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O  Sinecol e a Fecomer-
ciários realizaram no dia
08 de novembro o 21º
Miss Comerciária, esco-
lhendo as representan-
tes de Limeira, Leme e
Araras para o Miss Co-
merciária Paulista, que
será disputado em Praia
Grande.   Pág 6

Joelma Maria da
Costa, Confecções
Edimarcos (Leme),
recebe a moto
Honda Fan CG 125
do representante do
Sinecol, José Luiz da
Silva.
Joelma foi uma  das
felizardas no
sorteio da
Campanha de
Sindicalização
Permanente,
realizado no Clube
dos Comerciários.
Pag 4.

Miss Comerciária 2013

Espaço Gourmet e nova Academia são
apresentados aos comerciários - Pag. 8

Prêmio
Cidadão

Carlos Jerônimo
recebe troféu de
vencedor da Ca-
tegoria Regional.
Com Paulo Cesar
da Silva, Silvia
Furlan e Otacílio
Monteiro. Pag 5

Concessão de folgas para empregados
de supermercados — Pag. 2.

As horas extras e os seus direitos — Pag. 7. 

ATENÇÃO!
No  fechamento desta edição nossa diretoria, em conjunto com a
Fecomerciários, negocia com o sindicato patronal a assinatura da

Convenção Coletiva 2013/2014.  Estamos trabalhando para
conseguir o melhor para os comerciários. Acompanhe!



A boa notícia deste fim de ano, en-
tre tantas outras, refere-se às novida-
des que temos nas áreas de Saúde e
Lazer para os trabalhadores
comerciários e, através da USTL, para
todos os trabalhadores ligados aos sin-
dicatos associados à União Sindical dos
Trabalhadores de Limeira e seus depen-
dentes.

Em se tratando de Lazer, que tam-
bém se associa diretamente à Saúde,
estamos felizes pela realização de um
antigo projeto no Clube dos Comer-
ciários. Inauguramos no dia 26 de ou-
tubro o novo e belíssimo Espaço
Gourmet, que já está em pleno funcio-
namento e agradando a toda a família
comerciária que frequenta o clube.  Du-
rante o mês de novembro, em come-
moração, oferecemos chope a R$ 1,00,
um atrativo a mais, além de um vasto
cardápio e uma estrutura invejável de
acomodações e atendimento.  No an-
dar superior, instalamos a Academia de
Musculação e  Ginástica,  com  moder-
nos aparelhos e o conforto necessário
para a melhor prática esportiva.

Especificamente no campo da Saú-
de, estamos finalizando os trâmites le-
gais para a instalação da  Clínica Médi-

ca  em nossa sede, com entrada pela
Rua Capitão Bernardes, 705, contem-
plando várias  especialidades e  um la-
boratório de análises clínicas.  Já
estamos disponibilizando, em convênio
com profissionais do ramo, consultas na
área de Psicologia, toda terça-feira, em
nossa sede, de forma gratuita para os
comerciários associados. Inclusive, es-
tendemos esse  benefício  aos funcio-
nários do Sinecol,  visando dar subsí-
dios para que o nosso colaborador es-
teja sempre equilibrado para prestar
melhores serviços.

Como sindicato membro da USTL,
anunciamos também para breve a inau-
guração da Clínica Odontológica dos Tra-
balhadores de Limeira, à Rua Presiden-
te Prudente, 447, na Cidade Jardim. Ini-
cialmente será uma clínica e depois
inauguraremos outras, com valores
subsidiados pela USTL, cabendo ao as-
sociado um pagamento simbólico.

Enfim, estamos trabalhando firme
para oferecer o melhor aos trabalhado-
res, não apenas na questão da defesa
jurídica dos seus interesses, mas tam-
bém em benefícios diretos aos nossos
associados e a seus dependentes.  Um
grande abraço!

PALAVRA DO PRESIDENTE
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Saúde e Lazer
para o trabalhador

Paulo Cesar da Silva - Presidente

Este artigo trata de ações que vi-
sam corrigir as distorções na conces-
são de folga de empregados que tra-
balham em domingos e feriados

Todo trabalhador tem o direito de
usufruir de uma folga semanal, após
seis dias de trabalho, denominada Des-
canso Semanal Remunerado-DSR.   Os
empregados que trabalham de Segun-
da a sábado usufruem do DSR aos do-
mingos.

Entretanto, há categorias de traba-
lhadores que normalmente trabalham
aos domingos, em razão da atividade
do empregador, como por exemplo:
cerâmicas, indústria de papel, comér-
cio de perecíveis, entre outros.   Nes-
se caso, o empregador deve conceder
o DSR em outro dia, denominado de
folga compensatória.

Porém, na prática verificamos que
o empregador concedia a folga com-
pensatória de forma equivocada, pois
há casos em que o empregado chega-
va a trabalhar até 12 dias corridos sem
folga, o que é proibido pela Lei 605/
49, que deve ser interpretada em con-
formidade com a Constituição Federal,
que aponta o direito do trabalho como
social e fundamental de forma que sua
inobservância acarreta na ofensa aos
direitos da pessoa humana do traba-
lhador, na medida em que a folga se
mostra necessária para a restauração
da fadiga acumulada ao longo da se-
mana, sendo proibido ao empregador
flexibilizar direitos de ordem pública
inerentes a segurança e medicina do
trabalho, como é o caso da fruição de
uma folga semanal.

Atento a essa realidade, o SINECOL
– Sindicato dos Empregados no Comér-
cio de Limeira ingressou com mais de

40 (quarenta) ações na Justiça, sendo
que em vários processos a situação dos
empregados era tão grave, que foram
concedidas liminares para que as em-
presas cumprissem imediatamente a
Lei.   As ações cobram as folgas não
concedidas no passado, e a imediata
adequação da empresa na concessão
de uma folga após seis dias de traba-
lho para hoje e para o futuro.

O Sindicato ingressou com as ações
coletivas para corrigir essa grave
distorção, sendo que, se você traba-
lha em supermercado, logo perceberá
a mudança no seu sistema de folga,
pois o Sindicato está assegurando a
esses trabalhadores o direito de:

a) usufruir o Descanso Semanal Re-
munerado – DSR, após seis dias de tra-
balho, com implantação da escala 6x1,
ou seja, o empregado terá sempre a
folga fixa, exemplo: toda segunda, ou
toda terça, etc..

b) Usufruir o descanso em um do-
mingo após dois trabalhados.

c) As folgas descritas nos itens aci-
ma são aplicadas conjuntamente, ou
seja, se descansa no domingo e a fol-
ga fixa for na quarta-feira, terá o di-
reito de descansar os dois dias naque-
la semana.

d) As folgas não concedidas no pas-
sado (antes da ação do
sindicato),deverão ser pagas em di-
nheiro.

Caso você tenha dúvidas sobre o
acima explicado, ou o seu empregador
faça de forma diferente, procure o
Sinecol.  Estamos sempre dispostos a
auxiliar o trabalhador comerciário.

Fonte:
Departamento Jurídico do Sinecol
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Concessão de folgas para
empregados de supermercados
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A 4ª Semana Cultural Comerciária de Limeira e
região foi realizada de 24 a 29 de outubro de 2013,
tendo início com a palestra “Patrimônio cultural:
que história é essa?”. A palestra, ministrada pelo
historiador João Paulo Berto, foi realizada na Sala
de Cursos do Sinecol, à Praça Adão Duarte, 32, em
Limeira. Os participantes tiveram acesso a impor-
tantes informações sobre patrimônio cultural, seus
alcances e abordagens, tendo como base os pre-
ceitos históricos e as questões jurídicas que envol-
vem a sua preservação. Falou-se também sobre
bens culturais, materiais e imateriais, como porta-
dores de potenciais significativos, sobretudo na
manutenção da memória, identidade, história e no
desenvolvimento do turismo e da economia sus-
tentável.  Entre os presentes, estiveram o vereador
José Farid Zaine, o presidente da USTL, Benedito
Barbosa e o presidente do Conselho Municipal de
Políticas Culturais, Edson Moraes.

No dia 25, no Ceac (Centro de Educação, Arte e
Cultura) de Iracemápolis, houve o 2º Encontro de
Poetas de Iracemápolis e Limeira, com participação
especial da Sociedade Literária Limeirense, do mú-
sico Fábio Nunes e das “palhaças” Aurélia e Trufi-
nha, personagens de Tanyra Amaral e Regina Célia
de França. Foi um agradável encontro literário, sob
o comando dos anfitriões Moisés Olivatto e Ivone
Pedroso, responsáveis pelo Ceac. A Sociedade Li-
terária Limeirense instalou, durante o evento, a sua
exposição itinerante de poemas, reunindo obras
dos associados.

No sábado (26) aconteceu a premiação referen-
te ao 16º Prêmio Cidadão de Poesia. No domingo
(27) houve a confraternização do Dia do Comer-
ciário, com sorteio de prêmios da Campanha de

Sindicalização e sensacional show
de Wave Trio.  A Semana Cultural
prosseguiu na segunda-feira (28)
com a palestra “Respire fundo e te-
nha um ótimo dia”, com Ana Rocha.
O encerramento ocorreu no dia 29,
com duas atividades.  Às 14h00,
contação de história na Escola Mu-
nicipal Benedicta de Toledo, em Li-
meira, com os atores Déborah Go-
mes, Luís Henrique Leite e Patrícia
Massara. Às 18h00, na cidade de
Leme, encerrando o projeto “Viven-
do valores na escola”, um bate-papo
com o escritor Otacílio Monteiro, na
Escola Municipal Dirce Souza de
Gismenes. O grupo de Teatro tam-
bém participou, para a alegria de
pais, professores e estudantes.  Na avaliação de
Paulo Cesar da Silva, a Semana Cultural atingiu
todos os objetivos e deve ser ampliada em 2014,
chegando também a Cordeirópolis e Conchal.

Semana Cultural Comerciária é sucesso em Limeira e região

Paulo Pedro na Escola Benedicta de Toledo, em Limeira

Patrimônio Cultural, com João Paulo Berto

Encontro com o escritor em escola de Leme

Ana Rocha, Carlos Fiore
e Diego, durante palestra

sobre Respiração
oferecida aos

colaboradores das
Casas Pernambucanas
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O Dia do Comerciário é 30 de outu-
bro, mas a diretoria do Sinecol, visando
reunir o máximo possível de associados,
realizou evento no Clube dos comerciá-
rios no domingo (27), com sensacionais
atrações e sorteios de prêmios referen-
tes à Campanha de sindicalização. O
evento faz parte da 4º Semana Cultural
Comerciária de Limeira e região.

Cerca de 400 comerciários se diverti-
ram das 10 às 18 horas, com a anima-
ção dos DJs Japa e Juninho (Extreme
Celebration) e grande show musical de
Wave Trio. As lindas candidatas a Miss
Comerciária abrilhantaram a festa, cujo
ponto alto foi o sorteio de prêmios, ex-

Os felizardos foram os seguintes:
Prêmios Campanha de Sindicalização 2013, Jo-
elma Maria da Costa, Confecções Edimarcos
(Leme), Moto Honda Fan CG 125, Stella F. Mo-
rente  Reis, Saúde Animal (Limeira) TV LCD 32",
Cirlei Moreira Trega, Seller Magazine (Leme)
Notebook, Jovenil Vascão dos Santos, Dimensi-
onal (Limeira) XBOX 360, Josilma Rocha Aragão
de Moraes, Seller Magazine (Limeira), Bicicleta
18 marchas, Prêmios dos Comerciários presen-
tes na Festa do Dia do Comerciário, Carlos Eduardo
Cunha Claro, Esplanada Móveis, Câmera Sony
16MP, Vagner Luis da Silva, Supermercado Bara-
teiro, Kit Mondial, Odair Megda Ferreira, Madewal,
Faqueiro Tramontina, Claudio Alessandro da Sil-
va, Casas Bahia, Centrifuga Mondial, Sandra
Cezário, Supermercado Bom Mix, Multiprocessa-
dor Philco, Agnaldo Alves Seixas, Carverex, Li-
quidificador Walita, Sonia Maria Bonello, Colhi-
asso e Santiago, Ventilador Britânica, Rozivaldo
A. da Silva, Madewal, Mini System Samsung, Maria
Ap. da Silva, Nour & Nour, Mini System Sam-
sung, Rodrigo da Silva Pereira, Dicico, Aspirador
Electrolux, Vailda Ap. Souza de Assis,Bia Cosmé-
ticos, Aspirador Água e Pó Electrolux, Maria Ve-
ronica Alves de Faria, Troféus Micheletti, Micro-
ondas Electrolux, Pollyanny de Oliveira Pereira,
Atacadão, Micro-ondas Electrolux, João Luís
Romera, Zappin Móveis, Aparelho de Jantar 20
peças, Cristiane Augusta da Silva, Magazine Lu-
iza, Secador Taiff Red, Lauren Caroline Leme,
Pernambucanas, Cafeteira Black & Decker, Kelly
Cristina Sedano, Pernambucanas, Grill NKS Ana
Maria, Vladimir Bucci Junior, Báltico Automóveis,
Auto Rádio Pioneer, Juliana Ap. Rodrigues de
Valentina, Fabio F. Furlan, TVs 32" Philips, Regi-
naldo dos Santos Brito, Madewal, Conjunto de
Panelas Bella Donna, Maria Josefa da Silva Cul-
pian, Hospital Veterinário Limeira, Liquidificador
Mondial, Karina Vicente, Báltico Automóveis, Mi-
nigrill Ultra, Vilma Ap. de Oliveira Silva, Joint
Modas, Edredom Queen Size, Vanessa Portes
Balduino, Bia Cosméticos, Bicicleta 18 marchas,
Rafael Henrique S. Teixeira, Auto Peças Motoris-
ta, Bicicleta 18 marchas, Leticia Maria Cunha So-
ares, Joia Esportiva, Bicicleta 18 marchas.

Dia do Comerciário
Sensacionais sorteios marcaram a festividade

clusivo para comerciários asso-
ciados conforme o regulamento
da Campanha de Sindicalização
Permanente. Os principais prê-
mios foram uma Motocicleta
Honda Fan CG 125, uma TV LCD

32", um Notebook, dois Xbox e
uma Bicicleta de 18 marchas, ha-
vendo ainda muitos prêmios ex-
tras para comerciários presentes,
com apoio da Fecomerciários e
Força sindical.

Joelma e sua moto: Sorte grande

O som de Wave Trio

João Sedano entrega TV para Juliana Letícia recebe a bike do diretor RonilsonLetícia recebe a bike do diretor Ronilson Membros da Comissão Organizadora
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O Sinecol premiou no dia 26 de outubro os
vencedores do 16º Prêmio Cidadão de Poesia, em
um dos grandes eventos da 4ª Semana Cultural
Comerciária de Limeira e região. Houve Música ao
vivo com Emanuel Massaro e Débora Vidoretti, além
da participação especial do Coral Vozes do Tatuhi-
by, regido por Rosivaldo Mena Peres. Emoção à
parte foi a homenagem aos “Cirurgiões da Alegria”,
representados no evento por Eliseu Pereira e Kati-
na Sousa.  Ao som de Emanuel e Débora, a baila-
rina Brenda Viana, do Balett Gláucia Bilatto, fez
uma performance antes da entrega da placa alusi-
va à homenagem. Logo após, foram conhecidos os
premiados do concurso, que  é um dos mais tradi-
cionais do interior paulista e recebe inscrições de
todo o Brasil e até de outros países.

Os vencedores da Categoria Livre
foram os seguintes:

1º lugar: Luís Kifier (Belo Horizonte – MG), com
“A arte de tecer poentes”
2º lugar: Nédia Sales de Jesus (Conceição do
Almeida – Ba), com “Móveis e utensílios”
3º lugar: André de Freitas Barbosa (Jundiaí/
SP), com “Carta ao irmão distante”.
Menções honrosas:
Ana Rocha (Campinas/SP)
Henriette Effenberger (Bragança Paulista/SP)
Jaílton Silva Matos (Monte Mor / SP)
José Leite da Silva (Florianópolis/SC)
Lóla Prata (Bragança Paulista/SP)
Rodrigo Pinto Tiradentes (Rio de Janeiro/RJ)
Tatiana Alves (Rio de Janeiro/RJ).

Na Categoria Regional
predominaram os limeirenses

1º lugar:  Carlos Jerônimo Vieira, com “So-
lidão”
2º lugar:  Eliana Rocha, com “Sonhos de um
amanhã”
3º lugar:: Loíde Rita Pizani, com Amor &
conotações em palavras
Menções Honrosas
Denise Aparecida da Silva
Marcus Diego Claro
Maria Joana da Silva Coelho
Nathalie Cristine Gallo
Pablo Augusto dos Santos Biazotto
Priscila Tonietto Felício
Veraiz Souza.

PPPPPoesiaoesiaoesiaoesiaoesia

16º Prêmio Cidadão apresenta vencedores
Homenageados do ano foram os “Cirurgiões da Alegria”, por serviços prestados à Cultura em Limeira e região

Emanuel (representando Luís Kifiere) e Roberto Previde

Débora (representando Nédia Sales) e Érido Fadelli

Bobice, Márcia Oliveira e Paulo Cesar da Silva

Coral Vozes do Tatuhiby

Brenda, Gláucia, Previde, Paulinho, Eliseu, Katina e Otacílio

Abdré de Freitas e Ramon

Silvia Furlan e Eliana Rocha

Organizadores e poetas premiados
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Miss Comerciária
Limeira, Leme e Araras já têm suas misses

Desfile no Clube dos
Comerciários de Limeira

aconteceu no dia 8 de novembro,
reunindo as três cidades.

O Clube dos Comerciários recebeu excelente
público para o 21º desfile de Miss Comerciária,
reunindo 31 candidatas, sob coreografia da expe-
riente Alexia Firenze. O evento, promovido pela
Fecomerciários, Sinecol e Sincomerciários de Ara-
ras, elegeu três misses, uma para Limeira, uma para
Leme e outra para Araras, além das princesas e da
Miss Simpatia.  A vencedora de cada cidade rece-
beu uma motocicleta Honda Biz. Além disso, as
três representarão as respectivas cidades no con-
curso de Miss Comerciária Paulista, dia 23 de no-
vembro.  Confira as vencedoras e os prêmios:

• Miss Comerciária Limeira: Layla Penas
(Jeans Mania) – 01 motocicleta Honda Biz
(Sinecol), Troféu (Fecomerciários), 01 Pôster 50X70
(Studio Yamashita).

• Princesa de Limeira: Andrea Mathias
(Passarela Calçados) – R$1.500,00 (Sinecol),
01 edredom de casal (Casas Pernambucanas), 01
quadro (Mesiq Movéis).

• Miss Comerciária de Leme: Camila Vieira
(Maiúsculo Boutique) – 01 motocicleta Honda
Biz (Sinecol), Troféu (Fecomerciários), 01 Pôster
50X70 (Studio Yamashita).

• Princesa de Leme: Natalia Lemos (Lo-
jas Cem) – R$1.500,00 (Sinecol), 01 edredom de
casal (Pernambucanas), 01 Quadro (Mesiq Movéis).

• Miss Comerciária de Araras: Débora
Prada (X-Data Informática e Papelaria) – 01
motocicleta Honda Biz (Sincomerciários Araras),
Troféu (Fecomerciários), 01 Pôster 50X70 (Studio
Yamashita).

• Princesa de Araras: Fabiana Viola (Far-
mácia Bioativa) - R$1.500,00 (Sincomerciários
de Araras), 01 edredom de casal (Casas
Pernambucanas), 01 Quadro (Mesiq Movéis).

• Miss Simpatia: Tatiane Miller (Supermer-
cado Tiradentes) – R$ 500,00 (Sinecol /
Sincomerciários de Araras), 01 Tablet (Enxuto Su-
permercados).

Todas as Candidatas Receberam: Filmagem em
DVD, 01 Pôster 25x38 (Studio Yamashita), 01 biju-
teria (LCA Brutos e Folheados).

O diretor da Fecomerciários, Roberto Previde,
representou o presidente Motta, que não pode com-
parecer, mas enviou mensagem saudando aos
comerciários de Limeira. Estavam presentes tam-
bém os seguintes companheiros: José de Souza
Vilarim, presidente do Sincomerciários de Cotia, Led
Laura diretora do Sincomerciários de São Carlos,
Simara de Oliveira, diretora do Sinprafarma de
Americana. O evento contou com o Apoio Cultural
das seguintes empresas e entidades: Enxuto Su-
permercados, Brasil Batistella, Acil, Mesiq, LCA Bru-
tos e Folheados, Studio Yamashita, Extreme
Celebration, Maison Coiffeur Cabeleireiros,
Engesísten Informática, Sinprafarma Americana,
Status Treinamentos, Gráfica Telle.

Limeira — Roseli, Paulinho, Layla e Andreza Leme — Previde, Camila, Cleusa e Paulinho Araras — Danilo, Camila, Débora e Previde

Márcia, Ramon, Andrea, Paulo e Previde Led Laura, Natalia, Zequinha, Previde e Paulinho Letícia, Fabiana, Vinícius e Previde
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Sob  coordenação geral do presi-
dente da Federação dos Comerciários
do Estado de São Paulo, Luiz Carlos
Motta, e coordenação executiva de
Antonio Previde, do Sincomerciários
de Piracicaba, e Ademir Lauriberto
Ferreira, de São Carlos, o 22º Con-
gresso teve  como tema “Brasil hoje:
desafios e perspectivas das lideran-
ças sindicais”, tendo sido realizado na
cidade de São Pedro, de 15 a 17 de
outubro.

O presidente Luiz Carlos Motta
agradeceu a cada um dos congressis-

tas, enfatizando a importância de ter
todos os 68 sindicatos filiados parti-
cipando do evento.  O presidente fa-
lou das mudanças que ocorrem no
País derivadas das manifestações nas
ruas, e que o sindicalismo tem que
acompanhar de perto essas mudan-
ças. “Nós, comerciários, estamos
prontos, organizados e preparados
para praticar um novo sindicalismo”.

Com a participação de diversas au-
toridades estaduais e federais, sindi-
calistas e palestrantes de renome,
como a ex-atleta Hortência, entre

Congresso sindical Comerciário

Desafios e perspectivas das lideranças sindicais
outros. A deleção de Limeira, capita-
neada pelo presidente Paulo Cesar da
Silva, marcou presença.

Doblò e livro
Durante o 22º Congresso, a Fede-

ração doou dois veículos Doblò, um
para o Sincomerciários de Araras e
outro para o Sinprafarma de Bauru.
Esses Sindicatos não haviam sido fun-
dados quando da entrega dos veícu-
los aos 66 Filiados, em maio de 2012.
As chaves foram entregues, pelo pre-
sidente Motta, aos presidentes Danilo

Sanches, de Araras, e Jussara Rúbia,
de Bauru.

Motta também apresentou o livro
da Dra. Márcia Oliveira, assessora sin-
dical da Federação, com o título “Par-
ticipação nos Lucros ou Resultados –
Sua Obrigatoriedade”, e elogiou a
autora pela obra e pelo seu trabalho
na implantação de PLR junto aos Sin-
dicatos Filiados. A Dra. Márcia auto-
grafou o livro durante o jantar. Foi
um sucesso.

Fonte: http://www.fecomerciarios.org.br/

Sicomércio recebe título de
Gratidão da cidade de Limeira

O Sicomércio Limeira, presidido por Rogério Delmondi rece-
beu no dia 30 de outubro o Título de Gratidão do Município de
Limeira, conferido pela Câmara Municipal, por unanimidade, gra-
ças a propositura do Vereador José Farid  Zaine.  O escritor Ota-
cílio Monteiro representou o Sinecol. O presidente Paulo Cesar
da Silva e demais diretores não puderam comparecer, devido a
compromissos referentes ao Dia do Comerciário, mas externa-
ram, através de Monteiro, a alegria pela justa homenagem pres-
tada  à entidade patronal. 

A jornada de trabalho é um dis-
positivo de ordem pública, sendo
que a Constituição Federal estabe-
lece jornada diária de trabalho de
oito horas, com uma carga semanal
de 44 horas.

Para se cumprir com a referida
jornada de trabalho, trabalham-se
oito horas de segunda a sexta-fei-
ra, mais quatro horas no sábado,
de forma que fiquem respeitados
os limites diário e semanal. Há al-
gumas empresas que, para não tra-
balhar aos sábados, firmam com
seus empregados acordo de com-
pensação de horas, de forma que
as quatro horas do sábado sejam
trabalhadas de segunda a quinta
feira. Ou seja: De segunda a quin-

Prática de jornada extraordinária nas empresas
ta, trabalham-se nove horas; na
sexta-feira oito horas, sendo o sá-
bado livre. O salário mensal esta-
belecido quando da contratação do
empregado é para pagamento des-
sa jornada de trabalho.

Havendo necessidade de prorro-
gar a jornada de trabalho, cum-
prem-se as horas extras, cuja prá-
tica não é obrigatória por parte dos
empregados.   Isso mesmo!   O em-
pregado não é obrigado a fazer
horas extras, fazendo-as somente
se quiser ou se puder.   O emprega-
dor deve perguntar ao empregado
se ele pode ficar além de sua jorna-
da normal de trabalho, pois o em-
pregado tem o direito de encerrar
seu expediente e ir embora.

Portanto, não constitui obrigação
do empregado fazer horas extras, e
o empregado não pode ser punido
caso recuse-se a fazê-las.

E a prática de horas extras tem
limite: a jornada total de um dia de
trabalho não pode ultrapassar dez
horas.   No caso do empregado que
trabalha oito horas por dia, só pode
fazer duas horas extras.   No caso
do empregado que está em jornada
de nove horas, só pode fazer uma
hora extra.   No sábado, se for li-
vre, pode fazer até dez horas, e se
o empregado trabalha quatro horas
no sábado, pode fazer seis horas
extras, de forma que o total de
horas trabalhadas no dia nunca seja
superior a dez horas.

As horas extras devem ser pa-
gas com adicional de 50%, se tra-
balhadas de segunda a sábado, e
com 100% de adicional se traba-
lhadas em domingos e feriados.
Essas horas extras devem estar
lançadas obrigatoriamente em seu
holerite, para que tenha reflexo em
FGTS, Férias, 13º salário e em ou-
tros direitos, inclusive no INSS,
para que a média da aposentado-
ria seja boa.

Se seu empregador não age da
forma como descrito acima, denun-
cie, levando seu holerite ao sindi-
cato.

Vale ressaltar que existem varia-
ções de acordo com a Convenção
Coletiva de cada categoria.

ATENÇÃO, COMERCIÁRIO(A)

Material escolar gratuito
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O presidente do Sinecol,
Paulo Cesar da Silva, e o es-
critor Otacílio Monteiro rece-
beram no dia 11 de outubro,
no Clube dos Comerciários,
uma das maiores honrarias
concedidas a um habitante da
cidade, o título de Cidadão Li-
meirense. O autor da propo-
situra foi o Vereador Dr. Júlio
Cesar Pereira dos Santos e a
cerimônia teve a presença do
Prefeito Dr. Paulo Hadich e do Vice
Antonio Carlos Lima. O presidente
Ronei Costa Martins comandou a Ses-
são, formando a mesa com o Vice José
Farid Zaine e os Secretários Nilton
Santos e José Couto, além do prefei-
to, dos homenageados e do repre-
sentante da Fecomerciários, Ruy Quei-
roz de Amorim, que trouxe um abra-
ço especial do Presidente Luiz Carlos
Motta.

Mais de 200 pessoas prestigiaram
o evento, entre sindicalistas,  autori-

dades,  jornalistas, colaboradores do
Sinecol, amigos e familiares.  15 ve-
readores marcaram presença para a
entrega dos diplomas, concedidos por
unanimidade pela Câmara.  O Ceri-
monial, organizado pelos funcionári-
os da Câmara e do Sinecol, foi impe-
cável. O som ficou a cargo da Extre-
me Celebration e a música, inclusive
o Hino Nacional Brasileiro, foi brilhan-
temente executada por Emanuel Mas-
saro e Débora Vidoretti.

Noite marcante para uma home-
nagem especial ao mineiro Paulo
Cesar da Silva, natural de Mu-
zambinho e residente em Limei-
ra desde a infância, assim como
Otacílio Monteiro, nascido em
Araraquara e limeirense de co-
ração desde os oito anos de ida-
de. O sindicalista e o escritor,
grandes amigos, agora também
pertencem ao quadro oficial dos
cidadãos limeirenses.

Definidos os
semifinalistas

do Troféu
Beto Badê

Na última rodada do 8º
Campeonato de Fute-
bol, Society Acima de
16 anos (Troféu Beto
Badê), Caldense e América tiveram suas classificações definidas, com-
pondo com Atlético e Guarani o quadro de semifinalistas.

O Atlético Mineiro, classificado em primeiro lugar pega o América, que
conseguiu a última vaga.  Guarani, segundo colocado, enfrenta a Calden-
se, que chegou na terceira colocação.  Os jogos semifinais foram marca-
dos para o dia 24 de novembro, a partir das 9h00.

Os comerciários já podem apro-
veitar um novo, amplo e aconchegante
espaço para seu lazer e prática de
exercícios. Foi inaugurado no dia 26
de outubro  o novo Espaço Gourmet,
que tem no seu andar superior a bela
e equipada Academia “Alcides
Leôncio de Souza”, com os
mais modernos aparelhos para
a prática da Musculação e Gi-
nástica.

O Espaço Gourmet recebeu
uma placa em homenagem a
Sérgio Teixeira de Souza e sua
equipe de trabalho, que levan-
taram uma bela obra no pra-
zo previsto, com muita dedi-

Futebol Society

Espaço Gourmet e nova Academia
são apresentados aos comerciários

cação e competência. No local funci-
onará o Serviço de bar e lanchonete,
com variado cardápio. Durante o mês
de Novembro será servido Chopp a
R$ 1,00 cada.

Vale a pena conferir!

Paulinho e Otacílio recebem
Título de Cidadão Limeirense

Hadich, Paulo Cesar, Dr. Júlio e Ronei Martins

Hadich, Otacílio,  Dr. Júlio e Ronei Martins

O craque Beto Badê na abertura do campeonato

Familiares de Sérgio Teixeira (de branco) come-
moram novo Espaço Gourmet

Academia dos Comerciários: ampla e moderna


