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Mais um ano se 
foi e novamente 
nos bate à porta a 

possibilidade de crescimento com o novo 
ciclo que se apresenta. Novas ideias, 
novas possibilidades, novas maneiras de 
realizar tudo o que sempre sonhamos em 
nossa vida pessoal, familiar e profissio-
nal. O que não muda, e nem poderia 
mudar, são nossos ideais e nossa conduta 
em favor de uma sociedade mais justa e 
igualitária, que valorize cada vez mais o 
trabalhador brasileiro, independente-
mente de categoria, raça, credo, sexo ou 
opção sexual.  Uma sociedade sonhada 
por tantos e tantos que ainda estão 
conosco e muitos outros que já se foram 
mas deixaram seus bons exemplos de 
luta.
O Brasil é e sempre será um país 
abençoado e de grande potencial, 
bastando que dele tratemos com mais 
amor e seriedade para que floresça de 
vez entre as grandes nações do mundo. 

Para isso, é preciso que cada cidadão 
comece a revolução dentro de si 
mesmo, na sua casa, no seu ambiente 
de trabalho e em sua cidade. Uma 
revolução do bem, feita pela reflexão, 
pelo trabalho, pela união e com o gosto 
sincero pelo bem estar coletivo, acima 
do bem estar individual. 
Entraremos em 2019 com novas 
lideranças no âmbito federal e estadual. 
Estamos na sincera torcida e tudo 
faremos para colaborar com as boas 
iniciativas, para fiscalizar e para cobrar 
soluções, principalmente no âmbito de 
nossas atividades sindicais. Temos, a 
nosso favor, um deputado federal eleito 
pelos comerciários, o grande presidente 
de nossa federação, Luiz Carlos Motta.   
Estamos confiantes em sua atuação e 
na colheita de bons frutos para a 
temporada.   Boas festas, e que venha o 
ano novo!

    Paulo Cesar da Silva - Presidente   

E começa E começa 

um novo cicloum novo ciclo

E começa 

um novo ciclo
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Ideias e experiênciasIdeias e experiências

No decorrer de 2018 os dirigentes dos 
71 sindicatos filiados à nossa Federação 
se pautaram pela busca incessante de 
direitos para os mais de 2,7 milhões de 
comerciários que atendemos no Estado. 
O empenho por melhores condições de 
trabalho e elevação da qualidade de vida 
da categoria contou com eventos, cursos 
e participação em mobilizações, entre 
outras agendas, que sempre colaboram 
com o aprimoramento dos nossos 
conhecimentos e, como consequência, 
para o fortalecimento das nossas lutas.

Ideias e experiências

O exemplo mais recente foi o Seminário 
“Gestão e Políticas Públicas” realizado 

recentemente no nosso Centro de 
Estudos Jurídicos em Campinas. Este 
seminário permitiu a troca de ideias e 
experiências valiosas. 

Diante da real necessidade que agora os 
sindicatos têm de se reorganizarem, 
dada a vigência da nova legislação 
trabalhista, cada palestra proferida, 
todas sob a coordenação do procurador 
Dr. Gérson Marques, contribuiu para 
encerrarmos 2018 com novos e im-
prescindíveis ensinamentos. 

Assim seguiremos em 2019. 

Luiz Carlos Motta
Presidente da Fecomerciários 

Aprendizados paraAprendizados para

hoje e amanhãhoje e amanhã

Aprendizados para

hoje e amanhã

PAI NOSSOPAI NOSSO
Pai Nosso, que estais nos Céus, Pai Nosso, que estais nos Céus, 

Santo É o Teu Nome, Santo É o Teu Nome, 
Venha a nós o Teu Reino, Venha a nós o Teu Reino, 
Seja feita a Tua vontade, 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 Assim como nós perdoamos 

aos nossos devedores aos nossos devedores 
E não nos deixes cair em tentação, E não nos deixes cair em tentação, 

mas livra-nos do mal.mas livra-nos do mal.
Pois Teu é o Reino, o Poder e Pois Teu é o Reino, o Poder e 
a Glória para sempre!  Amém.                      a Glória para sempre!  Amém.                      

PAI NOSSO
Pai Nosso, que estais nos Céus, 

Santo É o Teu Nome, 
Venha a nós o Teu Reino, 
Seja feita a Tua vontade, 

Assim na Terra, como no Céu 
O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, 

Perdoa as nossas dívidas, 
Assim como nós perdoamos 

aos nossos devedores 
E não nos deixes cair em tentação, 

mas livra-nos do mal.
Pois Teu é o Reino, o Poder e 
a Glória para sempre!  Amém.                      

Paulo Cesar da Silva, presidente do Sinecol 
Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários



2018 foi um ano de muitas atividades e 
serviços restados pelo Sinecol. Seguem 
dados aproximados: 
•�  Atendimento Geral: 87.300
•��Atendimento Jurídico: 904
• Auxílio Natalidade: 580
•  Homologações: 2.297
•  Material Escolar: 1.948
• Solicitação de Fiscalização à Superinten-
dência Regional do Trabalho  (SRTE/SP): 32
•  Notificações para o cumprimento da 
Convenção Coletiva : 234
•  Agendamento de visita aos Centros de 
lazer da Fecomerciários: 66

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

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

Salmo — 6 
1- Senhor, não me castigues na tua ira nem me disciplines no teu furor.
2 - Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo! Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem:
3 - Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando?
4 - Volta-te, Senhor, e livra-me; salva-me por causa do teu amor leal.
5 - Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará?
6 - Estou exausto de tanto gemer. De tanto chorar inundo de noite a minha cama; de lágrimas 
encharco o meu leito.
7 - Os meus olhos se consomem de tristeza; fraquejam por causa de todos os meus adversários.
8 - Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro.
9 - O Senhor ouviu a minha súplica; o Senhor aceitou a minha oração.
10 - Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos; frustrados, recuarão de repente.



O Sinecol distribui anualmente material 

escolar gratuito aos filhos de comerciári-

os associados, matriculados da Pré Esco-

la ao 9º ano do fundamental. Em 2018 

foram entregues 2.522 kites em toda a 

base do sindicato.  Em 2019, a entrega 

acontece de 14 de janeiro a 01 de fevere-

iro. Os associados devem apresentar a 

seguinte documentação:

• Carteirinha de Associado do Comerciá-

rio (Trabalhador no Comércio nas cida-

des de Limeira, Cordeirópolis, Iracemá-

polis, Leme e Conchal).

• Carteira de Trabalho com no mínimo 

06 (seis) meses de registro

Material Escolar Material Escolar Material Escolar Inscreva-se e retire seu kit de Inscreva-se e retire seu kit de 

14 de janeiro a 01 de fevereiro14 de janeiro a 01 de fevereiro

Inscreva-se e retire seu kit de 

14 de janeiro a 01 de fevereiro

Entrega de material: uma tradição do Sinecol

• Três últimos holerites (em dia com suas 

contribuições)

• Comprovante ou declaração de matrícu-

la escolar para o ano de 2019

• Certidão Nascimento ou R.G. (criança)

Os comerciários de Limeira, Cordeirópolis 

e Iracemápolis devem 

se dirigir à Praça Adão 

Duarte, 32 – Vila Paulis-

ta, em Limeira, O tele-

fone é 3451-1271. 

Para os comerciários 

de Leme, o endereço é 

Rua Coronel José Leme 

Franco, 563, Jardim 

Bela Vista. O telefone é 

3571-5842. 

E para os comerciários 

de Conchal, o endereço 

é Rua Eleutério Lozano, 

345, Jd. Santo Antônio. 

O fone é 3866-5688.



A agenda da Fecomerciários para o forta-

lecimento da mulher comerciária trouxe 

muitas atividades em 2018, mantendo a 

luta pela dignidade feminina e a igualda-

de no mercado de trabalho. Palestras, 

Limeira

Comerciária Fortalecida!Comerciária Fortalecida!Comerciária Fortalecida!

Mulher valorizada, Mulher valorizada, Mulher valorizada, 

Viva a mulher comerciária!

confraternizações, rodas 

de estudo e conversa. 

Estas e outras atividades 

foram real izadas  nas 

bases dos sindicatos filia-

dos, nas regionais, em São 

Paulo e nos centros de lazer dos comerciá-

rios em Praia Grande e Avaré. Em 2019, a 

luta para o reconhecimento da mulher no 

mercado de trabalho continuará, com 

muitas atividades.



Saúde e SegurançaSaúde e SegurançaSaúde e Segurança

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 

Entre outros
eventos,
o Clube dos
Comerciários
 abrigou a 
SIPAT do 
Supermercado 
Savegnago 

O Sinecol
participou do

Seminário sobre 
Segurança do 

Trabalho no 
Senac Limeira



Em 2018, os funcionários, 
diretores e colaboradores do 
Sinecol participaram  de diver-
sos encontros e  seminários 
promovidos pela Fecomerciá-
rios e UGT- União Geral dos Tra-
balhadores,  em São Paulo, Cam-
pinas, Itu, Sorocaba, São José do 
Rio Preto e outras  cidades.  Os 
encontros visam fortalecer as 
entidades sindicais com o estu-
do e discussão de temas rele-
vantes como a Saúde e seguran-
ça do trabalhador comerciário, a 
Inclusão dos portadores de defi-
ciência no Mercado de Trabalho, 
o Repúdio veemente ao Traba-

Encontros e SemináriosEncontros e SemináriosEncontros e Seminários

lho escravo e ao Trabalho infantil, a adequação dos 
sindicados aos modernos meios de comunicação, 
a valorização da Mulher e outros assuntos impor-
tantes, como as reformas trabalhista e previden-
ciária.

Seminário no Centro de Estudos Jurídicos 
da Fecomerciários

Encontro Sindical da União Geral dos Trabalhadores 

Dirigentes se 
encontram para 
a habitual 
reunião da 
Regional V da 
Fecomerciários, 
congregando 
sindicatos de 
comerciários da 
região de 
Campinas.

Encontro Sindical da União Geral 
dos Trabalhadores - UGT



Trabalhadores se mobilizamTrabalhadores se mobilizamTrabalhadores se mobilizam

contra Reformas abusivascontra Reformas abusivascontra Reformas abusivas
Assim como em 2017, no ano de 2018, 
ao lado da Fecomerciários, CNTC, UGT 
e USTL –  União S indical  dos Tra-
balhadores de Limeira, os diretores e 
colaboradores do Sinecol participaram 
de diversas manifestações de repúdio 
às abusivas reformas propostas pelo 
Governo federal nas esferas trabalhista e 

previdenciária.  Muitos atos públicos 
foram real izados em Limeira,  nas 
cidades da região, em são Paulo e em 
Brasília, reforçando cada vez mais a luta 
do trabalhador comerciário para a 
manutenção dos direitos adquiridos ao 
longo de muitas décadas de trabalho e 
mobilização sindical. 

Sinecol: Sinônimo de luta em prol dos direitos do trabalhador



Campanha Permanente de Sindicalização Campanha Permanente de Sindicalização Campanha Permanente de Sindicalização 

sorteia prêmios aos comerciáriossorteia prêmios aos comerciáriossorteia prêmios aos comerciários

Casas Pernambucanas

Esportes Avenida

Móveis Zapp

Petshop Mayer

Passarela

Mesiq

O Sinecol sorteou durante o ano de 
2018 Aparelhos de Microondas Pa-
nasonic e Liquidificadores, através da  
Campanha Permanente de Sindi-
calização. Os sorteios são realizados 
eletronicamente por ocasião da 
reunião mensal da diretoria, estando 
aptos a participar os comerciários 
associados.  Além dos prêmios 
citados, a OdontoCompany ofertou 
serviços de Profilaxia (limpeza com 
jato de bicarbonato e ultrassom) aos 
contemplados.



Adriana de Souza Arantes 
Empresa: Fabiana Gisele Miranda 
Rodrigues de Paiva

Amanda Roberta Ornaghi
Boticário e Toque Final

Angelica Maria de Oliveira Lindo
3 DIESEL COMERCIO DE PECAS E 
ACESSORIOS LTDA

Caio Vinicius Pereira Martins
Lojas Cem S/A

Carla H. Ferreira Oliveira
QUALY MAIS SUPERMERCADO

Diene Cristina Oliveira de Souza
Magazine Luiza S/A

Andrea Jaqueline Telles
Aquarela Guaçu Comércio de Tintas 

Débora dos Santos Souza
Semeando Produtos Naturais Ltda

Eliete Cristina Leitão de Freitas
REFRIAR REFRIGERACAO LTDA

Emilly Ferreira Mamud
Pet Shop Mayer Ltda

Jaqueline Xavier
BRASIL EMBALAGENS

Josiele Cristina de Souza Gusmão
Sempre Vale

Márcia Regina Martins
B. J. MAGAZINE

Mirian Lago de Queiroz
Óptica Fiocco Ltda

Paulo Deolindo Oliveira
Ligero Comércio de Móveis Ltda

Renan Willian de Moraes
Tatiane Aparecida Pereira Henklein

Ricardo Augusto Kauffmann
ARLINDO CARREIRA & CIA. LTDA 

Vanessa Elisangela de Moraes
Arlindo Carreira & Cia. Ltda

Simone Cristina de Sousa Ruy
Supermercados Ceará

Relação dos ganhadoresRelação dos ganhadores

do microondasdo microondas

Relação dos ganhadores

do microondas



Negociações com empresasNegociações com empresasNegociações com empresas

e visitas ao Sindicatoe visitas ao Sindicatoe visitas ao Sindicato

Supermercado Peg Mais Iracemápolis

PLR Qualiciclo Agrícola Ltda.

PLR Pague menos

KABUM

Representantes 
Havan

Representantes Dicico

Diariamente o Sinecol recebe a visita de trabalhado-
res e também de representantes patronais para 
conhecerem a entidade ou para negociações. Abaixo, 
seguem algumas fotos registrando esses encontros.
O presidente Paulo Cesar da Silva está sempre 
disposto a receber sindicalistas e empresários para 
reuniões que tragam benefícios ao trabalhador.



Realizações, parcerias Realizações, parcerias 

e negociações e negociações 

Realizações, parcerias 

e negociações 

FHO UNIARARAS - ParceriaFHO UNIARARAS - ParceriaFHO UNIARARAS - Parceria

Luiz Antonio , diretor de relações Luiz Antonio , diretor de relações 
do trabalho da empresa Dia %, do trabalho da empresa Dia %, 

com o diretor do Sinecol Narciso Simõescom o diretor do Sinecol Narciso Simões

Luiz Antonio , diretor de relações 
do trabalho da empresa Dia %, 

com o diretor do Sinecol Narciso Simões

Negociações coletivas com o Sincomércio

Superintendente do Trabalho se reúne com sindicatosSuperintendente do Trabalho se reúne com sindicatosSuperintendente do Trabalho se reúne com sindicatos

A Hora do trabalhador
Zomper Supermercados



Saúde Bucal - OdontoCompanySaúde Bucal - OdontoCompanySaúde Bucal - OdontoCompany
O Sinecol mantém convênio com a 
empresa OdontoCompany,  uma das 
mais completas e capacitadas clínicas 

odontológicas do Brasil, oferecendo 
descontos especiais aos comerciários 
associados.  

Vale a pena conhecer o  
atendimento diferenciado 
de sua equipe  altamente 
gabaritada.  O endereço em 
Limeira é  Praça Toledo de 
Barros, 240 – Centro. 
O telefone para contato e 
a g e n d a m e n t o  é  ( 1 9 )     
3701-0290. Conheça e 
u t i l i ze  o s  s e r v i ço s  d a 
OdontoCompany!
www.odontocompany.comParceria Homecard - Saúde

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.odontocompany.com%2F&h=ATM-jLm95PGxv-_vRogDQ3xFm_4BL2w4uuoUWugbyWynkBQjR3wgXMbLtZMe9Mqqlv-RWdSIX8po4Rr5sUt6dvG1x2nkaour_rSRJV4qpQk7FLlei2e47Orhx7UX6GOMBYttmSUl7JIf3-w


O clube dos Comerciários oferece amplo e aconche-
gante espaço para seu lazer e prática de exercícios: O 
Espaço Gourmet, que tem no seu andar superior a 
bela e equipada Academia “Alcides Leôncio de Sou-
za”, 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



23º Campeonato de Futebol Society23º Campeonato de Futebol Society23º Campeonato de Futebol Society
(Troféu Adílson Cesar Vicente)(Troféu Adílson Cesar Vicente)(Troféu Adílson Cesar Vicente)

(Troféu Zacarias Eduardo Santana)(Troféu Zacarias Eduardo Santana)(Troféu Zacarias Eduardo Santana)

(Troféu Marcelo Aparecido Bento da Silva) (Troféu Marcelo Aparecido Bento da Silva) (Troféu Marcelo Aparecido Bento da Silva) 

13º Campeonato de Futebol Máster13º Campeonato de Futebol Máster13º Campeonato de Futebol Máster

13º Troféu - Acima de 16 anos13º Troféu - Acima de 16 anos13º Troféu - Acima de 16 anos

Mesiq  Mes iq  
campeãcampeã
Mesiq  
campeã

Campeão: Campeão: 
FluminenseFluminense
Campeão: 
Fluminense

Campeão: DemocrataCampeão: DemocrataCampeão: Democrata Vice: GuaraniVice: GuaraniVice: Guarani

Vice: Vice: 
BanguBangu
Vice: 
Bangu

Atrito Pneus  Atrito Pneus  
Elétrica Juninho - vice-campeãElétrica Juninho - vice-campeã
Atrito Pneus  
Elétrica Juninho - vice-campeã



COPA SINECOL DE FUTSALCOPA SINECOL DE FUTSALCOPA SINECOL DE FUTSAL
(Troféu João Leite)(Troféu João Leite)(Troféu João Leite)

11ª Copa Fecomerciários11ª Copa Fecomerciários11ª Copa Fecomerciários

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

A equipe do Sinecol representou brilhantemente a base territorial de Limeira na 11ª 
Copa Estadual de Futsal da Fecomerciários (Troféu Luiz Carlos Motta). O 
homenageado do ano foi o grande Marcelinho Carioca e os campeões foram os 
representantes de Sorocaba.

Campeão: Madewal / Serv BemCampeão: Madewal / Serv BemCampeão: Madewal / Serv Bem Vice: Rebeca MixVice: Rebeca MixVice: Rebeca Mix



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

Jardim 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


O Clube dos Comerciários realizou no dia 12 de outubro  sua tradicional 
festa do Dia das Crianças. Os associados contribuíram com  alimentos 
não perecíveis que foram doados à Casa da Criança de Limeira.
As crianças se divertiram a valer com a cama elástica, tobogã, kid 
play Bob Esponja e outras brincadeiras. O Sinecol distribuiu 
gratuitamente, para os pequenos, sorvete e pipoca doce.

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

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 
• 06 Últimos Holerites   • Caderneta de Vacinação Infantil 
• Certidão de Nascimento (recém-nascido) 

Solicitar o benefício antes da criança completar 06 meses



FilantropiaFilantropiaFilantropia

Outubro RosaOutubro RosaOutubro Rosa

Em seus próprios eventos 
ou participando de ações 
organizadas por outras 
entidades e companhei-
ros, o Sinecol procura 
auxiliar os menos favoreci-
d o s ,  s o l i c i t a n d o  a o s 
participantes a doação de 
alimentos não perecíveis, 
agasalhos ou bens que 
supram outras necessida-
des. Na foto, diretores e 
amigos do Sinecol, como o 
incansável Edgarzinho do 

Skate, participam da atividade “Pedala, Robinho” promovida pelo jovem atleta e 
ativista Douglas Robinho, na Praça Toledo Barros, região central de Limeira. 

Uma das marcantes atividades a que o Sinecol diz “Presente!”é o Outubro Rosa. O 
presidente Paulo Cesar da Silva faz questão que todo o corpo de diretores e colabora-
dores participe dessa e de outras campanhas de reconhecida utilidade pública. 

Campanha Beneficente ‘‘Pedala, Robinho’’  - Pça. Toledo de Barros



Prêmio Cidadão de PoesiaPrêmio Cidadão de PoesiaPrêmio Cidadão de Poesia

O 21.º Prêmio Cidadão de Poesia, 
evento de abrangência interna-
cional organizado em Limeira, 
consagrou, entre 666 inscritos, os 
três primeiros colocados e os sete 
poetas que obtiveram menção 
honrosa da Comissão julgadora 
formada pelos poetas Amauri 
Souza (Americana), Carla Ceres 
(Piracicaba) e Carlos Alberto Fiore 
(Limeira). A Comissão organizadora 
(Andreza Garcia, Otacílio Monteiro e 
Paulo Cesar da Silva) homenageou 
também a Psicóloga e escritora Maria 
Rita Lemos, membro da Academia 
Limeirense de Letras. Houve, ainda, a 
entrega de dez diplomas de participação 
a destaques locais.  Confira a lista: 
Vencedores: 1° lugar:  Apparecida 
Moreira (Bragança Paulista/SP) - Poema: 
Noiva dos Ventos
2° lugar: Zanny Adairalba   (Boa Vista/RR) 
- Poema: Caminheiro 
3° lugar: Nédia Sales (Conceição do 
Almeida/BA) - Poema: Invisíveis
Menções honrosas (ordem alfabética)
André de Freitas Barbosa (Jundiaí/SP)  - 
Poema: A mão esquerda
André Luís Soares (Guarapari/ES) -  
Poema: Esperança...poesia viva
Elizandro Pagani  (Chapecó/SC) - 
Poema: Tempo
Hiury Souza (Santa Luzia/PB) - Poema: 
Mensageiro das paixões
José Roberto Bernardino (Redenção/CE) 
- Poema: O anjo que Deus me mandou

Luiza Zwetsch Machado (Santa Maria/ 
RS) - Poema: Esfarelos
Paulo Tórtora (Rio de Janeiro/RJ) - 
Poema: Pedra
Destaques limeirenses (ordem alfabética)
Everaldo Magalhães ( Poesia ou pura 
magia?)
Filipe Pacheco (Tropeços)
Guto Oliveira (Temporal)
José Lourenço (Você, minha canção)
Luiz Carlos de Andrade (Quimeras)
Maria Araújo (Marias)
Maria Lima (Sideral)
Raquel Diniz (Deixe-me viver!)
Rosana Luiz (Bem-te-vi)
Veraiz Souza (Abnegação).

Otacílio, Luiz C. Andrade, Juninho Andrade, Otacílio, Luiz C. Andrade, Juninho Andrade, 
Amauri Souza, a vencedora Apparecida Moreira, Amauri Souza, a vencedora Apparecida Moreira, 

Carla Ceres, Silvia Furlan e Carlos FioreCarla Ceres, Silvia Furlan e Carlos Fiore

Otacílio, Luiz C. Andrade, Juninho Andrade, 
Amauri Souza, a vencedora Apparecida Moreira, 

Carla Ceres, Silvia Furlan e Carlos Fiore

Mari Molina e Lara Lima, Mari Molina e Lara Lima, 
com a homenageada com a homenageada 

Maria Rita Lemos ao centroMaria Rita Lemos ao centro

Mari Molina e Lara Lima, 
com a homenageada 

Maria Rita Lemos ao centro



O dia do Comerciário foi comemorado de 
forma diferente em 2018. Sindicalistas se 
reuniram na cidade de Aparecida do 
Norte, onde agradeceram pela data e pela 
eleição do presidente da Fecomerciários, 
Luiz Carlos Motta, a deputado federal, 
participando de missa em louvor a Nossa 
Senhora Aparecida. O presidente do 

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

Dia do ComerciárioDia do ComerciárioDia do Comerciário
Sinecol, Paulo Cesar da Silva, e os compa-
nheiros Ronilson e Carlinhos participaram 
da celebração. 
O dia 30 de outubro é oficialmente 
reconhecido como o Dia do Comerciário, 
em todo o país. Em Limeira, é reconhecido 
por lei graças ao ex-vereador Dr. Joaquim 
Raposo.



Ative sua memóriaAtive sua memóriaAtive sua memória

O Departamento Cultural do 
Sinecol abriga o curso “Ative 
sua memória'', ministrado 
p e l a  p ro fe s s o ra  S i l v i a 
Furlan, que detém grande 
experiência no assunto. 
As aulas acontecem no 
Espaço Gourmet do Clube 
dos Comerciários, às quar-
tas-feiras,  das 8h30 às 
11h00.



Retrospectiva 2018 – ConchalRetrospectiva 2018 – ConchalRetrospectiva 2018 – Conchal
•  Atendimento em Geral: 430

•  Pedido de Fiscalização: 05

•  Atendimentos Jurídicos: 18

•  Auxilio Natalidade: 15

•  Material escolar: 121

•  Homologações: 140

•  Centros de lazer: 03

Sinecol, sempre disponível 
para melhor atender 

aos comerciários

R. Conselheiro Rodrigues Alves, 520 - Centro - F: 3866-5688

TEM TOTAL - ConchalTEM TOTAL - ConchalTEM TOTAL - Conchal

Supermercado Santa RosaSupermercado Santa RosaSupermercado Santa Rosa

Durante o ano 
todo, dirigentes e 
colaboradores do 
Sinecol visitaram 
empresas 
comerciais da 
cidade para 
divulgar serviços 
e benefícios 
oferecidos pelo 
sindicato.

Sindicato dos 
Comerciários 
de Conchal



Serviços prestados no ano de 2018:

O Sinecol em LemeO Sinecol em LemeO Sinecol em Leme

•   Atendimento em Geral: 5.200
•   Atendimento Jurídico: 850
•   Auxílio Natalidade: 290 
•   Homologações: 786
•   Material Escolar: 702
•   Notificações: 15

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

Sede Ramon Ribeiro de Arruda

Sede Ramon Ribeiro de Arruda

Sede Ramon Ribeiro de Arruda

R. Josino Alvarenga Guimarães, 382 - Pq. Das Nações - Fone: 3704-2800 / 9.8212-6512

A Comerciária Edna Cristina Lopes 
Barbieri nos visitou  e retirou  o seu 

Cartão de Acesso a Cursos. Saiba 
mais sobre esse benefício , 

procurando o Sinecol!

Café em homenagem ao Dia da Mulher



Janeiro: 

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

Cordeirópolis, Iracemápolis e Leme.

 •  Inscrições para o 23º Campeonato dos Comerciários. (Troféu Maurício Aurélio dos Santos).

 •  Preparação da equipe - 12ª Copa Estadual de Futsal Fecomerciários, “Troféu Luiz C. Motta”.

 •  Divulgação e distribuição de material escolar.

 •  Campanha Permanente de Sindicalização.

 •  Fortalecimento da “Corrente Comerciária”.

Fevereiro: 

•  Negociação para revisão das cláusulas sociais da 

Convenção Coletiva de Trabalho 2018-2019.

 •  Início do 23º Campeonato dos Comerciários.

Março: 

•  Eventos em homenagem ao Dia Internacional da

Mulher nas sedes, subsedes e na Fecomerciários.

Abril: 

 •  14º Campeonato de Futebol Master.

 •   Torneio de Truco.

Maio:

•  1º de Maio, Dia do Trabalhador

    (Ato de Conscientização).

•  Homenagem ao Dia das Mães.

 Junho:

•  Inscrições para o 14º Campeonato Society -  Acima de 16 anos.

Programação de Eventos do Clube dos Programação de Eventos do Clube dos 
Comerciários e do Sinecol para 2019Comerciários e do Sinecol para 2019

Programação de Eventos do Clube dos 
Comerciários e do Sinecol para 2019



Julho:

 •  Início da campanha salarial 2019/2020, Comércio e Concessionárias de Veículos.

 •  Dia 14 - Aniversário do Sinecol.

 •  14ª Copa Sinecol de Futsal.

Agosto e Setembro:

• Atividades normais.

Outubro:

•  Dia 12 – Festa das Crianças.

•  Dia 30 - Dia do Comerciário.

    (Ato de Conscientização).

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.

Dia das Crianças



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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