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Confraternização com muitos prêmios
reúne categoria no Dia do Comerciário

Família comerciária vibra no sorteio da moto cedida pela Fecomerciários

Após muitas rodadas de debates com os dirigentes patronais, nossa
comissão de negociação, com o apoio e parceria da equipe da Fecomerci-
ários, finalmente chegou a um denominador comum e desta forma, o Sine-
col  assinou a Convenção Coletiva de Trabalho com o Sicomércio Limeira,
garantindo aos comerciários de Limeira, Iracemápolis,  Conchal e Cordeiró-
polis a reposição salarial de 9,88 %, referente à data base de setembro de
2015, com vigência até 31 de agosto de 2016.

A diretoria do Sinecol informa que as diferenças salariais de setembro,
outubro e novembro serão pagas em até duas parcelas, nas folhas de
pagamento de dezembro e janeiro.  A íntegra da Convenção Coletiva, com
os novos pisos salariais, está disponível no site www.sinecol.com.br.

Confira os pisos nesta edição, à página 2.

Reposição salarial dos
comerciários é de 9,88%

Whatsapp: 982480165

Ausência de Folga obrigatória
gera indenização trabalhista

O Sinecol solicita aos comerciários que
consultem a listagem disponível no
site www.sinecol.com.br, para saber
quem são os favorecidos e como
devem proceder para receber os
valores referentes à ação movida
contra os supermercados. Os valores
são o fruto do trabalho realizado pelo
jurídico do sindicato, que  ingressou
com ações contra 200 supermercados
e em favor dos funcionários que
trabalhavam aos domingos sem a
folga obrigatória após o sexto dia. Mais
informações pelo telefone 3451-1271.

Doe Sangue
Doe Alegria
Doar sangue é
um gesto de
amor ao pró-
ximo e uma
única doação
pode ajudar
até 4 pessoas.
Isso mesmo!

4 vidas salvas com o seu sangue
nas veias. Entre nessa com a gente!
Basta se dirigir de segunda a sexta,
das 7h às 14h, e sábado, das 7h às
11h ao Banco de Sangue da Santa
Casa de Limeira. Vamos juntos dar
o sangue para despertar milhares
de sorrisos!

Apoio:

Ações contra Supermercados

Beleza e simpatia

A limeirense Kethily Indiraira foi eleita Miss
Simpatia Comerciária Paulista 2015 (Pág. 3)



2015 se despede, algo melan-
cólico, e já estamos novamente
às  portas de mais um ano.. Mais
uma vez, a despeito das experi-
ências nem sempre felizes de
cada um e mesmo diante de um
quadro político, social e econô-
mico tão nebuloso como este que
se desenhou em 2015, cá esta-
mos nós, brasileiros que somos,
buscando forças no cerne da
alma para sairmos vitoriosos do
fundo do poço.

No cenário nacional e interna-
cional, conflitos e catástrofes po-
deriam desanimar a todos, mas
aqueles que têm Deus no coração
e vontade de vencer estão sempre
alertas para nãos e deixarem aba-
ter, contando com parceiros,  fa-
miliares e entidades de classe para
dar apoio na hora necessária, sen-
do essa uma das funções do Sine-
col, da USTL da Fecomerciários, da
CNTC e da UGT, entidades que não
têm medido esforços para estar ao
lado de seus representados.  Ago-
ra mesmo, acabamos de assinar a
Convenção coletiva de Trabalho
junto ao Sicomércio, em uma ne-
gociação difícil, mas através da
qual conseguimos a reposição sa-
larial de 9,88% pós muitas roda-
das de debates com os dirigentes
patronais, com o apoio e parceria
da equipe da Fecomerciários.

Independentemente da Con-
venção, estamos sempre buscan-
do novidades e não nos entrega-
remos ao terror da tão decanta-
da crise, mas sempre investire-
mos nossas forças na busca pela
qualidade e pelo que há de me-
lhor para os comerciários, em
termos de convênios, benefícios
e eventos de conscientização po-
lítica, social e trabalhista, além de
realizar campanhas em favor dos
mais necessitados e das minori-
as. Graças a esses esforços, in-
clusive, recebemos neste mês de
dezembro o selo de Reconheci-
mento Social da Fecomerciários,
das mãos do presidente Motta.

Em 2016 continuaremos em-
punhando com força as bandei-
ras de luta da Fecomerciários,
pela permanente valorização da
profissão de comerciário, pela
igualdade da mulher, pela erra-
dicação do trabalho infantil e pela
redução da jornada de trabalho
sem redução de salários, entre
tantas outras lutas que  ainda
serão vencidas.  Pois quem luta
pela justiça jamais lutará em vão.

A todos e em especial aos co-
merciários, um glorioso e aben-
çoado 2016!

Paulo Cesar da Silva
Presidente do Sinecol

PALAVRA DO PRESIDENTE

Com fé e trabalho,
rumo a 2016
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Aos empregados e empregadores
do setor comerciário de Limeira:
O Sindicato dos Empregados

no Comércio de Limeira informa
que os trabalhadores na movi-
mentação de mercadorias em ge-
ral constituem categoria diferen-
ciada e que a legitimidade para

representação sindical desses tra-
balhadores, empregados ou não,
pertence ao “Sindicato dos Tra-
balhadores na Movimentação de
Mercadorias em Geral de Limeira
– SINTRAMOGELI”.
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Os dirigentes Luiz Carlos Motta,
presidente da Fecomerciários e
União Geral dos Trabalhadores -
UGT São Paulo, Ricardo Patah, pre-
sidente do Sincomerciários São Pau-
lo e UGT Nacional, e
Chiquinho Pereira, Presiden-
te do Sindicato dos Padeiros
de São Paulo e Secretário de
Organização e Políticas Sin-
dicais da UGT estiveram em
Limeira, na sede do Sinecol,
no dia 29 de outubro.  Cum-
prindo agenda de aproxima-
ção com as bases, os líderes

Motta e Patah

debateram relevantes assuntos tra-
balhistas e sindicais com membros
da USTL (União Sindical dos Traba-
lhadores de Limeira) e da Regional
Piracicaba da Fecomerciários.

Lideranças da UGT se reuniram na sede do Sinecol

Atendendo aos anseios da popu-
lação, o acesso ao Shopping Nações
pela Rodovia Limeira-Piracicaba foi fi-
nalmente liberado no dia 29 de no-
vembro.

A Agência de Transportes do Es-
tado de São Paulo (Artesp) atestou
que a Vértico, administradora do
Shopping, cumpriu o cronograma de
obras previsto em acordo e, assim, o
acesso foi liberado para felicidade de
lojistas, empreendedores, consumido-
res e comerciários.

Além da Prefeitura Municipal, o
presidente da Câmara, Nilton San-

Material escolar gratuito
Inscrições e retirada de 11 a 29 de janeiro de 2016Inscrições e retirada de 11 a 29 de janeiro de 2016Inscrições e retirada de 11 a 29 de janeiro de 2016Inscrições e retirada de 11 a 29 de janeiro de 2016Inscrições e retirada de 11 a 29 de janeiro de 2016

AAAAATENÇÃOTENÇÃOTENÇÃOTENÇÃOTENÇÃO,,,,, COMER COMER COMER COMER COMERCIÁRIOSCIÁRIOSCIÁRIOSCIÁRIOSCIÁRIOS,,,,, INFORMEM-SE! INFORMEM-SE! INFORMEM-SE! INFORMEM-SE! INFORMEM-SE!

www.sinecol.com.br - (19) 3451-1271

Fomos mais de mil dirigentes sin-
dicais comerciários de todo o Estado
de São Paulo reunidos, por três dias,
no 24º Congresso Sindical Comerciá-
r io. (cobertura completa em
www.fecoemrciarios.org.br). Dele tira-
mos, por unanimidade, resoluções que
vão nortear nossas ações, conjuntas,
daqui para frente, com o objetivo de
valorizar a categoria comerciária em
várias situações.

Unidade e mobilização
O Congresso foi também uma de-

monstração de unidade e de poder de
mobilização da nossa Federação. Ao
abrirmos debates para definirmos
quais caminhos devemos seguir no
enfrentamento da crise nacional, aca-
bamos também reafirmando nossa po-
sição unitária de não aceitarmos per-
das de direitos e arrocho salarial.

Esta posição já está sendo coloca-
da em prática no combate às matérias
nocivas aos trabalhadores, em trâmi-
te no Congresso Nacional, e nas roda-
das de negociações da Campanha Sa-
larial dos Comerciários. Ou seja: direi-
to não se tira, se amplia. Salário não
se arrocha, se valoriza.

Fizemos um grande Congresso

PALAVRA DO MOTTA

Política
Outra consta-

tação do Con-
gresso foi a nos-
sa plena disposi-
ção para conquistarmos espaços no
campo político, como já tem ocorrido
no sindicalismo e nas questões traba-
lhistas.

A maior categoria de trabalhado-
res do Estado de São Paulo conta com
quadros preparados para enfrentar
este desafio que começou a ser su-
perado nas eleições de 2012 e se for-
taleceu com o pleito de 2014, quando
conseguimos quase 95 mil votos para
a nossa candidatura a deputado fe-
deral. Será assim em 2016, quando
durante o 25º Congresso Sindical Co-
merciário, vamos comemorar as elei-
ções de prefeitos, vices e vereadores
em toda nossa base territorial, pelo
nosso movimento denominado “Cor-
rente Comerciária”. Muito obrigado
aos Sindicatos participantes do 24º
Congresso. Ele foi grande.

Luiz Carlos Motta
Presidente da Fecomerciários

Acesso ao Shopping Nações
é finalmente liberado

O Sinecol, a USTL e outras entidades colaboraram
nas articulações para o desfecho satisfatório

tos, e entidades como a USTL
(União Sindical dos Trabalhadores de
Limeira), a ACIL (Associação Co-
mercial e Industrial de Limeira)
e o Sicomércio trabalharam in-
tensamente para o desbloqueio,
com destaque para o Sinecol e a
Fecomerciários, que não pouparam
esforços para tanto.

“É também uma vitória e um alí-
vio para os comerciários que lá traba-
lham, pois o movimento das lojas deve
crescer consideravelmente”, disse o
presidente do Sinecol,  Paulo Cesar
da Silva.

A nova miss Comerciária paulista é Jéssica Bianca Campanato Baruel, da base
dos Comerciários de São José dos Campos.  Mas a limeirense  Kethily Indinaira
também brilhou, sendo a Miss Simpatia eleita pelas outras 31 candidatas .Letícia
Engles, de Araras, ficou com o segundo lugar, seguida de Brenda Nayara, de Cruzeiro,
Gabriela Teixeira, de São Paulo e Andressa Santos, de Santos.

Realizado pela Fecomerciários, com apoio dos 68 Sindicatos Filiados, a 21ª
edição do concurso aconteceu no dia 21 de novembro, sob coordenação do presidente
Luiz Carlos Motta.  Paulo Cesar da Silva, presidente do Sinecol e diretor cultural da
Fecomerciários, integrou a Comissão organizadora.  A bela Daniele Alcântara, Miss
Comerciária Leme, também representou o Sinecol durante o desfile.

Comerciária de Limeira
é Miss Simpatia Estadual
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O Sinecol realizou dia 08 de
novembro, no Grêmio Papeleiro, a
confraternização pelo Dia do Comer-

Confraternização do Dia do Comerciário
reúne 1.600 pessoas no Grêmio Papeleiro

Participe da Campanha Permanente de Sindicalização.
Faça do Sinecol a sua casa. Você é importante para nós!

www.sinecol.com.br   Whatsapp 98248-0165

nha Permanente de Sindicalização, os
comerciários associados presentes ao
local no momento do sorteio con-
correram a 34 itens, com destaque
para uma moto Honda Fan 150 cedi-
da pela Fecomerciários, através do
presidente Motta. A sorte maior sor-
riu para o comerciário Jhonatan Mu-
rilo Raimundo Peixoto, da RR Para-
fusos.

Durante o evento, várias auto-
ridades presentes, como os verea-
dores Luiz Fernando Silveira e Eri-
ka Tank, além de jornalistas e sin-
dicalistas, como o presidente do
Sintrapel (Papeleiros), o Betinho, a
quem Paulo Cesar da Silva, presi-
dente do Sinecol, agradeceu pela
cessão do Grêmio, um espaço am-
plo e agradável. O presidente ain-
da convocou a todos para partici-
par dos eventos do Sinecol e das

ciário, reunindo 1600 pessoas, entre
comerciários associados e dependen-
tes. Cadastrados através da Campa-

tratativas para a assinatura da Con-
venção Coletiva de Trabalho 2015/
2016. Em seu pronunciamento, o
representante da Fecomerciários e
presidente do Sincomerciários Pi-
racicaba, Antonio Roberto Previde,
emocionou a todos, convidando
para a oração do “Pai Nosso” em
favor da categoria.

Animada pela Banda Parada
Sertaneja e por atores que personifi-
caram os inesquecíveis Carlitos e
Chacrinha, a festa proporcionou
muita alegria para crianças e adul-
tos. O comerciário Luiz Enrique Oli-
veira (Ed Murphy), o Dr. Ozéias de
Queiroz, presidente a OAB, e as Mis-
ses Comerciárias Kethily Idinaira (Li-
meira) e Daniele de Alcântara (Leme)
auxiliaram no sorteio, cuja lista de
felizardos está disponível no site
www.sinecol.com.br.A grande família comerciária reunida em emocionante momento de oração

Roberto e Cleusa Previde, Kethily, Daniele e Paulinho O comerciário Jhonatan Peixoto faturou o grande prêmio
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Associados e dependentes se alegraram com o sorteio de muitos prêmios

Sindicalistas, autoridades e comerciários confraternizando com grandes prêmios As crianças se divertiram no playground e no campo de futebol

O talento e animação da Banda Parada Sertaneja A Campanha Permanente de Sindicalização ofereceu 34 prêmios em sorteio aos comerciários associados

Atores caracterizados fizeram a alegria de crianças e adultos
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No dia 24 de outubro, o Sinecol recebeu
poetas, sindicalistas, estudantes e artistas para o
18º Prêmio Cidadão de Poesia, com emocionante
homenagem ao Músico e Professor de Cavaquinho
Benedito Vaz de Lima (Ditinho), que defende a
bandeira do Choro, através do Grupo
Reminiscências, e a entrega das láureas aos
vencedores do concurso.

Após 45 dias avaliando 609 poemas, a comissão
julgadora, formada pelos escritores Farid Zaine e
Carla Ceres e a jornalista Daíza Lacerda, escolheu
os três primeiros colocados e as sete menções
honrosas de cada categoria. Na Categoria Livre, os
vencedores foram:

 1º lugar: Leonardo de Oliveira Cruz
(Ontem em Porto Alegre) - Porto Alegre/RS –
Troféu, diploma e R$ 780,00 em dinheiro.

2º lugar: Antonio Rocha Neto (Verbo Mar)
- Vitória/ES – Troféu e diploma.

3º lugar: Guilherme Ferreira Aniceto (A
que vim) – Itajubá/MG – Troféu e diploma.

 Os diplomas de menção honrosa foram
atribuídos a  Domingos Fábio dos Santos (Coração
em um barco) – Ubatuba/SP, Eduardo Jovanucci
(Os Bigodes) – Santos/SP, Heberton Batista
(Poeminha eterno) – Ourinhos/SP, João Alfredo Wolf
Pereira (Fotografar um passarinho) – São Paulo/
SP, Maria Dulce Naief Kattar Louro (Antigas
primaveras) – Atibaia/SP, Sergio Correia de Almeida
“Jardim” (Marilyn) - Niterói/RJ, e Weslley Moreira
de Almeida (No brotar amarelo do Sol) - Feira de
Santana/BA.

 Na Categoria Regional,  os vencedores (todos
autores de Limeira) foram:

1º Lugar - Maria Rita Lemos (No Outono
da minha vida) -  Troféu, diploma e R$ 780,00 em
dinheiro.

2º Lugar -  Allan Lourenço (Sobre aquele
que come) – troféu e diploma.

3º Lugar - Loíde Rita Pizani (Retratos e
artefatos)- Troféu e diploma.

 Os diplomas de Menção Honrosa foram
atribuídos  a  Carlos Jerônimo Vieira (Meu peito),
Cícero Hernandez (O labirinto de respostas
perdidas), Gisele Godói (Brasilidade), Nathalia
Cr ist ina Corrêa de Ol iveira (Ânsias do
conhecimento), Pedro Hilton da Silva (A morte),
Regiel dos Santos Mendes (Por fim) e Veraiz
Souza (Ah... só tu sabes me encantar).

(Fotos e Poemas na página 7).

Noite festiva no Clube dos Comerciários   Prêmio
Cidadão

A série de eventos teve início na terça-
feira (13), na Sala de Cursos do Sinecol, com
o “Café nas Ideias”, organizado pela Acarte,
com o tema “Arte e Empreendedorismo”, em
bate-papo brilhantemente conduzido por
Eliseu Pereira, da Associação Cirurgiões da
Alegria.

Na manha da quarta-feira (14) houve uma
aula aberta do Curso Memória Ativa, da
Professora Silvia Furlan. À noite, a Semana
prosseguiu com o “I Festival de Cenas Cômicas
da Acarte”, que levou grande público ao Teatro
Vitória. O festival, que promete vinda longa,
reuniu artistas e produtores limeirenses, dando
oportunidade ao surgimento de novos talentos.

6.ª Semana Cultural Comerciária de Limeira e Região
A sexta Semana Cultural Comerciária de Limeira e Região foi realizada pelo

departamento de Cultura do Sinecol de 13 a 17 de outubro.

Café nas Ideias: Reflexão sobre arte e empreendorismo

Atores limeirenses em destaque no 1.º Festival de Cenas Cômicas da Acarte, com o apoio do Sinecol

Silvia Furlan e alunas do Curso de Memória Ativa
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Noite festiva no Clube dos Comerciários   Prêmio
Cidadão

NO OUTONO DA MINHA VIDA
Cansei da retidão. Quero agora, no outono  da minha vida,
Muito mais que sossegar na sala de jantar...
Quero es
                cor
                     regar,

           balançar,
Cambalear, talvez até cair de tanto r i r...

Quero, se me permitem, (ou mesmo sem permissão)
cantar, dançar, madrugar, sentir medo!
Mil vezes errar acertando
Que apenas ir dormir cedo...

Anseio ousar, sentir fogo nas veias, emocionar-me ante a beleza;
Quero sentir o útero em brasa e parir, enfim, a vida,
 antes da hora incerta da partida!

Cansei da previsão das coisas bem feitas,
Deem-me, por Deus, o prazer do perigo

Desejo a vertigem das águas das  ca
                                                       cho

             ei
                ras

Oh, amigos, em meu derradeiro outono,
Não me protejam, nem me limitem.
Eu quero estar livre e solta no dia em que a velha senhora,
aquela que nunca falha, venha me buscar... onde?
Não sei.... quem sabe ela me ache olhando o desenho das nuvens
tranquila, deitada na palha?

Que ela me leve, então, mas não há de ser pela mão.
Ela que me prenda, me agarre muito bem forte;
porque gosto tanto da vida que pode ser que eu volte!

Maria Rita Lemos, 1º lugar - Categoria Regional

Horário doHorário doHorário doHorário doHorário do
ComércioComércioComércioComércioComércio

Segunda a sexta:
até às 18 horas

Sábado:
9h00 às 14 horas, exceto

em datas especiais.

Convenção completa :
www.sinecol.com.br

Ontem em Porto Alegre
Porto Alegre me matou ontem.
Na Andradas, um menino
sentado no chão, pobre
(pobre fui eu em julgar)
tocava triste
um Tim Maia na flauta doce.
Era a música do meu enterro,
ontem fosse.
No Gasômetro, o piano distante
era degustado por dedos curiosos.
A música meio desafinada
era poesia
e eu, com alegria
cumprimentara o tocador.
Não sei, impressão minha?
Ontem Porto Alegre entendia a minha dor.

Léo Cruz, 1º lugar - Categoria Livre

O homenageado Benedito Vaz de Lima e Presidente Paulo Loide Pizani, Silvia, Otacílio e Maria Rita Lemos

Silvia Furlan, Nina Rocha (por Léo Cruz) e Paulinho

Carmem,  Guilherme Seixas
(por Allan Lourenço) e  João Sedano
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Um Ano de grandes campeões e
homenagens especiais

Nov/Dez - 2015

Em 2015 tivemos grandes eventos desportivos
no Clube dos Comerciários, com destaque
para os tradicionais campeonatos de Futebol
Society e Futsal.  Confira os campeões!

20º Campeonato dos Comerciários
(Troféu José Roberto Simão de Lima -(Beto Lima)

Mesiq e Serv Bem Mesiq campeão

10º Campeonato de Futebol
Society Máster
(Troféu Gilmar Potechi)

Volta Redonda, o vice-campeão

10ª Copa Sinecol de Futsal
(Troféu Luís Enrique de Oliveira – Eddie Murphy)

Madewal o campeão doFutsal Mesiq, o vice-campeão

O Fluminense levou o título

10º Campeonato de Futebol Society Acima de 16 anos
(Troféu José Teodoro de Andrade)

Boa Esporte e a grande festa do títuloBoa Esporte  (campeão) e Caldense (Vice)

Estão abertas as inscrições para o 21º
Campeonato de Futebol Society dos Comerciários,
exclusivo para comerciários associados ao sindicato
e com o mínimo de três meses de registro em carteira
no ato da inscrição. O campeonato será disputado a
partir de fevereiro de 2016 e as inscrições são aceitas

Inscreva sua equipe no Campeonato dos Comerciários!
de  07 de dezembro de 2015 a  15 de janeiro de 2016.
A competição, que se torna mais atrativa e organizada
a cada ano, é disputada aos domingos de manhã no
Clube dos Comerciários, levando sempre um excelente
público e se tornando uma bela confraternização entre
comerciários, amigos e familiares.

O Campeonato de 2016 homenageia o grande
companheiro e atleta Edgard José Manfré, que foi
atleta profissional e é destaque no futebol Amador
de Limeira e região.

Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone: 3444-4939.


