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Acompanhado pela maioria dos
dirigentes dos 68 Sindicatos Filiados
à Federação dos Comerciários do
Estado de São Paulo, o presidente
Motta entregou a pauta de
reivindicações da categoria que
integra a Campanha Unificada

Seminário sobre Inclusão
é realizado com sucesso

A Fecomerciários - Federação dos
Comerciários do Estado de São
Paulo e o Sinecol – Sindicato dos
Comerciários de Limeira promo-
veram o II Seminário “Benefíci-
os, possibilidades e desafios da
Inclusão”. O evento aconteceu no

Campanha Salarial Unificada

Pauta de reivindicações foi
entregue no dia 05 de agosto

dia 29 de agosto no Clube dos
Comerciários e trouxe pales-
trantes, informações e serviços
diferenciados para os participan-
tes, sob coordenação geral do
presidente da Fecomerciários,
Luiz Carlos Motta. Pág. 3

Inscrições abertas até dia 27
O Sinecol recebe inscrições para o 21º Miss
Comerciária até dia 27 de setembro. O tradicional
desfile acontece no dia 08 de novembro no Clube
dos Comerciários, com uma novidade: a infraes-
trutura do concurso ficará a cargo da Fecomerciá-
rios. A música será dos DJs Japa e Juninho da Extre-
me Celebration, com coreografia de Alexia Firenze.

Para concorrer, a candidata deve ter o mínimo de 16 anos e trabalhar em em-
presa comercial cujos colaboradores sejam representados pelo Sinecol de Li-
meira, Leme, Conchal, Iracemápolis ou Cordeirópolis, há pelo menos quatro
meses na data do evento. Haverá premiação em dinheiro e, para a vencedora,
a vaga no concurso estadual, tradicionalmente realizado em Praia Grande, além
de uma motocicleta HONDA BIZ. Maiores informações podem ser obtidas pelo
site www.sinecol.com.br e pelo fone (19) 3451-1271. As inscrições devem
ser feitas na sede do Sinecol, à Praça Adão Duarte, 32 ou nas subsedes de
Conchal e Leme.

Salarial 2013 dos Comerciários nas
mãos do presidente da Fecomercio
SP, Abram Szajman, na sede da
entidade, Capital paulista, no dia 05
de agosto, às 18h. No total a pauta
tem 94 cláusulas econômicas e
sociais. Pág. 4

Atacadão cumpre
decisões de assembleia

A diretoria do Sinecol realizou no
dia 30 de agosto uma assembleia
com excelente adesão dos
funcionários da Empresa Atacadão.
Houve a participação de vários
sindicatos locais, em apoio à
iniciativa. A assembleia gerou uma
pauta de reivindicações que foi
acatada pela empresa. Pág. 4

Limeira: Pça.  Adão Duarte, 32 - V. Paulista - Fone - (19) 3451-1271
Leme: R. Coronel José Leme Franco, 563 - Fone: (19) 3571-5842
Conchal: Av. Mogi Mirim, 915 - Fone: (19) 3866-5688

www.sinecol.com.br

Comerciário, associe-se ao Sinecol
ou faça seu recadastramento para
participar do evento no dia 27 de
outubro, com sensacional sorteio
de prêmios e grandes atrações no
Clube dos Comerciários!  Pág. 5

Campanha de
Sindicalização
Permanente

Presidente Motta expõe itens da pauta de reivindicações



Chegamos à primavera e, com
ela, a temperatura mais agradável,
o verde das árvores e o colorido das
flores. Mas e a vida do trabalhador
e do cidadão, também ficará florida
como num passe de mágica?

A resposta obvia é que não. Para
melhorar é preciso muito esforço
conjunto. De um lado a sociedade
que, revoltada, está quase entran-
do em colapso. Do outro, o poder
público, aparentemente perdido ante
os anseios populares e, assim atur-
dido, caminhando a esmo para o
que aparenta ser o caos.

Governantes e legisladores pre-
cisam aprender a ouvir a voz do
povo. Mais do que simplesmente
escutar, é preciso respeitar e aca-
tar a voz do povo que, quase sem-
pre, é a voz da verdade.  Não se
trata de demagogia ou de “jogar
para a torcida”. É muito mais pro-
fundo que isso. Trata-se de ter a

humildade e a hombridade de res-
peitar aos cidadãos que, com o sa-
grado voto, garantiram o cargo de
cada um dos vereadores, deputa-
dos, senadores, prefeitos, governa-
dores e, também, da presidente da
República.

No dia 07 de setembro, tivemos
os desfiles cívicos e as passeatas
de protesto. Uma excelente vitrine
para mostrar ao estrangeiro a face
nobre do Brasil, país que receberá
dois eventos de primeira grandeza
nos próximos anos.  E o que conse-
guimos mostrar, senão um horren-
do show de brasileiros contra brasi-
leiros, num verdadeiro arremedo de
guerra civil?

Que essas manifestações, que
no final das contas são justas, sir-
vam para plantar a semente da pri-
mavera tupiniquim.  E que as flores
e frutos venham logo, embora infe-
lizmente nos pareça improvável.

PALAVRA DO PRESIDENTE
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Termo de Audiência lavrado pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
Região, datado de 15/08/2013, assi-
nala que o Sinecol e a empresa Havan
Lojas de Departamentos Ltda. forma-
lizaram acordo. A empresa se compro-
mete a cumprir as normas da Conven-
ção Coletiva     de Trabalho da Catego-
ria dos Comerciários, respeitando o ho-

Sinecol e Havan assinam acordo
rário de trabalho e funcionamento, in-
clusive nos dias especiais (domingos e
feriados) em que o horário é das 14 às
20h00, mediante a Certidão de ade-
são à Convenção de Trabalho em do-
mingos e feriados.O presidente Paulo
Cesar da silva representou o Sinecol
durante a audiência, acompanhado do
Dr. Walter Bergström.

Primavera.
Novos tempos?
Paulo Cesar da Silva - Presidente

Luiz Carlos Motta
Presidente da Fecomerciários

Nas visitas que tenho realizado
pelas bases comerciárias do Esta-
do, conforme deliberação do 21º
Congresso Sindical Comerciário, per-
cebo o quanto é importante a rela-
ção entidade sindical e categoria
nos locais do trabalho.

É de se esperar que sendo a
Fecomerciários uma entidade de
segundo grau, o contato se dê mais
diretamente com seus 68 Sindica-
tos Filiados. Por esta lógica, por-
tanto, “bastaria” nossa diretoria se
deslocar às entidades distribuídas
nas 645 cidades do Estado de São
Paulo, onde mantemos oito Regio-
nais, e realizar profícuas reuniões.

Entretanto, além de fazê-las
com as respectivas diretorias, ino-
vamos estas visitas com encontros
com comerciários e comerciárias
nas lojas nas quais a presença da
Federação, aliada à participação do
Sindicato, agrega valores que so-
mente o chamado “olho no olho”
pode reconhecer.

É quando ouvimos e anotamos
as reivindicações da categoria, es-
timulamos propostas para as ações
do sindicalismo comerciário paulista
e, entre outras atividades, convi-
damos os trabalhadores a estarem
mais próximos do Sindicato, assim
como suas entidades representati-
vas estão, cada vez mais, ao lado
deles.

Outro fator que nos tem des-
pertado atenção (para a nossa ale-
gria) é a satisfação que a catego-
ria demonstra ao receber nossas
visitas. As conversas, previamente
marcadas com as gerências, são
descontraídas e motivadoras por-
que revelam que (com o perdão
da redundância) o movimento sin-
dical deve ser movimentar, tem de
ir onde o trabalhador está, não im-
portam as distâncias. Ou seja, não
basta contar com o termo movi-
mento somente no nome. É preci-
so se mexer! É o que estamos fa-
zendo!

EXPEDIENTE
Informativo do Sindicato dos Empregados do Comércio de Limeira
Praça Adão Duarte, 32 - Vila Paulista - Limeira-SP
CEP: 13.484-044 - Fone: (19) 3451-1271
Base Territorial: Limeira,Conchal, Cordeirópolis, Iracemápolis e Leme
Filiado a Fecomerciários, USTL, CNTC e Força Sindical
Diagramação: Renato Antonio de Paula - 3441-3517 / 8233-5764
Tiragem: 10.000 exemplares - Impressão: Jornal de Limeira - 3404-5050
Comentários, críticas e sugestões: www.sinecol.com.br

É preciso
se mexer!



A Fecomerciários - Federação
dos Comerciários do Estado de São
Paulo e o Sinecol – Sindicato dos
Comerciários de Limeira promove-
ram o II Seminário “Benefícios, pos-
sibilidades e desafios da Inclusão”.
O evento aconteceu no dia 29 de
agosto no Clube dos Comerciários,
com programação elaborada pelos
professores Paulo de Lara Dante e
Maria de Fátima e Silva, sob coor-
denação geral do Presidente da
Fecomerciários, Luiz Carlos Motta.

Compareceram autoridades, diri-
gentes sindicais, empresários, tra-
balhadores, gestores de RH e diri-
gentes de entidades afins. O Pre-
feito Paulo Hadich participou da aber-
tura, compondo mesa com Paulo
Cesar da Silva, presidente do Sinecol,
Roberto Previde, presidente do
Sincomerciários de Piracicaba (que
representaram o presidente da
Fecomerciários, Luiz Carlos Motta),
Alexandre Aparecido Nascimento,
Presidente do Conselho Municipal dos

InclusãoInclusãoInclusãoInclusãoInclusão

Seminário reúne excelente público no Clube dos Comerciários
Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia,  Ana Fleury Bonini, Presidente
do Conselho dos Direitos da Mulher,
Antenor Varolla, Diretor do Ministério
do Trabalho em Piracicaba, Adriana
Casemiro Mastrelo, coordenadora da
escola “João Fischer”, representan-
do Ana Maria Sampaio, Presidente
do Centro de Promoção Social Muni-
cipal (Ceprosom) e  Maria de Fátima
e Silva, mediadora da Mesa.

As palestras e intervenções trou-
xeram importantes dados para a
conscientização a respeito da Inclu-
são dos portadores de necessidades
especiais no mercado de trabalho.
Os palestrantes Carlos Aparício Cle-
mente (A importância do trabalho
em rede), Marta Gil (O Ciclo da
Sustentabilidade) e Dr. José Carlos
do Carmo (Lei de Cotas), que de-
tém rica experiência relacionada ao
setor, enriqueceram a discussão da
temática na cidade e região.  O even-
to contou com o recurso de Áudio
descrição, importantíssimo para de-

ficientes visuais e que pela primeira
vez foi utilizado em Limeira.

O encerramento trouxe dois nú-
meros de Dança com grupos forma-
dos na Aril – Associação de Reabilita-
ção Infantil de Limeira, Os dançari-
nos protagonizaram um show de ex-
celente qualidade e, depois, intera-
giram com o público, fazendo do encer-
ramento uma grande festa-baile.

Os organizadores ficaram satis-
feitos com o resultado do Seminário
e já projetam novidades e um pú-
blico ainda maior para a terceira edi-
ção. O apresentador do evento foi
Sérgio Moreira, do Sistema Mix de
Rádio e Televisão. A organização fi-
cou a cargo da Fecomerciários e do
Sinecol, com apoio da empresa DD
Paula, de Americana.

Além de empresas e profissionais de vários segmentos,
participaram do evento:

Empresas Comerciais: Bom Mix, Dia%, Enxuto Supermercados e
Pernambucanas.
Sindicatos Filiados à Fecomerciários: Araras, Botucatu, Fernandópolis,
Itu, Limeira, Piracicaba, Registro, Rio Claro, São Paulo, Sinprafarma de
Americana.
Vereador José Roberto Bernardo
Secretário Municipal de Esportes José Luiz Rodrigues
Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco/SP e Bento Gon-
çalves/RS
Sindicatos filiados à União Sindical dos Trabalhadores de Limeira
Apoio: Foz do Brasil e Aril
Cesar Fotos e Filmagens, Daniel Filmagens e “Repórter Fecomerciários”.

Autoridades, palestrantes e dirigentes de entidades sindicais e beneficentes compuseram a mesa diretiva do evento

Sensacional apresentação de Dança com alunos da Aril.
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Acompanhado pela maioria dos
dirigentes dos 68 Sindicatos Filiados
à Federação dos Comerciários do
Estado de São Paulo, o presidente
Motta entregou a pauta de reivindi-
cações da categoria que integra a
Campanha Unificada Salarial 2013
dos Comerciários nas mãos do pre-
sidente da Fecomercio SP, Abram
Szajman, na sede da entidade, Ca-
pital paulista, no dia 05 de agosto,
às 18h. No total a pauta tem 94
cláusulas econômicas e sociais. A
data base é 1º de setembro.

As principais reivindicações dos
2,5 milhões de trabalhadores repre-
sentados pela Fecomerciários e os
68 Sindicatos Filiados são:
• Piso salarial único de R$ 1.214,00,

Fecomerciários entrega pauta de reivindicações
da Campanha Salarial Unificada

conforme previsto na Lei 12.790, de
14 de março de 2013, que regula-
mentou a Profissão de Comerciário;
• Aumento real de 5% mais reajus-
te pelo INPC/IBGE do período de 1º
de setembro de 2012 a 31 de agosto
de 2013;
• Anotação do cargo de comerciário
na Carteira de Trabalho;
• Aviso prévio especial aos empre-
gados comerciários com mais de 45
anos de idade e cinco anos de tra-
balho na mesma empresa;
• Participação nos Lucros ou Resul-
tados (PLR);
• Vale refeição;
• Seguro de vida;
• Garantia mínima ao comissionista;
• Manutenção das cláusulas sociais.

Prezados companheiros,

A Diretoria do Sinecol informa que na data
de 05/09/13 recebemos em nossa sede o
Senhor Marcos Tasso, representante do
Atacadão responsável pelo relacionamento
sindical. A reunião foi para que a empresa
respondesse à nossa pauta de reivindicações,
emitida após a nossa assembleia do dia 30 de
agosto. Como resultado da reunião, elencamos
abaixo as principais resoluções:

1 –  Quanto ao trabalho aos domingos
A empresa está implantando a escala 6x1,

sem prejuízo da folga disposta na Lei 10.101,
atendendo à Liminar proferida pela Justiça do
trabalho em Limeira. A empresa aguardará o
desfecho do referido processo, sem alterar a
carga horário dos trabalhadores e sem
implantar o sistema de compensação por conta
da escala de trabalho acima descrita.

2 – Quanto ao Trabalho em feriados
A empresa se comprometeu a fazer o

pagamento de 100% de horas extras pelo
feriado trabalhado além de folga compensatória
no prazo máximo de 60 dias, comprometendo-
se a não exigir o trabalho nos dias 1º de maio,
25 de dezembro (Natal) e 1º de janeiro (Ano

Aos Trabalhadores do ATACADÃO
Novo). Esse compromisso perdurará até que seja
concluída a negociação.

3 – Quanto à cesta Básica
A empresa se comprometeu a estudar a

viabilidade de implantar sistema de Cestas básicas
ou Cartão, vinculado à assiduidade dos
trabalhadores.

4 – Quanto à Participação nos Lucros e
Resultados

A PLR será negociada junto à Fecomerciários
– Federação dos Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo, com apoio do presidente
MOTTA, pois a empresa tem filiais em todo o
Estado de São Paulo.

5 – Quanto ao Estudo Ergonômico
A empresa se comprometeu a apresentar ao

Sinecol os laudos já elaborados , para apreciação
do nosso departamento jurídico.

6 – Acúmulo e desvio de função
A empresa se comprometeu a cessar a prática

de desvio e acúmulo de função, ressalvado
treinamento que vise a futuro aproveitamento
em outra função melhor.

7 – Adequação da área de descanso
A empresa se comprometeu a adequar a área

de descanso e nos apresentar na próxima reunião
as medidas adotadas.

8 – Assédio Moral
A empresa irá adotar medidas internas a

fim de que tal prática cesse imediatamente.

A próxima reunião será agendada até 27 de
setembro, para que as negociações tenham
prosseguimento. O estado de greve deverá
permanecer até a próxima reunião.

——————————————————————
Além do Atacadão, os Supermercados
Bom Mix e Vitória também se adequaram
às exigências da Legislação Trabalhista,
implantando o sistema 6x1. O Departa-
mento Jurídico do Sinecol informa que
acompanha mais de 180 ações na Justiça
do Trabalho.

Equipe do Sinecol acompanha a Federação. Em relação ao Varejo, o Sinecol negocia
com o Sicomércio Limeira (para Limeira, Conchal, Cordeirópolis e Iracemápolis) e com
o Sicomércio Pirassununga (para Leme).
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Após o pontapé inicial do craque
da Seleção Brasileira campeã da
Copa do Mundo em 70, Roberto
Rivellino, as equipes de Matão e
Catanduva entraram em quadra no
dia 24 de agosto, no ginásio munici-
pal Falcão, em Praia Grande, para a
grande decisão da 6ª Copa Estadu-
al de Futsal da Fecomerciários. De
virada, Catanduva goleou Matão por
10 a 3 e conquistou o tricampeonato
do troféu Luiz Carlos Motta.

O trio de arbitragem que traba-
lhou na decisão foi composto por:
Deusdeto Soares da Cunha, Pierre
de Brito e Vivian Moreira. Todos re-
presentantes da Associação de Ár-
bitros  das Modalidades Esportivas
(ASSAMES).  Matão atuou com:
Everton de Oliveira, Mauricio Apare-

Catanduva conquista o Tri no Troféu Luiz Carlos Motta
cido, Lucas Arioli, Audenir Edivan,
Elton Schwarzmaier, Diego
Fernando, Washington Luiz, Jean
Carlos, Maicon Eduardo, Octavio
Andrade, Gustavo Bernardo, Adilson
Sapienza, Everton Luiz.  Técnico:
Davio José. Catanduva jogou com
a seguinte formação: Carlos Alexan-
dre, Tiago José,  Leonardo
Menezes, Fabio do Amaral, Newton
Cesar, Marco Antonio, Ricardo Ale-
xandre, Jean Pietro, Guilherme Sali-
no, José Leonardo, Alfredo José,
Fernando Mendes, Fernando Ra-
mos, Jonas Vitor.  Técnico: Ronildo
Angelotti

O time campeão, Catanduva,
faturou uma premiação em dinheiro
no valor de  R$ 8.950,00 e o vice-
campeão, Matão, R$ 5.750,00.

O artilheiro  foi José Leonardo
(Catanduva), com 21 gols. O  golei-
ro Menos Vazado foi Leandro da Sil-

va (Itapeva), com 13 gols sofridos
em sete jogos.

Fonte: Fecomerciários

Dia 27 de outubro será um do-
mingo especial para os comerciários
associados. A Campanha de
sindicalização permanente prossegue
e o Sinecol realiza um sensacional
evento, com diversas atrações no
Clube dos Comerciários.

A festa, que marca as comemo-
rações relativas ao Dia do
Comerciário (30/10), começa às
10h00 e vai até as 17h00, contan-
do com animação do DJ Japa
(Extreme Celebration) e grande
show musical de Wave Trio. O pon-
to alto será o sorteio de prêmios,

Campanha de Sindicalização permanente

Sinecol realiza evento com sorteio de
Prêmios aos comerciários associados

exclusivo para comerciários associ-
ados conforme o regulamento da
Campanha de Sindicalização Perma-
nente.   Os principais prêmios são
uma Motocicleta CG 125, uma TV
LÇCD 32", um Notebook,  dois Xbox
e uma Bicicleta de 18 marchas, ha-
vendo ainda  muitos prêmios extras.

Para participar, o comerciário deve
fazer seu recadastramento ou se
associar até o dia 18 de outubro,
na sede do Sinecol. O evento tem
apoio da Fecomerciários e Força Sin-
dical. Mais informações e esclareci-
mentos no site  www.sinecol.com.br

Robson de Sá,
da Chevropeças,

ganhou uma
moto no 1º de

Maio, em sorteio
da Campanha de

Sindicalização

Sinecol e a Saúde do Trabalhador

Em Outubro o Sinecol e a USTL anunciarão
grandes novidades em relação à área de Saúde,

com sensacionais benefícios. Aguarde!

No dia 12 de outubro, traga sua família para  a
tradicional  Festa das Crianças do Clube dos
Comerciários, com diversas atrações: Touro mecânico,
kid play, tobogã gigante, cama-elástica, futebol de
sabão, guerra de cotonetes, parede de escalada,
space jump, pintura facial, escultura em balões,
algodão-doce, sorvetes, pipoca e cachorro quente
(para crianças até 12anos).

Animação: Extreme Celebration.

Dia das Crianças é no
Clube dos Comerciários

Comerciário Associado: Entrada mediante doação de 1 kg de alimento
não perecível, em favor do Lar do Idoso Lição de Vida. Não associados:
R$ 5,00 (menores de 12 anos) e R$ 10,00 (acima de 12 anos).

Atenção: Retirar convites antecipadamente até o dia 07 de outubro.
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O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher
realizou o 7º “Fala, Mulher!”, no dia 07 de agosto,
na Praça Toledo Barros, em Limeira, com apoio
do Sinecol.  O evento comemorou sete anos da
implantação da Lei Maria da Penha, que tem
como principal objetivo a defesa dos direitos da
Mulher no Brasil.

Além da presença de autoridades, como a
Delegada e Conselheira Dra. Andréa Arnosti Pavan
e a Vice Primeira dama do Município Denise Vinco
Lima, o evento reuniu milhares de cidadãos, em
sua maioria mulheres.  A presidente do Conselho
Ana Helena Fleury Bonini avaliou como altamente
positiva a movimentação e agradeceu ao Sinecol
e demais colaboradores.  Muitas atividades
beneficiaram aos participantes, como segue
abaixo:

Senac – 152 atendimentos de Massoterapia;
Unimed – 720 atendimentos de Aferição de

pressão arterial;
Santa Casa – 550 atendimentos  (Testes de

diabetes);
Sorridents – 80 pré-agendamentos para

limpeza bucal gratuita;
Ultragaz – Degustação de cuscuz e

distribuição da receita aos interessados: 1.700.

Lei Maria da Penha é relembrada no evento “Fala, Mulher!”
Manifestação teve o apoio do Sinecol e reuniu milhares de pessoas

Serviços de Saúde

Massoterapia

Apresentação do Coral Thulani

Ao centro, Ana Fleury Bonini, presidente do
Conselho da Mulher e Paulo Cesar da Silva
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Local: SINECOL - Praça Adão Duarte, 32 - V. Paulista - Limeira
Dia: 26 de Outubro
Horário: 8:00hs as 17:30hs
Valor do investimento: R$ 120,00 associados do sindicato

    R$ 240,00 não sócios.

Mínimo de 15 pessoas por turma e máximo de 25.

Maiores informações e inscrições:
cursos@profissionalize.com.br ou

www.profissionalize.com.br

Facilitador: Jorge Nunes - Larga vivência na área Comercial
(Varejo, Franquias, Atacado e Indústrias), atuando em vários
segmentos: editoras/livrarias, calçados, confecções, artigos
esportivos, cosmética-beleza, setor fotográfico/digital e ótico,
móveis e eletro/eletrônicos.



Durante encontro com o prefeito Paulo Hadich
(PSB), ocorrido no dia 15 de agosto, na sede
do Sinecol (Sindicato dos Comerciários de
Limeira), sindicalistas da USTL (União Sindical
dos Trabalhadores de Limeira) pediram
melhorias no sistema de transporte coletivo, e
mais fiscalização da prefeitura sobre o contrato
com as empresas.

“O subsídio não pode ser argumento para
melhorar itens como superlotação ou atrasos, e
a instalação do GPS nos ônibus, por exemplo. O
contrato já prevê a fiscalização sobre estes
temas, e o não cumprimento significa omissão
da prefeitura”, apontou o presidente da USTL,
Benedito Barbosa, do Sindicato dos Condutores
de Limeira.

A entidade é crítica do subsídio, e se queixou
da falta de debates sobre o tema durante o
processo de aprovação, que ocorreu em regime
de urgência especial na Câmara Municipal – a
USTL protocolou um pedido de reunião em junho.
“As fraudes relativas à gratuidade, por exemplo,
ocorrem por conta da fiscalização falha, culpa
das empresas e prefeitura. Não pode haver
subsídio para suprir fraudes”, disse Barbosa.

A USTL sugeriu a Hadich a criação de um
Conselho Municipal dos Transportes com caráter
deliberativo.

OUTRAS DEMANDAS

Durante a reunião, os sindicalistas ainda
solicitaram ao prefeito a retomada de duas
bandeiras de campanha: as creches 24 horas e
a redução do ISSQN (Imposto Sobre Serviços

de Qualquer Natureza) em Limeira para 2%.
Além disso, mais fiscalização de trânsito e da
Vigilância Sanitária, melhor estrutura para Guarda
Civil Municipal e a criação de uma central de
monitoramento de segurança com câmeras
inteligentes na cidade.

Os sindicalistas pediram também o esforço
para a instalação de um Poupatempo estadual
em Limeira, apoio para uma parceria entre
Unicamp e DIEESE (Departamento Intersindical

de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) a fim
de mapear a mão de obra no município e certificar
trabalhadores, e a instalação de um Centro de
Qualificação. Além disso, apoio da prefeitura para
a resolução do dilema no posto do Ministério do
Trabalho em Limeira, que segue sem servidor
federal. O prefeito prometeu verificar a viabilidade
de todas as solicitações.

Fonte: ASSESSORIA DE IMPRENSA DA UNIÃO
SINDICAL DOS TRABALHADORES DE LIMEIRA

USTL  cobra melhorias públicas em encontro com Hadich
Antes da aprovação final do subsídio ao transporte, entidade cobrara da prefeitura a fiscalização do contrato

Dirigentes da USTL sabatinaram o prefeito Hadich em reunião na sede do Sinecol
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8.º Campeonato de
Futebol Society

Acima de 16 anos

Troféu Armando Roberto Brandão (Beto Badê)

A Bola Vai rolar a partir de 15 de setembro no
 Clube dos Comerciários. Confira a 1.ª rodada:

08h15 - Democrata x Guarani
09h30 - Cruzeiro x Valeriodoce
10h30 - Atletico x Caldense

Prestigiem!

A novidade para os fre-
quentadores do Clube dos
Comerciários  é o sensacional
Espaço Gourmet , prestes a ser
inaugurado.  Serão dois anda-
res, funcionando embaixo o es-
paço Gourmet e em cima  a nova
e moderníssima academia de Gi-

Clube dos Comerciários
apresenta Espaço Goumert

e nova academia

A decisão da 8ª Copa Sinecol de
Futsal levou grande público ao Clube
dos Comerciários no dia 27 de
agosto. A R. R. Parafusos foi a
campeã, vencendo a Madewal por 7
a 4.  A Atrito Pneus ficou em terceiro
lugar, após vencer a Brasviga por 15
a 3.O diretor da Fecomerciários e
presidente do Sincomerciários
Piracicaba, Roberto Previde,
representou o presidente Luiz Carlos
Motta. Houve homenagem ao
colaborador do Sesc Piracicaba, Luiz
Antônio da Cruz  (Wood), cujo nome
ilustrou o troféu colocado em jogo. 

RR Parafusos fatura Copa Sinecol de Futsal
O artilheiro da competição foi Jonathan
de O. Celegate, da Atrito Pneus,
enquanto o goleiro menos vazado foi
Luís Felipe G. de Pinho, da Madewal.

nástica e Musculação, inclusive
com novos horários. O espaço
conta com 330m2 de área
construída.  Será uma área di-
ferenciada com atendimento de
primeira e toda estrutura para
o conforto e bem estar da famí-
lia comerciária.

 RR Parafusos a grande campeã Madewal, a vice-campeã
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Nova obra entra em fase de acabamento


