os fatos cheguem aos departamentos de 
recursos humanos das empresas para que aconteça 
a prevenção ao assédio moral, no intuito de cons-
cientizar e evitar futuros casos que tragam prejuízos 
a todos os envolvidos. 

Caso o problema não seja resolvido, o cami-
nho é a Justiça. Uma vez ajuizada a ação, é funda-
mental que o denunciante não desista, pois somen-
te com punição e exemplo é que se pode combater 
esse grave problema.

A presidente, Santa Regina Pessoti Zagretti 
ressalta a importância da participação de funcio-
nários e da diretoria da entidade na discussão e 
aprendizado sobre o tema, que se não for comba-
tido com esmero pode causar danos para o traba-
lhador e seus familiares. “O assediado sofre muito, 
e precisamos estar aptos para informar a categoria  
comerciária sobre tudo o que caracteriza o assédio 
moral e quais as providências que podem ser toma-
das para evitá-lo”.

Fique Atento



46 Sincomerciários RP - 78 anos

Mais de 4.000 títulos à disposição dos sócios do 
Sincomerciários, com locação gratuita.

Aproveite excelentes momentos de lazer com sua família!

Filmes, animações e documentários

Rua Marquês de Pombal, 405 - Fone: (16) 3603 6130
nas dependências da Academia Ritmo

A importância da atividade física e a saúde  
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o concei-

to de saúde como: “completo bem-estar físico, mental e social, 
e não só a ausência de doenças”. 

Acreditando nessa máxima o Sincomerciários investe 
cada vez mais nesse tripé no que tange a saúde do trabalhador, 
englobando em seus benefícios inúmeras oportunidades para 
o comerciário manter sua saúde em equilíbrio, pois estar ativo 
fisicamente é um elemento chave para a longevidade, para uma 
vida mais feliz e saudável, além de ajudar a aliviar o estresse e 
fornecer um sentimento agradável de bem-estar. 

A entidade mantém o Clube de Campo dos Comerciários 
que oferece atividades esportivas e de lazer nos fins de semana com partidas de futebol, de vôlei e tênis e 
a Academia Ritmo que conta com profissionais altamente capacitados que monitoram todo o treinamento 
dos alunos em todas as modalidades oferecidas. 

Assim, a pessoa garante não só a boa forma física, como a boa forma mental, pois aumenta sua au-
toestima e fica com mais energia para enfrentar o dia-a-dia no trabalho como melhor produtividade ou para 
usufruir da companhia da família e dos amigos.

• Melhora da autoestima 
• Aumento da energia e bom humor
• Aumento da resistência e força muscular
• Melhora a flexibilidade e postura
• Auxílio no controle do peso

• Diminuição do risco de doença cardíaca
• Câncer do cólon
• Diabetes do tipo 2
• Ajuda a controlar a pressão sanguínea
• Reduz a depressão e ansiedade

Benefícios da atividade física:

Bem-Estar



Saúde, Bem-Estar 
e Boa Forma!

Saia do sedentarismo! Faça uma aula grátis!  
Rua Marquês de Pombal, 405 - Campos Elíseos - Fone: 3603 6130

Espaço agradável e adequado para quem busca cuidar da saúde através do 
exercício físico. Profissionais altamente capacitados e treinados para orientar 

o aluno da melhor forma possível. Equipamentos modernos e eficientes. 
Distribuídos em 3 pavimentos, com ar-condicionado e piso especial.

- GAP 
- Localizada- Musculação- Hidroginástica

- Body Combat

- Jump

- Step

- Lift

- Ballness

- Bike Indoor

- Axé 

- Jiu-Jtsu

- Karatê

- Muay thai

- MMA 

- Pilates

* Preços especiais para Comerciários!
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“Por princípio somos contra o trabalho aos 
domingos e feriados”. Esse tem sido um dos lemas 
que defendemos firmemente junto à nossa catego-
ria, sempre foi e sempre será nosso posicionamento 
frente a esse assunto. Desde 2007 quando o Con-
gresso Nacional, aprovou a Lei nº 11.603 de 05 de 
Dezembro de 2007, que em seu artigo 6º autoriza o 
trabalho nos domingos e feriados, (desde que a em-
presa pague em dobro, no caso do feriado ou que 
conceda folga durante a semana em se tratando do 
trabalho aos domingos), nos-
so sindicato luta arduamente 
para sanar essa injustiça. Na 
impossibilidade de fazê-lo 
devido à lei federal, lutamos 
para ao menos amenizá-la 
fazendo com que os direitos 
que constam na Convenção 
Coletiva de Trabalho dos Co-
merciários, cláusula 44, onde 
há obrigações, que favore-
cem os empregados com o 
pagamento de um bônus, 
sejam fielmente cumpridos 
pelas empresas, não preju-
dicando ainda mais o traba-
lhador. 

Nosso trabalho como representantes da ca-
tegoria comerciária consiste em fazer cumprir a 
Convenção e fazer valer os direitos.

Acreditamos que lazer e descanso são direi-
tos do trabalhador e que a falta deles influencia na 
vida familiar e na sua produtividade, pois é preciso 
um dia de descanso longe da estressante rotina se-
manal, principalmente na área de vendas, onde as 
cobranças por metas e resultados são constantes. É 
preciso um dia em que a correria seja deixada de 
lado e as tensões aliviadas. Mas qualquer dia não é 
suficiente, o dia ideal é aquele em que a família toda 

pode usufruir junto, e esse dia é o domingo. Sim, 
porque domingo é dia de preguiça, de acordar sem 
o som do despertador, curtir um clube, almoçar sem 
horário desfrutando de uma refeição caprichada, dia 
de ler os jornais calmamente, dia do time do coração 
jogar. Mas infelizmente são poucos os trabalhadores 
que podem desfrutar de tudo isso, todos os domin-
gos, pois a modernidade e a briga pelo lucro dos em-
presários os impede desses simples momentos. 

Você sabia que empresas como a Microsoft, 
reconhecem o valor do des-
canso e de atividades que eli-
minam o estresse no traba-
lho? Ela investe em momen-
tos de lazer e concede férias 
mais longas a seus funcioná-
rios e atualmente é uma das 
líderes no seu segmento de 
mercado. Nós, sindicalistas, 
lutamos por melhor qualida-
de de vida aos trabalhadores 
e o trabalho aos domingos 
e feriados é uma pauta que 
deve voltar para as nossas 
bandeiras de luta. Junte-se a 
nós. Unidos, somos fortes!

 
Enquanto isso, comerciário, procure encontrar for-
mas de descanso e de tranquilidade, pois a legisla-
ção determina que a cada dois domingos trabalha-
dos, no terceiro deverá ocorrer obrigatoriamente 
uma folga; insistimos, mesmo com as folgas que não 
caiam no domingo, usufrua também de momentos 
de lazer com a família, utilize o Clube de Campo dos 
Comerciários, pratique atividade física na academia 
Ritmo ou divirta-se dançando e apreciando os bailes 
programados ao longo do ano pelo Sincomerciários.  
Todo nosso trabalho, dedicação e luta são por você, 
comerciário!

O descanso influencia na qualidade 
de vida do trabalhador

Presidente do Sincomerciários de Ribeirão Preto 
 Santa Regina Pessoti Zagretti

Artigo



Os primeiros passos do seu 
filho acompanhados com 

carinho e dedicação!

•Professores	Habilitados	
•Brinquedoteca
•Sala	do	Sono	
•Espaço	Esportivo
•Playground
•Salas	climatizadas

INFRAESTRUTURA

PROJETOS PEDAGÓGICOS
•Educação	Ambiental	

				-	Conscientização	desde	os	primeiros	anos	de	vida

•Movimento	e	Motricidade

				-	Dança,	recreação	e	identidade	corporal

•Sala	de	vídeo	
•Salão	de	Eventos	
•Sala	de	Leitura	
•Espaço	Recreativo	
•Alimentação	Balanceada	
•Lanches	e	Almoço

Rua	Alagoas,	333	-	Campos	Elíseos	-	Ribeirão	Preto	

•Oficina	de	Artes

				-	Visão	e	construção	artística

•	Oficina	de	Teatro

•	Oficina	Literária

•	Oficina	de	Musicalização

E-mail: pedagogia@escolacap.com.br

Fone: (16) 3519 3410 

* Preços especiais para Comerciários!
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Informação ao alcance das mãos

Sincomerciários:
(16) 3519 3500
Secretaria Executiva
secretaria@comerciariorp.org
Assessoria de Imprensa
comunic@comerciariorp.org
Recursos Humanos
rh@comerciariorp.org

Escola CAP:
(16) 3519 3410
Coordenação Administrativa
coordenacao@escolacap.com.br
Coordenação Pedagógica
pedagogia@escolacap.com.br

Subsede Campos Elíseos:
(16) 3519 3890
Coordenação Administrativa
arrecadacao@comerciariorp.org

Clube de Campo:
(16) 3629 0717
Coordenação Administrativa
clube@comerciariorp.org

Academia Ritmo:
(16) 3603 6130
Coordenação Administrativa
academia@comerciariorp.org

Buffet Bonbistrô:
(16) 3603 6134 (centro)
(16) 3629 7760 (clube)
Coordenação Administrativa
bonbistro@comerciariorp.org

A comunicação no mundo sindical é um 
importante instrumento a ser utilizado na luta em 
defesa dos trabalhadores, e ela está cada dia mais 
rápida e exige das entidades meios de aprimorá-la 
e torná-la mais eficiente. O Sincomerciários sempre 
se preocupou em manter os comerciários de Ribei-
rão Preto e região atualizados e informados sobre o 
que ocorre no dia-a-dia do mundo sindical. Há mais 
de 20 anos investe no jornal Informativo Sincomer-
ciários, com 16.000 exemplares que chega todos os 
meses na casa do trabalhador. 

Com o avanço da internet e a onda das redes 
sociais, mantém o site e a página no facebook da 

entidade sempre atualizados, onde todos os aconte-
cimentos, informações sindicais e notícias trabalhis-
tas são postadas diariamente de uma maneira clara, 
rápida e dinâmica. 

Com a pretensão de aumentar ainda mais o 
acesso do trabalhador às informações trabalhistas, 
divulgação de eventos e atividades da entidade, o 
Sincomerciários participa do programa Fórum do 
Trabalhador,  transmitido pela TV THATHI  (no canal 
22 da NET / 33 UHF, nas quartas às 19h, reprise, e 
aos sábados às 14h inédito), não perca! Acesse o 
site e conheça todos os benefícios que o Sincomer-
ciários oferece à categoria comerciária.

Comunicação

Converse com sua presidente, 
por meio do e-mail

 comunic@comerciariorp.org



Infraestrutura moderna e aconchegante para os comerciários e seus familiares desfrutarem de momentos de 
descanso, com preço acessível, equipe constantemente treinada e tudo isso bem de frente ao mar.

Centro de Lazer

Centro de Lazer dos Comerciários - Praia Grande

•	Três piscinas

•	Solário

•	Sauna

•	Academia

•	Espaço recreativo para 

crianças com  monitor

•	Cinema

•	 Internet (wi-fi)

•	Lanchonete e restaurante

•	Auditório para 500 pessoas

•	Anfiteatro

Para quem não curte praia ou é amante da natureza nada melhor do que a estância turística de Avaré, 
que fica a 260km da capital e possui uma extensa área verde bem às margens da Represa Jurumirim. 

Centro de Lazer de Avaré

A Fecomericiários além de defender com afinco os direitos dos trabalhadores se empenha em oferecer 
oportunidades que proporcionem melhor qualidade de vida e bem-estar para comerciários de todo o estado 
de São Paulo. Por isso mantém dois espaços para que você trabalhador e sua família tenham um merecido 
descanso.

O espaço dispõe de:

•	26 bangalôs que acomodam 
quatro pessoas 

•	6 suítes para três pessoas
•	Sala de jogos
•	Piscinas
•	Restaurante
•	Quadra esportiva
•	Atividades recreativas na Represa 

Jurumirim

O Sincomerciários organiza regularmente caravanas para os Centros de Lazer. 
Ligue e informe-se sobre datas e valores pelo fone: 3519 3500 

Aqui os trabalhadores encontram:



Quem pode se associar
Trabalhadores registrados em empresas do comércio em geral: atacadistas, varejistas, 
farmácias, drogarias, distribuidoras de medicamentos, supermercados, hipermercados,  
shopping centers e concessionárias de veículos, mediante ao pagamento da mensalidade 
social fixada pela diretoria.

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

Titular:

Dependentes:

Cônjuge: Certidão de Casamento
Filhos menores de 18 anos e solteiros: Certidão de Nascimento
Filhos solteiros até 24 anos: Sem renda própria e que estejam cursando faculdade 
(Comprovante de matrícula na faculdade, requer renovação anual)
Pai, mãe, sogro e sogra: Documento de identidade
Companheiro/Convivente: Declaração de União Estável ou Escritura Pública de Dependência 
Econômica (requerida em Cartório) ou Certidão de Nascimento de filhos em comum.

Também podem se associar, através da Associação dos Empregados no 
Comércio (AEC), trabalhadores encaminhados por sindicatos parceiros.

Apresentar a documentação abaixo, na Sede Social do Sindicato situada à rua General 
Osório, 782 - 2ª Sobreloja  - Centro -  Ribeirão Preto - SP. O trabalhador também pode soli-
citar a visita de um cadastrador que irá até a empresa ou fazer sua associação no Clube de 
Campo nos fins de semana.

Como se associar

Documentação necessária

* Nos demais casos, o Sócio Titular deve solicitar requerimento 
à Diretoria Executiva do Sindicato.

SINDICALIZE-SE!
UNIDOS, SOMOS MAIS FORTES!


