Retr ospectiva
Sinecol

2019
Congresso

Unidos somos mais for tes!
Regional 5

www.sinecol.com.br

Que venha 2020!
2019 foi difícil.
Ano de reformas,
nem sempre bem
vindas. Ano em que
se acentuou a
polarização na
política e, em consequência, vimos o
recrudescimento do trato social, com as
pessoas se ofendendo gratuitamente na
vida real e nas redes virtuais, como se
cada um fosse o absoluto dono das
verdades que, ao fim e ao cabo, sabemos
que são relativas e efêmeras.
Como se posicionar diante de um
cenário tão nebuloso? A resposta passa,
provavelmente, por uma reflexão íntima,
primeiro na busca de sua identidade e,
depois, numa atitude de empatia para
perceber que cada um neste plano
depende também do outro e que a
verdade, afinal de contas, pode estar na
união, no comprometimento com as
causas maiores para a construção da
sociedade justa e igualitária sonhada
pelos homens de bem.
De nossa parte, como membros de um
sindicato orientado pelos preceitos da

Fecomerciários, brilhantemente presidida pelo Deputado Federal Luiz Carlos
Motta, procuramos nos posicionar
contrariamente às reformas abusivas,
lutando não somente pelos nossos
representados, que são os comerciários,
mas por toda a classe trabalhadora.
Encerramos o ano com a consciência de
quem sabe que foi difícil, mas que tudo o
que se podia tentar de melhor foi feito.
2020 está chegando. Trata-se de ano
eleitoral e devemos estar atentos a falsas
promessas, procurando conhecer cada
candidato a vereador, prefeito ou vice.
Do resultado das urnas, que é ditado pelo
nosso voto, depende o crescimento e a
manutenção do bem estar em nossa
cidade. Não nos esqueçamos que
trabalhador vota em trabalhador. Vamos
apoiar e votar em gente realmente
qualificada e engajada na luta pela
igualdade e justiça social. Que venha,
como oportunidade e não apenas como
desafio, o novo ano que Deus nos
concede. E que estejamos unidos, pois
assim somos mais fortes!
Paulo Cesar da Silva - Presidente
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Pacto Comerciário
(Trecho extraído do Portal da Fecomerciários - 29/10/2019)
A “Jornada Comerciária: Sindicatos Fortes.
Direitos Protegidos!” aprovada por unanimidade no 27º Congresso Sindical Comerciário do Estado de São Paulo unifica as
lutas dos comerciários paulistas em defesa
dos sindicatos, dos empregos, salários e
direitos. Agradeço os sindicatos filiados
que atenderam ao chamado da Federação
e, ao inscreverem seus congressistas, contribuíram para o lançamento de um pacto
histórico que firmamos com a categoria
para lutar pela sobrevivência dos sindicatos e pelos direitos, com o reconhecimento
de que os comerciários reúnem forças
capazes de conter o aniquilamento dos
sindicatos e garantir o futuro das entidades. Com esta unidade, firmamos no evento um pacto histórico. Um dos desdobramentos do tema “Sindicalismo Reorganizado” reitera que a única força de resistência

PAI NOSSO
Pai Nosso, que estás 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 dá 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.

a retrocessos de direitos é o sindicato.
Naquele sábado, 26 de outubro, também comemoramos, em Avaré, o Dia do
Comerciário, intitulado “Avante: com garra
e determinação”. Os dois eventos tiveram
a exclusividade de reunir o maior número
de trabalhadores de uma única categoria:
cerca de três mil! Somente os comerciários fazem isso! Da mesma forma que
somente a nossa categoria inaugura um
Centro de Convenções e um Parque Aquático em meio a uma forte crise enfrentada
pelo movimento sindical. Os comerciários
paulistas não são melhores do que ninguém, mas são diferenciados.
Proteção
Fizemos a diferença ao lançar a nossa
“Jornada Comerciária”. Com ela, vamos
colocar em prática os encaminhamentos
do Congresso. Ou seja, reorganizar os sindicatos para ampliar a defesa dos interesses dos comerciários e assegurar a sobrevivência das entidades. Hoje, mais do que
nunca, sindicato significa proteção. O trabalhador precisa do sindicato para estar
protegido. A Reforma Trabalhista colocou
os trabalhadores para negociar diretamente com os patrões, criou novas formas de
contratações que desamparam a classe
trabalhadora e trouxe insegurança jurídica
para os empregadores. A Reforma Sindical,
por sua vez, precisa ser amplamente discutida para se definir o aperfeiçoamento da
estrutura e da organização sindical.
Luiz Carlos Motta
Presidente da Fecomerciários

Limeira,
Iracemápolis
e Cordeirópolis

Em 2019, mantivemos nossa atuação em Fone: (19) 3451-1271 —
defesa dos comerciários, buscando www.sinecol.com.br — sinecol@sinecol.com.br
sempre o melhor atendimento a todos.
Segue a relação de serviços prestados:
• Atendimento Geral: 82.200
•Atendimento Jurídico: 860
• Auxílio Natalidade: 648
• Homologações: 1.912
• Material Escolar: 2.465
• Solicitação de Fiscalização à Superintendência Regional do Trabalho (SRTE/SP): 28
• Notificações para o cumprimento da
Convenção Coletiva : 202
• Agendamento de visita aos Centros de
lazer da Fecomerciários: 48

Salmo 7 — 1- Senhor meu Deus, em ti me refugio; salva-me e livra-me de todos os que me

perseguem, 2- para que, como leões, não me dilacerem nem me despedacem, sem que ninguém
me livre. 3- Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, 4- se fiz algum
mal a um amigo ou se poupei sem motivo o meu adversário, 5- persiga-me o meu inimigo até me
alcançar, no chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Pausa. 6Levanta-te, Senhor, na tua ira; ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu
Deus! Ordena a justiça! 7- Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. 8- O
Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha
integridade. 9- Deus justo, que sondas as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e
ao justo dá segurança. 10- O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. 11Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. 12- Se o homem não se
arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, 13- prepara as suas armas
mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. 14- Quem gera a maldade, concebe sofrimento e
dá à luz a desilusão. 15- Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. 16Sua maldade se voltará contra ele; sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. 17- Darei
graças ao Senhor por sua justiça; Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores.

Material Escolar
A Diretoria do Sinecol, distribui kites
de material escolar gratuito aos
filhos de comerciários já há 28 anos.
O benefício se estende a Limeira,
Leme, Conchal, Cordeirópolis e Iracemápolis. Em 2019, 2465 estudantes do Pré-escola ao 9º foram atendidos, com três diferentes kites que
variaram de acordo com a faixa etária. Para 2020, houve inscrição antecipada, na qual os associados apresentaram a seguinte documentação:
• Carteirinha de Associado do
Comerciário (Trabalhador no
Comércio nas cidades de Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis, Leme e Conchal).
• Carteira de Trabalho com no mínimo
06 (seis) meses de registro
• Três últimos holerites (em dia com suas
contribuições)

Gratuito para filhos de
comerciários associados

Família recebe material na sede do Sinecol

• Comprovante ou declaração de matrícula escolar para o ano de 2020
• Certidão Nascimento ou R.G. (criança)
Os comerciários de Limeira, Cordeirópolis
e Iracemápolis retiram os kites à Praça

JURÍDICO

NOSSA EQUIPE
SEMPRE AO SEU LADO.
A melhor equipe em assessoria jurídica
para associados do Sinecol.
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

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.

Adão Duarte, 32 – Vila
Paulista, em Limeira, O
telefone é 3451-1271.
Em Leme, o endereço é
Rua Coronel José Leme
Franco, 563, Jardim
Bela Vista. O telefone é
3571-5842.
Em Conchal, o endereço é Rua Eleutério Lozano, 345, Jd. Santo Antônio. O fone é 38665688.

Mulher valorizada,
Comerciária Fortalecida!
2019 foi um ano de muitas lutas em
todas as frentes e, como não poderia
deixar de ser, a Fecomerciários, através
da diretora Márcia Caldas e colaboradores, realizou diversos eventos e reuniões
visando o fortalecimento da
mulher comerciária.
A busca pela igualdade no
mercado de trabalho é uma

das bandeiras da entidade que, sob o
comando do presidente Luiz Carlos Motta, destaca sempre a importância da
mulher comerciária, lembrando que
cerca de 65% da categoria são mulheres.

Representando o Sinecol,
comerciárias se reúnem
para viajar ao Centro de
Lazer de Avaré e participar
do evento ‘‘Mulher valorizada,
Comerciária Fortalecida’’

Auxílio Natalidade
O Auxílio Natalidade, no valor de R$ 220,00, é um
benefício que o Sinecol concede ao comerciário (a),
devendo ser solicitado no prazo de até seis meses

após o nascimento do filho.
Nesta foto, o presidente Paulo
Cesar da Silva entregou pessoalmente um cheque para o
comerciário Renato Anderson
Lima, funcionário da Jatu
Comércio de Bebidas, acompanhado da esposa Marcela e
do pequeno Gustavo. É o Sinecol proporcionando benefícios
aos comerciários e comerciárias que se associam e tornam o
sindicato cada vez melhor.
Unidos, somos mais fortes!

Limeira

Luta constante pelos
direitos conquistados
O Sinecol, com seus diretores, colaboradores e associados se fez presente em
diversos eventos pela preservação dos
direitos dos trabalhadores e em prol da
cidadania e da democracia.
Em Limeira, na região, na capital paulista
e em Brasília, a bandeira do Sinecol tremulou junto às bandeiras da USTL, Feco-

merciários, UGT, CNTC e inúmeras outras
entidades sindicais engajadas na grande
batalha contra desastrosos instrumentos de perseguição ao trabalhador brasileiro, como as Reformas Trabalhistas e da
Previdência.
Foto Egner Domingos

À esquerda e acima, ciclo de palestras sobre
a Reforma da Previdência. Abaixo, equipe do
Sinecol se reúne a outros sindicalistas em
um dos muitos protestos realizados em 2019

Regional 5
Representantes dos
sindicatos de comerciários
da Regional 5 (Campinas)
estiveram em agosto na
sede do Sinecol para
discutir relevantes temas
referentes à categoria e à
conjuntura atual do país.

50 anos da Justiça do
Trabalho em Limeira
Reunião realizada no Fórum
Trabalhista de Limeira, celebrou
os 50 anos de atividade da Justiça do Trabalho na cidade.
Juízes do Fórum Trabalhista
local, dentre eles o Juiz Presidente Dr Renato de Carvalho
Guedes, desembargadores do
TRT 15ª Região, o prefeito Mário
Botion e o presidente da OAB
Limeira, Mauro Faber, presiden- Drs. Walter Bergström e Silvia Toledo, advogados do Sinecol
tes de sindicatos de classe e
advogados trabalhistas, prestigiaram a importante data.
Paulinho, do Sinecol, representou o Presidente da Fecomerciários e Deputado Federal
Luiz Carlos Motta, ao lado de
seus assessores e advogados
Moção de apelo ao Tribunal Regional do Trabalho
Dra Silvia Toledo e Dr Walter (15ª Região), pela manutenção de dois juízes auxiliares
no Fórum Trabalhista de Limeira
Bergström.

Título de Cidadão Limeirense
No dia 28 de junho a
Câmara Municipal concedeu
o Título de Cidadão Limeirense ao Dr. Renato Guedes,
Juiz titular da 1ª Vara do
Trabalho e Diretor do Fórum
Trabalhista de Limeira. O
Sinecol e a USTL prestigiaram a solenidade.

Campanha Permanente de Sindicalização
sorteia prêmios aos comerciários
O Sinecol sorteou durante o ano de
2019 Aparelhos de Micro-ondas
Pa n a s o n i c e P ro c e s s a d o re s ,
através da Campanha Permanente
de Sindicalização. 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) e o
Cartão de acesso ao Sistema
E-ducar aos contemplados.

Savegnago
Maravilhas do Lar

Kacyumara

Supermercado N. Sra. Aparecida - Leme

Malaman Auto Centrer Ltda.

Sorteio Mensal de Prêmios
Durante o ano todo, o Sinecol sorteou Aparelhos de Micro-ondas e
Processadores, através da Campanha Permanente de Sindicalização. Os sorteios são
realizados eletronicamente, estando aptos a participar os comerciários associados.
Janeiro: Eliana Soares da Silva - Kabum Comércio Eletrônico S/A. (Micro-ondas)
Pedro Campos Breschi, - Fialho & Moreira Ltda / Leme (Processador)
Fevereiro: Ricardo Ap. da Silva - Light System Informática Ltda. (Micro-ondas)
Eliane G. Abrantes - Fabiana G. M.R. de Paiva / Conchal (Processador)
Março: Maria Apª dos Santos Pereira - Savegnago Supermercados (Micro-ondas)
Marilia Regina Naressi Gutzlaff - Saron Butique /Leme (Processador)
Abril: Silvana Pereira de Oliveira -Bolsão dos Cereais (Micro-ondas)
Lilian de Oliveira Dorta -Doraci A. S. Blascke /Conchal (Processador)
Maio: Edenilton Tibúrcio de Moraes - Malaman Auto Center Ltda. (Micro-ondas)
Edina Soares da Costa - Lojas União Ltda / Leme (Processador)
Junho: Zilda Apª Hernandes -Sup. Nossa Senhora Aparecida / Leme (Micro-ondas)
Julho: Gislaine Aparecida da Silva – Lojas Vale a Pena / Conchal (Processador)
Agosto: Eliana F. da Silveira Abreu - Roldão Com. de Alimentos Ltda. (Micro-ondas)
Josilene Lúcio de Lima - Covabra Supermercados / Leme (Processador)
Setembro: Ana Paula dos Santos Silva - C. Costa Alimentos (Micro-ondas)
Jesse James de Oliveira Fº - Sup. Sâo Roque / Conchal (Processador)
Outubro: Dulcinei Aparecida Belatto - Villa Forte Confecções / Leme (Micro-ondas)
Sorteio Extra:
Ilma Felix da Silva -Supermercado Bom Sucesso (Processador)
Ricardo de Lima Carlos - Dimensional Equip. Elétricos Ltda. (Micro-ondas)
Vilma Aparecida de Oliveira Silva - Joint Modas / Centro (Micro-ondas)
Novembro: Conceição Alves de Lima - Pague Menos Ltda (Micro-ondas)
Paulo Sérgio Lopes - Concap Comércio de Pneus/Conchal (Processador)
Dezembro: Fernando Santos Garcia - Gran Qualymais Minimercado (Micro-ondas)
Natália Lemos da Silva Paixão - Loja Cem / Leme (Processador)

Pagamento de indenizações
O Sinecol está efetuando o pagamento
de indenização para trabalhadores que
atuaram em supermercados, referente
a acordo sobre DSR não concedido após
o sexto dia laborado e feriados trabalhados e não pagos. Nas fotos, alguns
dos trabalhadores beneficiados. No
site www.sinecol.com.br temos a
relação de beneficiários que ainda não
receberam.

Atacadão e Di Cicco

Supermercado Lavapés
Conchal

Supermercado Coletta

Assembleias e reuniões
Durante o ano, foram realizadas muitas
reuniões e assembleias com trabalhadores, além de visitas de estudantes e
profissionais de diversos setores para
conhecerem a estrutura do sindicato.
À esquerda, representantes do Sinecol
realizam assembleia com trabalhadores da

empresa Sodimac (antiga Construdecor).
À direita, Paulinho Silva e Alessandro
recebem a turma do Curso Técnico em
Recursos Humanos - Senac Limeira,
juntamente com a Professora Luciani
Ragazzo, em visita técnica ao sindicato
no dia 13 de março.

Realizações, parcerias
e campanhas educativas

Sindicalistas de diversas categorias se colocam a postos para a Campanha ``Diga não
às Drogas``, promovida pela União Sindical dos Trabalhadores de Limeira - USTL.

O Sinecol participou de palestra sobre
atividades do Terceiro Setor, realizada na
Associação Comercial e Industrial de
Limeira, com a presença de empresários,
sindicalistas, jornalistas e autoridades.

O presidente Paulo Cesar da Silva recebe
homenagem do Conselho Regional de
Educadores e Pedagogos das cidades de
Limeira e Piracicaba, na Câmara Municipal de Limeira

No dia 8 de março e durante todo o ano,
o Sinecol e a Fecomerciários realizaram
ações pela valorização da mulher na
sociedade e no mercado de trabalho.

Comerciárias se alinham à Campanha
Contra a Dengue, Zika e Chicungunha,
promovida pela Prefeitura de Limeira e
apoiada pelo Sinecol e USTL

Congresso Sindical Comerciário
Quase três mil participantes compareceram ao 27º Congresso Sindical
Comerciário do Estado de São Paulo, que
teve como tema “Sindicalismo Reorganizado”. O Sinecol, com delegação
liderada pelo presidente Paulo Cesar da
Silva, esteve presente. Além do presidente Luiz Carlos Motta, discursaram na
abertura diversas personalidades ao vivo ou por vídeo,
como no caso do Governador João Dória, do exgovernador Alckmin e do
apresentador Ratinho. Na
plenária, dirigentes e
trabalhadores oriundos dos
sindicatos filiados à Fecomerciários. Houve atividade educativa de prevenção

ao Câncer de Mama, discussão de temas
inerentes à reorganização sindical e
palestras motivacionais.
Comemorando o Dia do Comerciário, o
presidente Luiz Carlos Motta convidou
os presentes para usufruírem do
balneário e conhecerem o Centro de
Lazer de Avaré.

A Fecomerciários conta com
estrutura completa, capaz
de atender com excelência
os 71 sindicatos filiados,
tornando-os mais fortes e
p r e p a ra d o s n a s a ç õ e s
sindicais e sociais.
Com sede na Capital, a
Federação tem subsede em
São José do Rio Preto e
Campinas, onde mantém
Centro de Estudos Jurídicos
com a promoção de diversos
c u rs o s . O a m p a ro a o s
filiados foi ampliado com a
instalação de 12 Regionais,
que unificam ações sindicais
e cidadãs em cada região.

Convenção garante homologações no sindicato
Descumprimento da norma gera ineficácia do instrumento rescisório
Os trabalhadores comerciários têm
garantido, através de convenção coletiva
assinada pelo Sinecol com as entidades
patronais, que suas rescisões de
contrato de trabalho devem ser
homologadas no sindicato, como forma
de salvaguardar os seus direitos
garantidos por lei. Elas devem ser
realizadas sem ônus para o trabalhador e
para o empregador, em dia e hora
agendado pela empresa ou escritório de
contabilidade.
A diretoria do Sinecol pede aos
comerciários das cidades de Limeira,
Leme, Conchal, Iracemápolis e
Cordeirópolis para que exijam esse
direito. Caso já tenham saído da
empresa e a homologação não tiver sido

feita no sindicato, devem nos procurar
para que possamos fazer a conferência
dos cálculos e a cobrança de eventual
m u l ta , e m co n fo r m i d a d e co m a
convenção de cada categoria. Aos
responsáveis pelo setor de RH das
empresas comerciais, o sindicato pede a
máxima atenção no cumprimento da
convenção, para que não haja a
necessidade de se tomar as medidas
legais
Mais informações podem ser obtidas
junto ao Departamento de Homologações e Informações do Sinecol,
através dos telefones:
(19) 3451-1271 - Limeira
(19) 3571-5842 - Leme
(19) 3866--5688 - Conchal.

Descontos especiais para comerciários associados.
Consulte mais benefícios no site www.sinecol.com.br

Departamento Jurídico:

A segurança do comerciário
Quando o comerciário precisa de
assistência jurídica voltada às
questões profissionais ele tem à
sua disposição os mais preparados
advogados. Eles atuam nas sedes
e/ou nas subsedes dos 71 Sindicatos Filiados à Fecomerciários.
Os Departamentos Jurídicos do
sindicalismo comerciário paulista
atendem, orientam e acompanham os trabalhadores em todas
as fases necessárias, como se vê,
por exemplo, nos trâmites de um
eventual processo trabalhista.
Também atuam junto às diretorias
das entidades durante reuniões
jurídicas nas empresas, nos órgãos
da Justiça do Trabalho e afins, além
de ter presença efetiva nas
campanhas salariais, entre outras
atribuições.

Convênios especiais
para os Associados
Consulte-nos e
conheça os
benefícios em
convênios com
preços especiais nas
áreas de Educação,
Saúde, Moda,
Entretenimento e outras, inclusive
com descontos em faculdades.
Desfrute de todos os benefícios de
ser um comerciário associado.
Unidos, somos mais fortes!

Confraternizações no Clube
A Campanha Permanente de sindicalização está promovendo confraternizações
entre funcionários de empresas comerciais, para que os companheiros possam
desfrutar de um dia especial no Clube
dos Comerciários. Nas fotos, temos
funcionários das Casas Bahia (três lojas
de Limeira e uma de Leme). Houve
também confraternização com os
funcionários do Magazine Luiza de
Limeira. Muita diversão e bate-papo nos
quiosques, na quadra, na sauna, no
Espaço Gourmet e nas piscinas. A diretoria do Sinecol promete realizar mensal-

mente o evento, com uma ou um grupo
de diferentes lojas, para unir ainda mais
a categoria e apresentar a estrutura do
sindicato. A confraternização é uma realização do Sinecol, com apoio da Fecomerciários e do presidente Luiz Calos Motta.

Casas Bahia

QG AirSoft
A empresa QG AirSoft reuniu
diretores e funcionários para
um almoço de confraternização
no Clube dos Comerciários. Foi
um sábado especial, prestigiado
pelo presidente do Sinecol
Paulo Cesar da Silva e colaboradores.

QG AirSoft

24º Campeonato de Futebol Society
(Troféu Mauricio Aurelio dos Santos)

Campeã:
Mesiq / Coruja Supermercados

Vice-campeã:
Recapex / Elétrica Juninho

14º Campeonato de Futebol Máster
(Troféu Ronaldo de Oliveira)

Real Madrid - Campeão

Atlético Bilbao - Vice-campeão

14º Troféu - Acima de 16 anos
(Troféu Valmir Silva dos Santos)

Campeão: Atlético Mineiro

Vice: Democrata

CO P A S I NE CO L D E F UT S AL
( T r o f é u Wagner Fernando Guadanhin)
Madewal campeã Futsal

Acefer - Vice-campeão

12ª Copa Fecomerciários
(Troféu Luiz Carlos Motta)
A equipe do Sinecol representou a base territorial de Limeira na 12ª Copa Estadual de
Futsal da Fecomerciários (Troféu Luiz Carlos Motta). O homenageado do ano foi o excraque Pita (Santos, São Paulo e Seleção) e o título ficou para a equipe de São Paulo.

São Paulo, Campeão

Esporte Solidário

Amigos do Futebol realizaram jogo beneficente no último domingo do ano, revertendo as caixas de leite arrecadadas para a
entidade beneficente Casa da Criança. O
presidente Paulinho parabenizou a todos
os envolvidos. O Sinecol se orgulha de seus
colaboradores e associados. “Em 2020
certamente haverá outras atividades semelhantes. Fazer o bem proporciona uma
alegria incomparável”, disse o presidente.

Esporte e Lazer o ano inteiro

R. Arquiteta Suely Fior
de Godoy, 530
Jardim 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

Prêmio Cidadão de Poesia
O 22º Prêmio Cidadão de Poesia entregou no dia 23 de novembro, na Biblioteca
Municipal de Limeira, as láureas aos
vencedores, que foram:
Primeiro lugar:
Henriette Effenberger (Bragança
Paulista/SP)
Segundo lugar:
André de Freitas Barbosa (Jundiaí/SP)
Terceiro lugar:
Vitor Eduardo Simon (São Leopoldo/RS)
Menções honrosas
André Luís Soares (Guarapari/ES),
A ntô n i o F ra n c i s co Pe re i ra ( B e l o
Horizonte/MG),Filipe Nogueira Rassi
(Betim/MG),Jaqueline Soares Leal
(Niterói/RJ),Maria de Fátima Melo
Christino (Jaguarari-BA), Maria Rita
Lemos (Limeira/SP) e Ramon Alves Diniz
(Regente Feijó/SP).

Otacílio Monteiro,
Henriette Effenberger e
Amaurí Sousa

Magalhães, Luh Celestty, Maria Lima,
Mari Molina, Janaína Olívia da Silva
Cechet e Pâmela Jaqueline Barbosa
Marabezi Peres.

Homenagem especial:
Além da entrega de prêmios, houve a
tradicional homenagem a um destaque
da Cultura local, recaindo a honraria aos
artistas da Família Zannini, os músicos
Julio (I.M.), Marco, Renê e Juliana
Zannini, além dos agregados João
Destaques limeirenses
Lejambre
(músico e poeta) e Virgínia
Carlos Jerônimo, Cláudio Rovilson de
Jubran
(bailarina).
O concurso é uma
Lima Júnior, Danilo Giroto Mendes,
Dannyane Ferlim Paze, Everaldo realização do poeta Otacílio Monteiro,
com apoio do
Sinecol – SinFamília Zannini,
dicato dos Cohomenageada do ano
merciários de
Limeira. A Comissão organizadora é formada
por Andreza Garcia, Otacílio Monteiro e Paulo Cesar da Silva.

Memória
Ativa
O Sinecol oferece o curso
“Memória Ativa'', 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. Mais informações
com Silvia (19-9.8151-5706)

Retrospectiva 2019 – Conchal
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento em Geral: 385
Pedido de Fiscalização: 05
Atendimentos Jurídicos: 15
Auxilio Natalidade: 21
Material escolar: 120
Homologações: 105
Centros de lazer: 02

Sindicato dos
Comerciários
de Conchal

Sinecol, sempre disponível
para melhor atender
aos comerciários

A equipe do Sinecol
visita
permanentemente as
empresas comerciais
da cidade para divulgar
serviços e benefícios
oferecidos aos
comerciários
associados.

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

O Sinecol em Leme

Serviços prestados
no ano de 2019
•
•
•
•
•
•
•

Atendimento em Geral: 4.850
Atendimento Jurídico: 698
Auxílio Natalidade: 70
Homologações: 682
Material Escolar: 658
Notificações: 18
Centro de Lazer: 13

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

Além das opções locais,
os comerciários paulistas
têm à disposição, a
preços acessíveis, 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 categoria que mais trabalha no
Brasil e merecem ter o melhor em termos de
diversão e entretenimento.
AVARÉ Resort - Centro de Lazer dos
comerciários de Avaré é banhado pela Represa Jurumirim. Conta com acomodações
variadas e aconchegantes, tratando-se de área
aprazível que também dispõe de salão de
jogos, quadra poliesportiva e piscina, entre
outras dependências.
Fica na Rodovia João Melão (SP 255), Km
273,5.

PRAIA GRANDE - Com infraestrutura completa, o
Centro de Lazer em Praia Grande fica de frente
para o mar, proporcionando dias de repouso, lazer
e tranquilidade a preços acessíveis. Hospeda mais
de mil pessoas, em quartos amplos e confortáveis.
Sua estrutura abriga duas piscinas para adultos e
uma infantil, além de saunas, lanchonete,
recreação infantil, anfiteatro, sala para a mamãe e
muitas outras opções de
entretenimento.
Fica na Avenida
Presidente Castelo
Branco, 8.420.

