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Na Idealclinic você conta com um laboratório de
análise clínicas completo com tecnologia Italiana

Trabalho, desafios
e perspectivas
2015 se encerrou
com fatos e notícias
marcantes em todas
as esferas de nossa
sociedade. Nos últimos momentos do ano e
consequente início de 2016, um novo desafio
se faz sentir, pois a economia mundial e,
sobretudo a nacional, que impacta obviamente as relações trabalhistas, dá sinais de
crescente fragilidade. Como enfrentar essa
situação de dificuldade sem esmorecer e sem
que deixemos de defender os direitos e
benefícios até aqui conquistados pela classe
trabalhadora, mais especificamente a
comerciária? Esse e outros desafios certamente serão a pauta que nos moverá para
mais uma no de intenso trabalho e dedicação,
para que o sindicato cada vez mais se
fortaleça junto a comerciários sempre mais
participativos e conscientes.
Interessante lembrar a todos, também, que
2016 é um ano eleitoral e que depende da
consciência de cada um a mudança para
melhor nos âmbitos municipal, estadual e
federal. Cada um, portanto, é responsável
pelo seu voto e deve confiá-lo aos melhores

candidatos, àqueles que realmente estejam
comprometidos com suas causas.
Aproveito para dizer aos nossos colaboradores e amigos que neste ano ocorreram
algumas mudanças em nossa programação.
Por exemplo, em vez de realizarmos a festa de
Primeiro de Maio e a o Dia do Comerciário,
que são duas grandes e dispendiosas
realizações, faremos apenas a festa de 1º de
M a i o, n a s d e p e n d ê n c i a s d o G rê m i o
Papeleiro. São os ajustes necessários para
que possamos administrar bem este período.
Essa e outras medidas que estão sendo
tomadas visam manter a entidade sempre em
condições de atender da melhor forma
possível os seus representados. Inclusive, em
respeito ao meio ambiente e para contenção
de despesas, esta edição de nossa
Retrospectiva anual está sendo veiculada
apenas de forma eletrônica, através de nosso
site www.sinecol.com.br e das mídias sociais.
Desejo a todos que 2016 se faça muito
melhor do que o prenunciado e que deus
esteja no comando de todas as nossas ações.
Um grande abraço!
Paulo Cesar da Silva - Presidente
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Um grande Congresso em 2015
Fizemos neste ano
um grande congresso.
Fomos mais de mil
dirigentes sindicais
comerciários de todo o
Estado de São Paulo
reunidos, por três dias,
no 24º Congresso Sindical Comerciário. Dele
tiramos, 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 demonstração de unidade e de poder de mobilização da
nossa Federação. Ao abrirmos debates para
definirmos quais caminhos devemos seguir
no enfrentamento da crise nacional, acabamos também reafirmando nossa posição
unitária de não aceitarmos perdas de direitos
e arrocho salarial.
Esta posição já está sendo colocada em
prática no combate às matérias nocivas aos
trabalhadores, em trâmite no Congresso
Nacional, e nas rodadas de negociações da

Campanha Salarial dos Comerciários. Ou
seja: direito não se tira, se amplia. Salário não
se arrocha, se valoriza.
Política
Outra constatação do Congresso foi a
nossa plena disposição para conquistarmos
espaços no campo político, como já tem ocorrido no sindicalismo e nas questões trabalhistas.
A maior categoria de trabalhadores do
Estado de São Paulo conta com quadros preparados para enfrentar este desafio que
começou a ser superado nas eleições de 2012
e se fortaleceu com o pleito de 2014, quando
conseguimos quase 95 mil votos para a nossa
candidatura a deputado federal. Será assim
em 2016, quando durante o 25º Congresso
Sindical Comerciário, vamos comemorar as
eleições de prefeitos, vices e vereadores em
toda nossa base territorial, pelo nosso movimento denominado “Corrente Comerciária”.
Muito obrigado aos Sindicatos participantes
do 24º Congresso. Ele foi grande.
Luiz Carlos Motta, Presidente da Fecomerciários

Limeira, Iracemápolis
e Cordeirópolis

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

Em 2015 o Sinecol, como sempre, prestou
muitos serviços aos comerciários de
Limeira, Iracemápolis e Cordeirópolis.
Confira:
• Atendimento geral: 67.500
•Atendimento jurídico: 902
• Auxílio natalidade: 450
• Homologações: 9.200
• Material escolar: 1.934
• Solicitação de Fiscalização à Superintendência Regional do Trabalho (SRTE/SP): 32
• Notificações para o cumprimento da
Convenção Coletiva : 348
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Salmo — (1) Ó SENHOR Deus, tenho tantos
inimigos! São muitos os que se viram contra mim!
(2) Eles conversam a meu respeito e dizem: "Deus
não o ajudará!"
(3) Mas tu, ó SENHOR, me proteges como um
escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha
coragem.
(4) Eu chamo o SENHOR para me ajudar, e lá do seu
monte santo ele me responde.
(5) Eu me deito, e durmo tranqüilo, e depois acordo
porque o SENHOR me protege.
(6) Não tenho medo dos milhares de inimigos que
me ameaçam de todos os lados.
(7) Vem, ó SENHOR! Salva-me, meu Deus! Tu atacas
os meus inimigos; tu humilhas os maus e acabas
com o seu poder.
(8) És tu que dás a vitória. Ó SENHOR Deus, abençoa
o teu povo.

Valorizando
a Educação
Mantendo a tradição, entregamos
1.934 kits de material escolar gratuito
para filhos dos comerciários associados em Limeira, Iracemápolis e Cordeirópolis.
A entrega foi realizada em janeiro,
mediante inscrição prévia. O material
escolar é mais um dos benefícios concedidos aos comerciários associados
ao Sinecol.
Entrega de material escolar:
uma tradição do Sinecol

Carnaval, alegria do povo
O “Carnaval Família” do Clube dos
Comerciários reuniu em 2015 uma grande legião de foliões, contando com a presença de integrantes da conhecida Escola
de Samba Batida de Limão, que tem um
projeto para a possível retomada do Carnaval de Rua em Limeira.

Tanto as crianças como os adultos
tiveram seus momentos de diversão

Os associados e convidados vibraram
ao som da Banda Ilumia, com suas marchas e sambas. Houve arrecadação de
alimentos não perecíveis em prol do Lar
do Idoso Lição de Vida.

Mulher valorizada,
comerciária fortalecida
As mais de mil participantes da quinta edição do evento “Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida” divulgam nas bases dos Sindicatos Filiados de todo o Estado de São Paulo as
sete deliberações aprovadas no evento. Em
2015 o encontro foi realizado em duas etapas:
dias 13/14 e 16/17 de março, no Centro de
Lazer da Fecomerciários em Praia Grande,
Baixada Santista. Nas duas etapas as deliberações foram aprovadas por unanimidade.
Representantes do Sinecol marcaram presença, representando Limeira, Leme, Conchal,
Cordeirópolis e Iracemápolis.

Praia Grande

Sinecol homenageia mulheres
em praças de Limeira e Leme
O Sinecol, em parceria com o Conselho
municipal dos direitos da Mulher e com apoio
da Fecomerciários e USTL, realizou seu tradicional evento em homenagem às mulheres, no
dia 06 de março, na Praça Toledo Barros,
contando com excelente público. Houve
declamações de Zenaide Elias e Veraiz Souza,
além do Exército de Lata, da ONG Bendito é o
fruto do teu ventre. As presentes receberam
brindes do Sinecol, VP Glamour e Trasgaz, e
desfrutaram dos serviços de Manicuri, da
Jéssica Cosméticos, e aferição da pressão
arterial, a cargo da Ideal Clinic, além das receitas da Trasgaz, pipoca, algodão-doce e atrações do Grupo Jump. Em Leme também
houve várias atividades, inclusive ginástica
aeróbica.

Praia Grande

Limeira

Leme

Limeira

1º de Maio - Festa do Trabalhador
O Primeiro de
Maio dos comerciários foi novamente uma grande festa de trabalho, esportes
e cidadania, com
diversas atividades realizadas
no Clube os
Comerciários,
das 8h00 às
17h00. A tradicional Prova de
Pedestrianismo
José Carlos da
Silva – Fumaça
abriu o evento, neste ano homenageando o conceituado comerciário Valdomiro
José dos Santos, conhecido como Vavá do
Magazine, que atualmente é diretor do
Sinecol e se emocionou com a honraria.
Houve também outras modalidades
esportivas, como o Futebol, o Bilhar, o
Tênis de Mesa e o Truco, além de exposição de orquídeas, limpeza de óculos,
Massagem, serviços de Estética e brincadeiras para as crianças. Atletas e demais
presentes contribuíram com um quilo de
alimento não perecível, doado à Casa da
Criança, totalizando 450 quilos. Os trabalhadores comerciários associados concorreram a diversos prêmios, entre eles
bicicletas e eletrodomésticos
No pedestrianismo Geral Masculino
venceu Samuel Souza do Nascimento. No
Geral Feminino, a campeã foi Aline
Navarro, da equipe Sejel - Mogi Mirim. Na

categoria Comerciário Masculino o grande vencedor foi Ricardo de Lima Carlos
(Dimensional), seguido de Mauro Cesar
Bueno de Moraes, da Chevropeças. A
melhor atleta comerciária foi Cleide Antunes (Camal – Bolsão de Cerais), seguida
por Adriana Fernandes da Silva (ALA –
Dionísio F. Silva Joalheira). Os campeões
destas categorias ganharam, além de um
medalhão, uma bicicleta cada.
No Bilhar, Fábio Silva venceu, tendo
como Vice Jóbis Custódio Oliveira. No
Tênis de Mesa, o campeão foi Maurício
Aurélio dos Santos, sendo Vice Luis Henrique de S. Silva. No Truco, a dupla Alexandre Fanti e Leandro Grandi Beltran venceram, ficando Sandro Fanti e Antonio Aparecido Fanti no segundo posto. Já no Futebol, a equipe campeã contou com os atletas Willian, Gilberto, Rawan, Walter, Thiago, Michel, Agnaldo e Robson.

Esporte e lazer para os Comerciários

Prova de Pedestrianismo «José Carlos da Silva - Fumaça»

Paulinho, o homenageado Vavá
e vereadora Érika

Alimentos foram doados ao CREN João Ometto

Ladeados por diretores e colaboradores, atletas e comerciários sorteados receberam prêmios

Festa Julina
no arraial
comerciário
Mais uma vez os Comerciários compareceram em grande
público para prestigiar a Festa
Julina no Clube dos Comerciários, ao som da excelente Banda
Parada Sertaneja. Comidas, bebidas e brincadeiras típicas ficaram a cargo das barracas, cuja
arrecadação foi em benefício do
Asilo João Kühl Filho, que também recebeu alimentos doados
pelas pessoas que compareceram ao evento. Como sempre, a
apresentação da tradicional
quadrilha agradou a todos.

Dia das Crianças

12 de outubro é dia de alegria,
comilança e, principalmente,
Dia das Crianças no Clube dos
Comerciários.
Muitos jogos e brincadeiras
a l é m d e g u l o s e i m a s co m o
cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, batata no palito e
sorvete para os filhos dos comerciários e associados do clube.
Os adultos que acompanhara m o s p e q u e n o s d o a ra m
alimentos não perecíveis, que
foram doados à Casa da Criança.

Miss Comerciária - Festa da beleza

Limeira

Leme

Após vencer e acumular o título de Miss Simpatia em Limeira, a comerciária Kethily
Idinaira brilhou em Praia Grande, sendo eleita Miss Simpatia Comerciária Estadual.
A bela Daniele Alcântara, Miss Comerciária Leme, também representou o Sinecol
durante o desfile realizado pela Fecomerciários, com apoio dos 68 sindicatos filiados e
coordenação do presidente Luiz Carlos Motta. Paulo Cesar da Silva, presidente do
Sinecol e diretor cultural da Fecomerciários, integrou a Comissão organizadora.

Praia Grande

Saúde e Segurança do
Trabalhador no Comércio
Em 2015, o Sinecol realizou
com apoio da Fecomerciários e
outras entidades e empresas o
Seminário ``Saúde e Segurança
do Trabalhador do Comércio``,
no Clube dos Comerciários.
Devido ao crescente número de acidentes e doenças de
trabalho no Setor do Comércio
e em atendimento à Legislação
Previdenciária e do Ministério
do Trabalho, o Sinecol - Sindicato dos Comerciários de Limeira,
passou a exigir, seja por ocasião
de uma fiscalização ou por meio de ato de assistência à rescisão do contrato de
trabalho, a apresentação do documento obrigatório conhecido como PPP (Perfil
Profissiográfico Previdenciário) elaborado com base no PPRA e PCMSO, ambos
instituídos pela Portaria 3.214/78 do M.T.E.
Tais documentos visam garantir melhores condições de segurança e saúde aos
empregados em seu ambiente de trabalho. Quando efetivamente cumprido, seu
conteúdo pode reduzir muito os
casos de acidentes e doenças ocupacionais, além de ser um direito
do trabalhador, definido por lei.
O Sinecol tem uma parceria/convênio com a empresa
ATHENAS GESTÃO, especializada
no seguimento de Segurança e
Saúde do Trabalho, visando treinar
e preparar os funcionários do Sinecol, com referência à legislação de
Segurança e Saúde do Trabalho.

6 ª. Semana Cultural Comerciária
A sexta Semana Cultural Comerciária de Limeira e Região foi realizada pelo Departamento de Cultura
do Sinecol de 13 a 17 de outubro.
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
Silvia Furlan e alunas do Curso de Memória Ativa
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.
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 Loide Pizani, Silvia, Otacílio e Maria Rita Lemos
Choro, através do Grupo Reminiscências, e a
entrega das láureas aos vencedores do concurso. Os vencedores foram Léo Cruz (Categoria
Livre) e Maria Rita Lemos (Categoria Regional).

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

Nina Rocha (por Léo Cruz)
e o Presidente Paulinho

Acesso ao Shopping Nações
é finalmente liberado
O Sinecol, a USTL e outras entidades colaboraram
nas articulações para o desfecho satisfatório
Atendendo aos anseios da população,
o acesso ao Shopping Nações pela
Rodovia Limeira-Piracicaba foi finalmente liberado no dia 29 de novembro.
A Agência de Transportes do Estado 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,
consumidores e comerciários.
Além da Prefeitura Municipal, o
presidente da Câmara, Nilton Santos, e

entidades como a USTL (União Sindical
dos Trabalhadores de Limeira), a ACIL
(Associação Comercial e Industrial de
Limeira) e o Sicomércio trabalharam intensamente para o desbloqueio, com
destaque para o Sinecol e a Fecomerciários, que não pouparam esforços para
tanto.
“É também uma vitória e um alívio para
os comerciários que lá trabalham, pois o
movimento das lojas deve crescer
consideravelmente”, disse o presidente
do Sinecol, Paulo Cesar da Silva.

Motta e Patah
Lideranças da UGT se reuniram na sede do Sinecol
Os dirigentes Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários e União Geral dos
Trabalhadores - UGT São Paulo, Ricardo Patah, presidente do Sincomerciários São
Paulo e UGT Nacional, e Chiquinho Pereira, Presidente do Sindicato dos Padeiros de
São Paulo e Secretário de Organização e Políticas Sindicais da UGT estiveram em
Limeira, na sede do Sinecol, no dia
Momento da fala do presidente Motta
29 de outubro. Cumprindo
agenda de aproximação com as
bases, os líderes debateram
relevantes assuntos trabalhistas e
sindicais com membros da USTL
(União Sindical dos Trabalhadores
d e L i m e i ra ) e d a Re g i o n a l
Piracicaba da Fecomerciários.

Confraternização dos Comerciários
com muita festa e público record

A grande família comerciária reunida em emocionante momento de oração

O Sinecol realizou dia 08 de novembro, no Grêmio Papeleiro, a confraternização
pelo Dia do Comerciário, reunindo 1600 pessoas, entre comerciários associados e
dependentes. Cadastrados através da Campanha Permanente de Sindicalização, os
comerciários associados presentes ao local no momento do sorteio concorreram a
34 itens, com destaque para uma moto Honda Fan 150 cedida pela Fecomerciários,
através do presidente Motta. A sorte maior sorriu para o comerciário Jhonatan
Murilo Raimundo Peixoto, da RR Parafusos.

Roberto e Cleusa Previde, Kethily,
Daniele e Paulinho

O comerciário Jhonatan Peixoto
faturou o grande prêmio

Durante o evento, várias
autoridades presentes, como
os vereadores Luiz Fernando
Silveira e Erika Tank, além de
jornalistas e sindicalistas,
como o presidente do Sintrapel (Papeleiros), o Betinho,
a quem Paulo Cesar da Silva,
presidente do Sinecol, agradeceu pela cessão do Grêmio, um espaço amplo e agradável.
Em seu pronunciamento, o
representante da Fecomerciários, 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
personificaram os inesquecíveis Carlitos e Chacrinha, a
festa proporcionou muita
a l e g r i a p a ra c r i a n ç a s e
adultos.
A lista completa do sorteio
está disponível no site
www.sinecol.com.br.

Sindicalistas, autoridades e comerciários
confraternizando com grandes prêmios

O talento e animação da Banda Parada Sertaneja

A Campanha Permanente de Sindicalização sorteiou 34 prêmios aos comerciários associados

24º Congresso
Sindical Comerciário
A Fecomerciários realizou, de 14 a 16
de outubro, em Atibaia, o 24º Congresso
Sindical Comerciário, reunindo os 68
sindicatos comerciários do Estado de São
Paulo.
Entre as 17 resoluções tomadas
durante o Congresso, destaque para
ações pelo trabalho decente, interação
ente os sindicatos através das 13 regionais da Federação, forte atuação política
nos âmbitos municipal, estadual e federal, além das já tradicionais bandeiras de

luta da entidade, como a defesa da estrutura sindical, a causa dos aposentados, a
redução da jornada de trabalho sem redução de salários e muitas outras.
O presidente Luiz Carlos Motta, que
liderou e acompanhou todo o congresso,
ficou muito satisfeito com a grande adesão dos sindicalistas comerciários, entre
os quais estavam o presidente do Sinecol,
Paulo Cesar da Silva, e equipe. O coordenador do Congresso foi Edson Ramos,
diretor secretário da Fecomerciários.

NOSSA EQUIPE
SEMPRE AO
SEU LADO.
AUXÍLIO NATALIDADE VALOR R$ 200,00.
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

Espaço Gourmet e Academia dos Comerciários

Um espaço diferenciado
para o lazer
em família

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 equipada 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!

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

Esporte, Amizade e Alegria
Encontro esportivo regional
do SESC Piracicaba

Dimensional - Campeão

Mesiq - Vice-Campeão

Existem
muitas
formas de
violência:
Moral, Física,
Psicológica,
Sexual,
Patrimonial...

CLUBE DOS
COMERCIÁRIOS
ESPORTE E LAZER
O ANO TODO.
SAUNAS
FEMININA E MASCULINA:
TERÇA, QUARTA E SEXTA DAS 19H00 ÀS 21H00.

ACADEMIA
TERÇA A SEXTA DAS 18H00 ÀS 22H00

PISCINAS
TERÇA A SEXTA DAS 09H00 ÀS 20H00
SÁBADOS E DOMINGOS DAS 09H00 ÀS 18H00

Denuncie! Ligue 180

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

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

Apoio:

Esporte e Lazer o ano inteiro

R. Arquiteta Suely Fior
de Godoy, 530
Jardin Limeirânea
Fone: (19) 3444-4939
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

Em contato com
a natureza

10 alqueires com muito
verde e estrutura
completa de lazer.
24 apartamentos, doze
bangalôs, cinco suítes,
refeitório, salão de jogos,
duas quadras
poliesportivas, piscina,
represa, lavanderia,
cozinha industrial, além
de amplo estacionamento
e um grande braço de represa para diversão dos comerciários.

Estância Turística de Avaré

Centro de Lazer dos
Comerciários em Praia Grande

A melhor
estrutura do
litoral paulista
prontinha
para você.

Agendamento:
Limeira: (19) 3451.1271
Leme: (19) 3571.5842
Conchal: (19) 3866.5688

www.sinecol.com.br
www.fecomerciarios.org.br
Fortaleça a categoria - Seja sócio do SINECOL!
Preserve o meio ambiente. Economize água!

Nossas bandeiras de luta:
• Saúde e Segurança do trabalhador
• Inclusão do Portador de Deficiência
no Mercado de Trabalho
• Redução da jornada de trabalho
• Erradicação do trabalho infantil
• PLR – Participação nos Lucros e Resultados
Fim do fator previdenciário
E muitas outras, sempre em favor
da categoria dos comerciários.

Participe. Filie-se ao

Sinecol e
Faculdades Anhanguera:
Uma parceria
pela Educação

Descontos
especiais para
comerciários associados

Fone: 3404-7100
R. Clarino Peixoto de Oliveira, 280
Jd. Maria Busch Modeneis Limeira-SP - www.anhanguera.com

O Sinecol em Leme
Sede Ramo
n Ribeiro de
Arruda

Serviços prestados no ano de 2015:
• Homologações: 1.310
• Atendimento em Geral: 2.890
• Atendimento Jurídico: 662
• Material Escolar: 442
• Auxílio natalidade: 260
• Notificações: 38
• Solicitações de Fiscalização realizadas à Superintendência Regional
do Trabalho no Estado de São Paulo (SRTE/SP): 38

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

www.sinecol.com.br

Retrospectiva 2015 – Conchal
• Atendimento em Geral: 680
• Atendimentos Jurídicos: 12
• Auxilio Natalidade: 32
• Homologações: 220
• Notificações para o cumprimento da Convenção Coletiva
de Trabalho, (além de Mesas
Redondas): 14
• Material escolar: 167

Sindicato dos
Comerciários
de Conchal

Sinecol, sempre disponível
para melhor atender
aos comerciários

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

ISCA

FACULDADES

Convênio
especial

Descontos especiais para comerciários associados

Rod. Deputado Laércio Corte, 3000
0800 771 4700 • (19) 3404-4700
e-mail: ouvidoria@iscafaculdades.com.br

Programação de Eventos do Clube dos
Comerciários e do Sinecol para 2016
Janeiro:
• Negociações sobre horário de trabalho e funcionamento do Comércio em Limeira, Conchal,
Cordeirópolis, Iracemápolis e Leme.
• Inscrições para o 21º Campeonato dos Comerciários (Troféu Edgard Manfré).
• Preparação da equipe - 9ª Copa Estadual de Futsal Fecomerciários, “Troféu Luiz C. Motta”.
• Divulgação e distribuição de material escolar (As inscrições vão de 11 a 29 de janeiro).
• Campanha Permanente de Sindicalização.
• Fortalecimento da ´´Corrente Comerciária``.

Fevereiro:
• Negociação para revisão das cláusulas sociais da
Convenção Coletiva de Trabalho 2015-2016.
• Início do 21º Campeonato dos Comerciários (Troféu Edgard Manfré).

Março:
• Inscrições – 19º 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 11º Campeonato de Futebol Máster.
• Torneio de Truco.

Maio:
• Confraternização dos Trabalhadores no dia 1º de Maio,
comemorando antecipadamente também o
Dia do Comerciário.
Sorteio de prêmios para Associados Comerciários
presentes (regulamento: www.sinecol.com.br).

Junho:
• Inscrições para o 11º Campeonato Society - Acima de 16 anos.

Julho:
• Início da campanha salarial 2016/2017, Comércio e Concessionárias de Veículos.
• Dia 14 - Aniversário do Sinecol.
• 11ª Copa Sinecol de Futsal.
• Organização do Miss Comerciária de Leme.

Agosto:

Leme

• Dia 27 — Concurso de Miss Comerciária em Leme
(apoio - Fecomerciários).

Setembro:

Limeira

• Organização do Concurso de Miss Comerciária em Limeira.

Outubro:
• Dia 12 – Festa das Crianças.
• 7ª Semana Cultural Comerciária de Limeira e região,
incluindo o 19º Prêmio Cidadão de Poesia.
• Dia 15 - 23º Concurso Miss Comerciária de Limeira (apoio - Fecomerciários).
(Evento teste realizado com autorização judicial proferida nos Autos nº 100833664.2015.8.26.0320 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.

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.

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.

(19) 3704-3111 / 3704-4111

ANS nº 41.965-6

www.oralplanos.com.br

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

