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Participe. Filie-se ao

E muitas outras, sempre em favor 
da categoria dos comerciários.

NOSSA EQUIPE 
SEMPRE AO SEU LADO.

JURÍDICO

A melhor equipe em assessoria jurídica
para associados do Sinecol.

Limeira: Segunda-feira das 16h às 17h30.  /  Quarta-feira das 9h às 10h.
Leme: Quarta-feira das 15h30 às 17h. | Conchal: É necessário agendar horário.

Para montagem de processo, trazer:
RG, CPF, Carteira de Trabalho, Pis, Rescisão Contratual, Holerite referente ao 
pagamento de salário de todo o período e Extrato analítico de FGTS (todo o período).

Atendimento Jurídico 



A cada fim de ano, 
uma nova reflexão é 
n e c e s s á r i a .   E , 
refletindo, chega-

mos à conclusão de que tentamos, dentro 
de nossas limitações humanas, realizar 
sempre o melhor para cumprir os desafios a 
que fomos convidados.  Dentro do que Deus 
nos confiou, junto a amigos e companheiros 
de trabalho, tudo o que pudemos realizar 
em prol de uma sociedade melhor e na 
defesa dos interesses dos nossos compa-
nheiros comerciários, nós o fizemos. 
Tivemos muitos acertos e, reconhecemos, 
também erros em nossa trajetória pessoal e 
profissional em 2016. Mas nunca, jamais, 
nos omitimos de  participar do grande 
enredo da vida e, talvez por isso mesmo, cá 
estamos novamente às portas de um ano 
novo, com novas esperanças e renovada 
energia.

Em 2017 sabemos que não será diferente.  
O turbilhão de mudanças que se apresenta a 
cada dia, com  novidades crescentes que 
geram instabilidade política e social, nos 
leva a ficar cada vez mais atentos e cada vez 
mais unidos, enquanto cidadãos e trabalha-

dores.  O Sinecol, naturalmente engajado 
nas melhores  causas em prol da defesa do 
Trabalho e da Cidadania, luta pela manuten-
ção dos direitos adquiridos pelos trabalha-
dores em décadas de luta constante.  E não 
estamos sozinhos nessa luta, pois somos 
filiados à Fecomerciários- Federação dos 
Empregados no Comércio do Estado de São 
Paulo, à CNTC e à UGT – União Geral dos 
Trabalhadores, três das maiores entidades 
sindicais da América latina. No âmbito local, 
também estamos filiados à USTL – União 
Sindical dos Trabalhadores de Limeira, que 
cresce a cada dia, inclusive pelo seu 
engajamento em defesa de toda uma 
cidade. Afinal, nosso município precisa de 
gente que ajude a pensar um novo modelo 
de gestão para os diversos segmentos como 
a Segurança, o Transporte Público, a 
Habitação e tantos outros.

Estaremos juntos  em 2017, com energia, 
disposição e alegria de servir.  O Sinecol, 
como sempre continua à disposição de todos. 
Venham nos visitar e conhecer o nosso 
trabalho e todas as nossas ações.  Um grande 
abraço!

    Paulo Cesar da Silva - Presidente   
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Fo i  g rat i f i ca nte 
olhar para o plenário 
da Assembleia Legisla-
tiva e nele identificar a 
presença de todo o 
sindicalismo comerciá-
rio do Estado de São 

Paulo durante homenagem prestada pelo 
deputado Ricardo Madalena à nossa Federa-
ção,  em comemoração ao dia 30 de Outubro, 
Dia do Comerciário.

A iniciativa se constituiu numa homena-
gem inédita na trajetória de lutas e vitórias 
da nossa Federação e nos deu a oportunida-
de de reafirmar a importância do 30 de Outu-
bro para a nossa categoria.

A data é celebrada nas bases territoriais 
dos, agora, 70 Sindicatos Filiados. Sim, 70, 
porque na mesma data, durante assembleia 
do Conselho de Representantes, o Sindicato 
dos Práticos de Farmácia de Ribeirão Preto, 
presidido por Hugo L. da Silva, filou-se à Feco-
merciários.

Como recentemente deliberou o 25º 
Congresso Sindical Comerciário do Estado 
de São Paulo, as festividades em torno do 

Dia do Comerciário nos permitem reiterar 
nossas reivindicações focadas, principal-
mente, na geração de emprego, salário e 
direitos.

O que se viu na Sessão Solene na Assem-
bleia Legislativa não foi diferente. Ao lado do 
deputado Ricardo Madalena, verdadeiro 
amigo dos comerciários, iniciamos as come-
morações do  30 de Outubro na certeza de 
que a estrutura e a organização da nossa 
Federação e de seus 70 Filiados reforçam 
nossa unidade e nos capacita a receber dis-
tinções especiais com os “Certificados de 
Reconhecimento” que, agora, com orgulho, 
ostentamos em nossas mãos. 

Essa e outras manifestações de carinho e 
respeito, recebidas classe política, das auto-
ridades, da imprensa e, principalmente, da 
própria categoria dos comerciários, nos 
fazem crer que estamos no caminho certo e 
que 2017 será ainda melhor, apesar de todas 
as dificuldades que o cenário social nos apre-
senta, Certamente, estaremos unidos, e 
seremos ainda mais fortes!

Luiz Carlos Motta, Presidente da Fecomerciários 

Uma homenagem inesquecívelUma homenagem inesquecívelUma homenagem inesquecível

PAI NOSSOPAI NOSSO
Pai Nosso, que estais nos Céus, Santo É o Teu Nome, Pai Nosso, que estais nos Céus, Santo É o Teu Nome, 

Venha a nós o Teu Reino, seja feita a Tua vontade, Venha a nós o Teu Reino, seja feita a Tua vontade, 

Assim na Terra, como no Céu Assim na Terra, como no Céu 

O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, 

Perdoa as nossas dívidas, Perdoa as nossas dívidas, 

Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Assim como nós perdoamos aos nossos devedores 

E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.

Pois Teu é o Reino, o Poder e a Glória para sempre!Pois Teu é o Reino, o Poder e a Glória para sempre!

Amém.                      Amém.                      
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   Em 2016 o Sinecol, como sempre, 
prestou muitos serviços aos comerciá-
r ios de Limeira,  Iracemápolis  e 
Cordeirópolis. Confira:
•�  Atendimento geral: 82.300
•��Atendimento jurídico: 1.080
•  Auxílio natalidade: 540
•  Homologações: 11.900
•  Material escolar: 2.353
• Sol ic i tação de F isca l i zação à 
Superintendência Regional do Trabalho  
(SRTE/SP): 42
•  Notificações para o cumprimento da 
Convenção Coletiva : 402

Fone: (19) 3451-1271 — www.sinecol.com.br — sinecol@sinecol.com.br

Limeira, IracemápolisLimeira, Iracemápolis
e Cordeirópolise Cordeirópolis
Limeira, Iracemápolis
e Cordeirópolis

Salmo — 4 (1) Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da 
minha justiça, na angústia me deste largueza; tem 
misericórdia de mim e ouve a minha oração.
(2) Filhos dos homens, até quando convertereis a minha 
glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e 
buscareis a mentira? (Selá.)
(3) Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é 
piedoso; o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele.
(4) Perturbai-vos e não pequeis; falai com o vosso coração 
sobre a vossa cama, e calai-vos. (Selá.)
(5) Oferecei sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor.
(6) Muitos dizem: Quem nos mostrará o bem? Senhor, 
exalta sobre nós a luz do teu rosto.
(7) Puseste alegria no meu coração, mais do que no 
tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho.
(8) Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, 
Senhor, me fazes habitar em segurança.



O Sinecol  distribui anualmente mate-

rial escolar gratuito aos filhos de 

comerciários associados, matricula-

dos da Pré-Escola ao Ensino Médio. 

Em 2016, a entrega dos kites, num 

total de 3.148, aconteceu de 11 a 29 

de janeiro aos trabalhadores no 

Comércio nas cidades de Limeira, 

Cordeirópolis, Iracemápolis, Leme e 

Conchal, conforme inscrição e com-

provação de vínculo associativo. 

Eufórico, o presidente Paulo Cesar da 

Silva lembra que em 2017 se comple-

tarão 25 anos dessa atividade.

O Sinecol homenageou as 

comerciárias neste Dia Interna-

cional da Mulher, oferecendo 

um Café da manhã especial na 

sede em Limeira e nas subsedes 

de Leme e Conchal. A Ve-

readora Erika Tank participou do 

Café e  elogiou a iniciativa, enal-

tecendo o trabalho do Sinecol e 

da Fecomerciários.  A Federa-

ção,liderada pelo presidente 

Luiz Carlos Motta, luta pela valo-

rização da figura da Mulher.

Sinecol homenageia mulheres Sinecol homenageia mulheres Sinecol homenageia mulheres 

com Café especialcom Café especialcom Café especial

Entrega de material escolar: 
uma tradição do Sinecol

No total, 3.148 crianças  No total, 3.148 crianças  

receberam material escolarreceberam material escolar

No total, 3.148 crianças  

receberam material escolar

Com a presença da vereadora Érika Tank,
mulheres foram homenageadas no Sinecol



As 1.300 participantes do “Mulher Valoriza-

da, Comerciária Fortalecida 2016” demons-

traram que estão prontas para vencer desafi-

os, frente às reivindicações femininas, como 

indicou o tema do evento realizado no Cen-

tro de Lazer da Fecomerciários, em Praia 

Grande, para celebrar o Dia Internacional da 

Mulher.  Dias 18 e 21 de março, em grupos 

distintos, as comerciárias reafirmaram o engajamento da categoria para fortalecer o 

embate conjunto por dignidade, respeito e igualdade de gêneros no Brasil.

No dia 10 de agosto, 

na Praça Toledo Bar-

ros, em Limeira, o Sine-

col participou do even-

to do Conselho Muni-

cipal dos Direitos da 

Mulher em comemo-

ração aos 10 anos da 

Lei Maria da Penha. 

Limeira

comerciáriascomerciáriascomerciárias

O fortalecimento dasO fortalecimento dasO fortalecimento das

 10 anos da Lei Maria da Penha  10 anos da Lei Maria da Penha  10 anos da Lei Maria da Penha 



1º de Maio dos Comerciários1º de Maio dos Comerciários1º de Maio dos Comerciários

reúne mais de dois mil reúne mais de dois mil reúne mais de dois mil 
No 1º de Maio, mais de 

dois mil comerciários de Lime-
ira, Leme, Iracemápolis, Cor-
deirópolis e Conchal compa-
receram ao Grêmio Papeleiro 
(cedido gentilmente pela 
diretoria do Sintrapel, através 

do presidente Betinho).  A Festa do Dia 
do Trabalhador/Dia do Comerciário, 
evento organizado pelo Sinecol, com 
apoio da Fecomerciários, foi um sucesso. 

Graças ao intenso trabalho do Sinecol, 
como já havia sido em 2015, os supermer-
cados e as empresas comer-ciais instala-
das em shoppings não abriram, garantin-
do a oportunidade para todos os comer-

ciários associados participarem da festa e 
do sorteio de prêmios. Foram 42, com 
destaque para a Honda Fan 125, cedida 
pela Fecomerciários, cujo ganhador foi 
Luiz Carlos de Melo, da empresa A. Alves 
Ltda (Concessionária Ford).  Oscar Gon-
çalves, do Sincomerciários Ribeirão Preto, 
representou o presidente da Fecomerciá-
rios, Luiz Carlos Motta.



concientização  para os Comerciários

Quatro momentos de trabalho da 
diretoria e do Departamento Jurídico. 
Na foto 1, a assinatura do Acordo Cole-
tivo de Horário de Trabalho em Limei-
ra, junto ao Sicomércio Limeira, do 
presidente Eduardo Hervatin. Na foto 
2, o mesmo acordo para Leme, assina-
do com o Sicomércio Pirassununga, do 
presidente Paulo Alonso.  A foto 3 ilus-
tra o companheiro Cláudio Bertollo e o 
presidente Paulo Cesar da Silva exibin-

do a renovação do Certificado Sindical 
do Sinecol. Na foto 4, a reunião com 
representantes da empresa limeirense 
Dimensional para a implantação da 
PLR - Participação nos Lucros e Resul-
tados. A PLR é uma das grandes bande-
iras da Fecomerciários e sindicatos 
filiados. 

A relação de empresas que já aderi-
ram está nos sites  e www.sinecol.com.br
www.fecomerciários.org.br

Departamento JurídicoDepartamento JurídicoDepartamento Jurídico

trabalhando fortetrabalhando fortetrabalhando forte

http://www.sinecol.com.br


O Clube dos Comer-
ciários sediou reunião 
entre os presidentes 
dos Sindicatos que 
formam a Regional 5 da 
Fecomerciários. Como 
de costume, foram 
tratados relevantes 
assuntos referentes 
aos comerciários das 
cidades abrangidas 
pela Regional, com o 
resultado sendo enca-
minhado ao presidente 
Luiz Carlos Motta

I n t e g r a n t e s  d o 
Ministério do Trabalho 
em Limeira estiveram 
na sede do Sinecol em 
visita ao presidente 
Paulo Cesar da Silva. 
Na ocasião, os audito-
res solicitaram apoio 
do Sindicato para jus-
tas reivindicações de 
melhorias para a estru-
tura de atendimento 
do Posto do Ministério 
do Trabalho local.

Ministério do TrabalhoMinistério do TrabalhoMinistério do Trabalho

visita o Sinecolvisita o Sinecolvisita o Sinecol

Regional 5 da FecomerciáriosRegional 5 da FecomerciáriosRegional 5 da Fecomerciários



O presidente do Sinecol, Paulo Cesar 
da Silva, ao lado do juiz do Trabalho Dr. 
Renato de Carvalho Guedes e do Dr. Wal-
ter Bergström, um dos brilhantes advo-
gados que compõem o Departamento 
Jurídico do Sindicato. O Jurídico é respon-
sável pela proteção dos direitos dos tra-
balhadores comerciários associados ao 
Sinecol em Limeira, Leme, Conchal, Irace-
mápolis e Cordeirópolis.

Como diretor da Fecomerciários, 
Paulo Cesar da Silva abriu oficialmente, 
na manhã de 24 de maio, o III Intercâm-

Nova sede da Justiça do Trabalho em LimeiraNova sede da Justiça do Trabalho em LimeiraNova sede da Justiça do Trabalho em Limeira

JurídicoJurídicoJurídico

III Intercâmbio das Entidades SindicaisIII Intercâmbio das Entidades SindicaisIII Intercâmbio das Entidades Sindicais
bio de Entidades Sindicais Comerciárias, 
realizado no Centro de Lazer em Praia 
Grande pela Federação dos Comerciários 
do Estado de São Paulo com apoio dos 69 
Sindicatos Filiados. Neste ano, o tema foi 
“Viva em equilíbrio”. Paulo Cesar, mem-
bro da Comissão Organizadora e dirigen-
te do Sincomerciários de Limeira, falou 
em nome do presidente da Federação, 
Luiz Carlos Motta, coordenador-geral do 
evento.

Paulo Cesar da Silva e colaboradores prestigiaram a 
inauguração da nova sede da Justiça do Trabalho em Limeira.



No dia 26 de julho, 
houve a Assembleia 
Nacional das Entidades 
S i n d i c a i s ,  n a  l u t a 
contra a terceirizacão 
sem limites, o negocia-
do sobre o legislado e  
a reforma anti traba-
lhador na Previdência. 
Grandes líderes mar-
caram presença, como  
o presidente Nacional 
da UGT Ricardo Patah, 
Luiz Carlos Motta pre-
sidente da Fecomer-
ciários e da UGT esta-
dual e Fatel, diretor da Federação da Bahia e da CNTC, entre outros.

Assembleia Nacional contraAssembleia Nacional contraAssembleia Nacional contra

Departamento Jurídico vai aoDepartamento Jurídico vai aoDepartamento Jurídico vai ao

terceirizacão sem limitesterceirizacão sem limitesterceirizacão sem limites

Congresso dos AdvogadosCongresso dos AdvogadosCongresso dos Advogados

Representado por  advogados, 
diretores e pelo presidente Paulinho, 
O Sinecol se fez presente ao 9º 
C o n g r e s s o  d e  A d v o g a d o s  d a 
Fecomerciários, evento que se torna 
tradicional a cada ano, com a coorde-
nação geral do presidente Luiz Carlos 
Motta e excelente trabalho da 
d i reto r i a  e  co r p o  j u r í d i co  d a 
Fecomerciários.



25º  Congresso  Sindical Comerciário25º  Congresso  Sindical Comerciário25º  Congresso  Sindical Comerciário

O 25º Congresso Sindical Comerciário do 
Estado de São Paulo, através das 69 
entidades sindicais reunidas nos dias  6 e 
7 de outubro de 2016, em Mogi das 
Cruzes, em torno do tema “Unidos por 
Emprego, Salário e Direitos”, aprovou 
importantes deliberações sobre a 
importância da UNIDADE DE AÇÃO, com 
a busca de conhecimento acerca das 
medidas governamentais e empresariais 
que estimulam as chamadas práticas 
antissindicais.
Esta geração de conhecimento precisa 
trazer em si a capacidade de potenciali-
zar nosso enfrentamento ante iniciativas 
contrárias aos interesses dos trabalha-
dores e à atividade sindical. É o que se 
constata, por exemplo, nas propostas de 
alteração nos critérios do custeio, sem a 
devida discussão com as entidades 
sindicais. Nossa união, igualmente, deve 
ser seguida por estudos aprofundados, e 
intensificada por nós como reforço ao 
combate às pautas antitrabalhistas, em 
curso no Congresso Nacional. Atenção 

especial tem de ser dada à Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 241, 
tratada como “PEC do Congelamento”.
A ampliação desta consciência política 
deve contar com a realização de eventos, 
similares ao 25º Congresso, mas com 
abrangência nacional. 
Da mesma forma, serão motivados 
debates locais junto às 12 Regionais da 
Fecomerciários instaladas no Estado de 
São Paulo.
A reação do sindicalismo comerciário, a 
começar pelo paulista, precisa ter como 
princípio (e efetiva realização), a atitude 
de transformar nossa indignação em ação 
contra toda e qualquer forma de ameaça 
ou precarização dos direitos trabalhistas 
(como o fim da CLT, entre outros) e a 
Reforma Previdenciária desumana, bem 
como a pretendida asfixia do movimento 
sindical.
Isso, porque somos COMERCIÁRIOS e, 
como muito bem frisou o presidente 
Motta em seu discurso de abertura: 
OS COMERCIÁRIOS NUNCA DESISTEM!



A Fecomerciários realizou grande 
evento no Centro de Lazer de Avaré 
para comemorar o Dia 30 de Outubro, 
oficialmente reconhecido como Dia 
do Comerciário.
Diretores e colaboradores do Sinecol 
participaram da confraternização, que 
reuniu mais de duas mil pessoas dos 
70 sindicatos filiados à Fecomer-
ciários.
Na ocasião, com a presença ilustre do 
governador Geraldo Alckmin, o 
presidente Luiz Carlos Motta e sua 
diretoria inauguraram a piscina, ponto 

— 30 de outubro — — 30 de outubro — — 30 de outubro — 

Dia do ComerciárioDia do ComerciárioDia do Comerciário
de partida para o grande Centro Aquático 
que em breve será realidade. Entre outras 
grandes atrações, houve show com Michel 
Teló e a presença do apresentador Edson 
Massa (Ratinho).



Campanha Permanente de Campanha Permanente de Campanha Permanente de 

sindicalização entrega prêmiossindicalização entrega prêmiossindicalização entrega prêmios

Ao longo do ano, o Sinecol 
realizou sorteios mensais de 
Microondas da marca Pana-
sonic, através da Campanha 
Permanente de Sindicalização.  
Os sorteados de 2016 foram:
Fevereiro - Elisandra Cristina 
dos Santos de Oliveira (Lena Modas)
Março – Michele Cristina Logarezi 
(Comercial Tiradentes Chohfi)

Abril – Juliana Torres (Su-
permercados Lavapés – 
Conchal)
Maio – Silvia Aparecida de 
Souza  Eugênio  (Rea l 
Center)
Junho  –  Priscila Cristiane 

Mateus (Supermercado Peg Mais, de 
Iracemápolis)
Julho – Cibele Medeiros Cardoso de 
Souza (Casa Sonia Fashion – Leme)
Agosto - Diego Dicarlos Oltremari  
(Sempre Vale - Jardim Alvorada)
Setembro - Vanessa Michele de Souza     
(Moda Zales) 
Outubro - Andre Luis Ferreira (Con-
cessionária Báltico Automóveis Ltda.)
Novembro – Keila da Cunha Rodrigues 
(Centauro Artigos Esportivos - Shopping 
Pátio)
Dezembro – Maria Dilene da Silva Garcia 
(Comercial Fonseca de Presentes)

Barbearia



As oito Centrais Sindicais levaram cerca de 

seis mil manifestantes à Avenida Paulista, no 

dia  16 de agosto, no  Dia Nacional de Mobili-

zação e Luta pelo Emprego e pela Garantia 

de Direitos. Ao lado da UGT e da Fecomerciá-

rios, o Sindicato dos Comerciários de Limeira 

mais uma vez compareceu, representado 

por dirigentes e colaboradores. 

Em novembro, o Sinecol efetuou  o pagamento para 17 comerciários que trabalham 

ou trabalharam na empresa Via Varejo S/A (Casas Bahia), referente ao  adicional de 

7% aos operadores de caixa, do período  imprescrito anterior ao ajuizamento da ação, 

totalizando o valor de R$ 33.076,71.  Todos  ficaram muito felizes ao receber seus 

direitos, e agradeceram o atendimento, em especial o jurídico, pela excelência em 

prol dos trabalhadores!

Ato reafirma união das Centrais Ato reafirma união das Centrais Ato reafirma união das Centrais 

por emprego e direitospor emprego e direitospor emprego e direitos

Departamento jurídico garante Departamento jurídico garante Departamento jurídico garante 

cumprimento da Convenção coletiva cumprimento da Convenção coletiva cumprimento da Convenção coletiva 



 O clube dos Comerciários oferece amplo e aconchegante espaço para seu lazer e 
prática de exercícios: O Espaço Gourmet, que tem no seu andar superior a bela e equipa-
da Academia “Alcides Leôncio de Souza”, com os mais modernos aparelhos para a prática 
da Musculação e Ginástica. 
Faça exercícios para manter a saúde e se delicie com o variado cardápio e atendimento 
diferenciado do Espaço Gourmet!

Espaço Gourmet e Academia dos Comerciários

Um espaço diferenciado 

para o lazer 

em família



21º Campeonato de Futebol Society21º Campeonato de Futebol Society21º Campeonato de Futebol Society

11º Campeonato de Futebol Máster11º Campeonato de Futebol Máster11º Campeonato de Futebol Máster

11º Campeonato «Acima de 16 anos»11º Campeonato «Acima de 16 anos»11º Campeonato «Acima de 16 anos»

No principal campeonato dos comerciários, a Mesiq/Atrito Pneus sagrou-se campeã No principal campeonato dos comerciários, a Mesiq/Atrito Pneus sagrou-se campeã 
e levou o Troféu Edgard Manfé (Dêga),. O vice-campeonato ficou com a Ponto X Gamese levou o Troféu Edgard Manfé (Dêga),. O vice-campeonato ficou com a Ponto X Games
No principal campeonato dos comerciários, a Mesiq/Atrito Pneus sagrou-se campeã 
e levou o Troféu Edgard Manfé (Dêga),. O vice-campeonato ficou com a Ponto X Games

Volta Redonda,  o campeão Máster, faturou o Troféu Benedito Augusto dos Santos (Didi).  Volta Redonda,  o campeão Máster, faturou o Troféu Benedito Augusto dos Santos (Didi).  
O vice-campeão foi o FluminenseO vice-campeão foi o Fluminense

Volta Redonda,  o campeão Máster, faturou o Troféu Benedito Augusto dos Santos (Didi).  
O vice-campeão foi o Fluminense

O troféu Dr. João Jair Marchi foi para o Atlético Mineiro. O Valeriodoce ficou como vice. 

CampeõesCampeõesCampeões



COPA SINECOL DE FUTSALCOPA SINECOL DE FUTSALCOPA SINECOL DE FUTSAL

9ª Copa Fecomerciários9ª Copa Fecomerciários9ª Copa Fecomerciários

(Troféu Luiz Carlos Motta)(Troféu Luiz Carlos Motta)(Troféu Luiz Carlos Motta)

A 11ª Copa Sinecol de Futsal (Troféu Vanderlei José Franco de Moraes) teve a Mesiq 
como grande campeã, com a Rebeca Novidades como Vice.  O Sesc Piracicaba apoiou 
o evento. Fotos: limeiraesporte.com.

Mesiq - campeão Rebeca Novidades - vice-campeão

O Sinecol participou da 9ª Copa Fecomerciários 
de Futsal, que neste ano homenageou o grande 
Antônio Oliveira Filho, o artilheiro Careca. 
O troféu de Campeão ficou com São Paulo.



Campos e quadra de futebol, Piscinas para adultos e crianças, Saunas, 
Academia, Espaço Gourmet, Salão social, Salão de festas, Sala de jogos, 

Quiosques com churrasqueira, Parque de diversões e muito mais.

Site:  www.sinecol.com.br
E-mail: sinecol@sinecol.com.br

WhatsApp: 982480165

R. Arquiteta Suely Fior 

de Godoy, 530

Jardin Limeirânea  

Fone: (19) 3444-4939

Esporte e Lazer o ano inteiroEsporte e Lazer o ano inteiroEsporte e Lazer o ano inteiro

http://www.sinecol.com.br


   12 de outubro foi dia de alegria, comilança e, principalmente, Dia das 
Crianças no Clube dos Comerciários. 
   Muitos jogos e brincadeiras além de guloseimas como cachorro-quente, 
pipoca, algodão-doce, batata no palito e sorvete para os filhos dos comer-
ciários e associados do clube.
   Os adultos que acompanharam os pequenos doaram alimentos não perecí-
veis, que foram doados à Casa da Criança.

D i a  d a s  C r i a n ç a sD i a  d a s  C r i a n ç a sD i a  d a s  C r i a n ç a s

CLUBE DOS 
COMERCIÁRIOS
ESPORTE E LAZER
O ANO TODO.

PISCINAS 
TERÇA A SEXTA DAS 09H00 ÀS 20H00

SÁBADOS E DOMINGOS DAS 09H00 ÀS 18H00

HORÁRIO GERAL DO CLUBE: TERÇA A SEXTA DAS 09H00 ÀS 22H00
SÁBADO E DOMINGO DAS 09H00 ÀS 18H00
RUA ARQUITETA SUELY FIOR DE GODOY, 530 | JARDIM LIMEIRÂNEA

SAUNAS
FEMININA E MASCULINA: 
TERÇA, QUARTA E SEXTA DAS 19H00 ÀS 21H00.

ACADEMIA
TERÇA A SEXTA DAS 06h00 às 08h00
 e das 18h00 às 22h00 

QUADRA DE FUTSAL COBERTA | SALA DE JOGOS | QUIOSQUES  
SALÃO DE EVENTOS | CAMPOS DE FUTEBOL | ACADEMIA | PISCINAS



Miss Comerciária - Festa da BelezaMiss Comerciária - Festa da BelezaMiss Comerciária - Festa da Beleza

22º Miss Comerciária Paulista22º Miss Comerciária Paulista22º Miss Comerciária Paulista

Aryane Adanski foi eleita miss 
Comerciária de Limeira, título herdado 
pela primeira princesa Juliana de Paula.

Em Leme, a Miss Comerciária eleita 
foi a bela Ana Paula Pelozzi.

No Miss Comerciária Paulista,  
Juliana de Paula e Ana Paula Pelozzi 
representaram o Sinecol.  Mas a 
estrela da cinematográfica noite foi 
Juliana Eduarda, de São José dos 
Campos, eleita entre 22 belíssimas 
candidatas. 



Semana Cultural ComerciáriaSemana Cultural ComerciáriaSemana Cultural Comerciária

de Limeira e Regiãode Limeira e Regiãode Limeira e Região

Em novembro t ivemos a 7ª 
Semana Cultural Comerciária, com 
eventos educacionais (Curso de 
Segurança e Saúde do Trabalhador 
Comerciário, ministrado no dia 08, 
pelo Técnico em Segurança do 
Trabalho Ricardo Silva) e artísticos, 
como a  esquete  teatra l  "A 
Psicanalista", da Cia. de Teatro 
Cênicos e Cínicos (dia 09) e o recital 
"Caymmi: Verso, Voz e Violão", na 

Biblioteca Municipal de Cordeirópolis, 
com Otacílio Monteiro e Emanuel 

Massaro (dia 11). 
O  e n c e r r a m e n t o 
ocorreu no dia 12, no 
Clube dos Comerciários, 
c o m  o  X I X  P r ê m i o 
Cidadão de Poesia. Os 
vencedores foram Allan 
Lourenço (Categoria 
R e g i o n a l )  e  E d e r 
Rodrigues (Categoria 
Livre).

Recital em Cordeirópolis

Cia. Cênicos e Cínicos Allan Lourenço, com o diploma, vencedor da «Regional»

Segurança e Saúde do ComerciárioSegurança e Saúde do ComerciárioSegurança e Saúde do Comerciário



NOSSA EQUIPE
SEMPRE AO 
SEU LADO.
AUXÍLIO NATALIDADE VALOR R$ 220,00.

BENEFÍCIO DO SINECOL AOS COMERCIÁRIOS ASSOCIADOS!
Documentos essenciais para atendimento:
• Carteirinha do Sindicato   • Carteira Profissional / PIS 
• 03 Últimos Holerites   • Caderneta de Vacinação Infantil 
• Certidão de Nascimento (recém-nascido) 

Solicitar o benefício antes da criança completar 06 meses

Ative sua memóriaAtive sua memóriaAtive sua memória
O Departamento Cultural do Sinecol 
abriga o curso “Ative sua memória', 
ministrado pela professora Silvia Furlan, 
que detém grande experiência no 
assunto. As aulas acontecem no Espaço 
Gourmet do Clube dos Comerciários, às 
quartas-feiras, das 8h30 às 11h00. 

Existem 

muitas 

formas de

violência:

Moral, Física,

Psicológica, 

Sexual, 

Patrimonial...

Denuncie! Ligue 180

Apoio:



Homenagem ao TRT da XV RegiãoHomenagem ao TRT da XV RegiãoHomenagem ao TRT da XV Região

Paulo Cesar da Silva e Roberto 
Previde representaram a Fecomer-
ciários e o presidente Luiz Carlos 
Motta na entrega do Diploma de 
Gratidão da Cidade de Limeira e 
Medalha de Mérito Cívico XV de 
Setembro "Ordem de Tatuiby" ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 
15ª Região. A grande homenagem 
da Câmara Municipal de Limeira, 
recebida pelo Presidente do TRT, Dr. 
Lourival Ferreira dos Santos, ficou ainda mais significativa com a entrega de uma placa 
alusiva ao evento, assinada pela Regional 5 da Fecomerciários, USTL e OAB Limeira.  A 
recepção foi organizada pela equipe do presidente da  OAB, Dr. Ozéias Queiroz, com o 
auxílio das entidades sindicais. 

Paulinho, Previde  e Dr. Ozéias entregaram placa ao Dr. Lourival Paulinho, Previde  e Dr. Ozéias entregaram placa ao Dr. Lourival Paulinho, Previde  e Dr. Ozéias entregaram placa ao Dr. Lourival 



Desde julho, o programa "A 
Hora do Trabalhador"  acontece 
diariamente  (segunda à sexta) 
das 17h30 às 18h00, na Rádio 
Educadora 1020AM. Aos sába-
dos o programa continua das 
11h00 às 12h30.  

Sucesso absoluto!

Os diretores e colaboradores da USTL, após intensos estudos e reuniões, cria-
ram uma cartilha social que foi apresentada aos pretendentes ao posto de pre-
feito de Limeira, visando colabo-
rar para a boa administração 
pública, com sugestões de melho-
rias para os diversos setores, 
como Transportes, Segurança, 
Educação, Saúde, Habitação, Cul-
tura, etc.

A hora do trabalhadorA hora do trabalhadorA hora do trabalhador

USTL cria Cartilha SocialUSTL cria Cartilha SocialUSTL cria Cartilha Social

Acima, muita alegria no lançamento 
da Cartilha. Ao lado, Benedito Barbosa 
(Presidente),  jornalista Érica Samara e 
Paulo Cesar da Silva, Presidente do Sinecol 
e vice da USTL

para a cidade de Limeirapara a cidade de Limeirapara a cidade de Limeira



Serviços prestados no ano de 2016:

O Sinecol em LemeO Sinecol em LemeO Sinecol em Leme

•   Atendimento em Geral: 3.900
•   Atendimento Jurídico: 842
•   Auxílio natalidade: 310 

•   Homologações: 1.690
•   Material Escolar: 603
•   Notificações: 45

•   Solicitações de Fiscalização realizadas à Superintendência Regional 
     do Trabalho no Estado de São Paulo (SRTE/SP): 45 

Leme: R. Coronel José Leme Franco, 563 - Fone: (19) 3571-5842 

www.sinecol.com.br

Sede Ramon Ribeiro de Arruda

Sede Ramon Ribeiro de Arruda

Sede Ramon Ribeiro de Arruda

Retrospectiva 2016 – ConchalRetrospectiva 2016 – ConchalRetrospectiva 2016 – Conchal
•  Atendimento em Geral: 940
•  Atendimentos Jurídicos: 18
•  Auxilio Natalidade: 41
•  Homologações: 286
• Notificações para o cumpri-
mento da Convenção Coletiva 
de Trabalho, (além de Mesas 
Redondas): 17
•  Material escolar: 192

Sinecol, sempre disponível 
para melhor atender 

aos comerciários

R. Eleutério Lozano, 345, Jd. Sto. Antonio - F: 3866-5688

Sindicato dos 
Comerciários 
de Conchal



Janeiro: 

 •  Negociações sobre horário de trabalho e funcionamento do Comércio em Limeira, Conchal,

Cordeirópolis, Iracemápolis e Leme.

 •  Inscrições para o 22º Campeonato dos Comerciários.

 •  Preparação da equipe - 10ª Copa Estadual de Futsal Fecomerciários, “Troféu Luiz C. Motta”.

 •  Divulgação e distribuição de material escolar (As inscrições vão de 16/JAN a 03/FEV).

 •  Campanha Permanente de Sindicalização.

 •  Fortalecimento da “Corrente Comerciária”.

Fevereiro: 

•  Negociação para revisão das cláusulas sociais da 

Convenção Coletiva de Trabalho 2016-2017.

 •  Início do 22º Campeonato dos Comerciários.

Março: 

 •  Inscrições – 20º Prêmio Cidadão de Poesia (regulamento no site www.sinecol.com.br)

 •  Eventos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher nas sedes e subsedes.

Abril: 

 •  Inscrições para o 12º Campeonato de Futebol Máster.

 •  Torneio de Truco.

Maio:

•  Confraternização dos Trabalhadores no dia 1º de maio, 

Sorteio de prêmios para Associados Comerciários 

presentes (regulamento: ). www.sinecol.com.br

 Junho:

•  Inscrições para o 12º Campeonato Society - Acima de 16 anos.

•  Organização do Miss Comerciária de Leme.

Programação de Eventos do Clube dos Programação de Eventos do Clube dos 
Comerciários e do Sinecol para 2017Comerciários e do Sinecol para 2017

Programação de Eventos do Clube dos 
Comerciários e do Sinecol para 2017



Julho:

 •  Início da campanha salarial 2017/2018, Comércio e Concessionárias de Veículos.

 •  Dia 14 - Aniversário do Sinecol.

 •  11ª Copa Sinecol de Futsal.

Agosto:

•  Dia 29 — Concurso de Miss Comerciária 

em Leme (apoio - Fecomerciários). 

Setembro:

•  Organização do Concurso de Miss Comerciária em Limeira.

Outubro:

•  Dia 12 – Festa das Crianças.

•  8ª Semana Cultural Comerciária de Limeira e região, 

incluindo o 20º Prêmio Cidadão de Poesia.

•  Dia 21 - 24º Concurso Miss Comerciária (apoio Fecomerciários).

(Evento teste realizado com autorização judicial proferida nos Autos nº 1008336- 

64.2015.8.26.0320 da 4ª Vara Cível da Comarca de Limeira).

•  Dia 30 - Dia do Comerciário.

Novembro e Dezembro:

•  Atividades normais de atendimento sindical e funcionamento do Clube dos Comerciários.

A diretoria alerta aos senhores associados que 

a programação poderá sofrer alterações.

LimeiraLimeiraLimeira LemeLemeLeme



Simples como seu sorriso !Simples como seu sorriso !

Um sorriso bonito sempre será o melhor cartão de visitas. 

É muito importante cuidar da aparência e da saúde bucal,  

Localizada na sede da USTl, à Rua Presidente Prudente, 

447, Cidade Jardim, a Odontofácil garante os melhores 

serviços de saúde bucal, com preços  e condições 

especiais. Os comerciários devem retirar sua guia na sede 

do Sinecol, garantindo assim até 50% de descontos, sendo 

que no caso de tratamento estético, o orçamento será 

diferenciado, com preços a combinar.

(19) 3704-3111 / 3704-4111 

Profissionais competentes,  atendimento de primeira e instalações 

confortáveis, para que você realmente se sinta em casa e tenha 

prazer em tratar do seu maior tesouro: o seu sorriso bonito.
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www.oralplanos.com.br

R. Presidente Prudente, 447 • Cidade Jardim Limeira.SP
Fone: 19 3704.7111



Além das opções locais, os 
comerciários paulistas têm à 
disposição, a preços acessí-
veis, mais duas excelentes 
opções de lazer mantidas pela 
Fecomerciários. Para quem 
gosta do mar, contamos com o 
Centro de Lazer em Praia 
Grande e, para aqueles que 
apreciam o campo, temos o 
Centro de Lazer na Estância 
Turística de Avaré.  Afinal, os 
comerciários integram a cate-
goria que mais trabalha no 
Brasil e merecem ter o melhor 
em termos de diversão e 
entretenimento. 

AVARÉ - São 10 alqueires com 
muito verde. Localizado na 
Estância Turística de Avaré, 
este Centro de Lazer é banha-
do pela Represa Jurumirim. 
Conta com acomodações va-
riadas e aconchegantes, tra-
tando-se de área aprazível que 
também dispõe de salão de 
jogos, quadra poliesportiva e 
piscina, entre outras depen-
dências. Fica na Rodovia João 
Melão (SP 255), Km 273,5.

P R A I A  G R A N D E  -  C o m 
infraestrutura completa, o Centro 
de Lazer em Praia Grande fica de 
frente para o mar, proporcionan-

do dias de repouso, lazer e 
tranquilidade a preços acessíve-
is. Hospeda mais de mil pessoas, 
em quartos amplos e confortáve-
is. Sua estrutura abriga duas 
piscinas para adultos e uma 
infantil, além de saunas, lan-
chonete, recreação infantil, anfi-
teatro, sala para a mamãe e 
muitas outras opções de entre-
tenimento. 
Fica na Avenida Presidente Cas-
telo Branco, 8.420.
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