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Cerca de quatro mil comerciários curtiram um dia inteiro de lazer e reFLexões



EDITORIAL 
 OTIMISMO E ESPERANÇA! 

É com base nas conquistas econômicas e sociais que o 
nosso Sindicato obteve em 2021 que estamos atuando 
em 2022. No ano passado, enfrentamos os desafios im-
postos pela pandemia de Covid-19. Com a determinação 
da nossa Diretoria e a confiança da nossa categoria em 
nosso trabalho, seguimos em frente tratando dos fortes 
impactos que a crise sanitária trouxe nos ambientes de 
trabalho. 

Saúde e segurança - Foi (e é!) prioridade para o Sincomer-
ciários de Rio Preto e Região, a manutenção da saúde e da 
segurança dos nossos representados. Vigilantes, estamos 
cuidando para que todos os protocolos preventivos à do-
ença sejam cumpridos.  Afinal, a categoria comerciária é 
muito exposta ao contágio devido ao contato com o públi-
co, manipulação de dinheiro, cartões e mercadorias.

Excelência - Este rigor também se estende a todas as de-
pendências das nossas instalações que zelam pelo trata-
mento de excelência aos sócios e seus dependentes. O 
momento exige, igualmente, direito ao descanso e à di-
versão, entre outros, para vivenciarmos neste ano, dias 
de esperança e otimismo! 

Assistência - Por isso, os nossos espaços administrativos, 
de lazer e de entretenimento, estão abertos à família co-
merciária, respeitando as normas de proteção ao novo 
Coronavírus. Ao mesmo tempo, todos os nossos depar-
tamentos iniciaram o ano oferecendo a mais completa as-
sistência ao trabalhador em áreas cruciais como jurídica e 
saúde, seja presencial ou virtualmente.  

Participação - Enfim, nesta jornada que estamos reto-
mando, contamos com a sua valiosa participação no Sindi-
cato, passando as suas ideias, registrando as suas críticas, 
fazendo os seus elogios, entre outras atitudes que, cer-
tamente, vão contribuir para o fortalecimento da nossa 
entidade que existe para você, comerciário!

Márcia Caldas - Presidente
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NOTA DE PESAR

Em abril, perdemos o nosso querido amigo, comerciário, diretor jurídico, ex-presidente e conselheiro 
do Sincomerciários Rio Preto, Miltermai Ascêncio Sanches, vítima de um infarto fulminante. O Dr. Mil-
ter era um grande e renomado advogado, atuante, engajado, sábio e líder do nosso departamento jurí-
dico. Muito amado e admirado por todos nós, ele era um dos pilares do nosso Sindicato. O seu legado é 
eterno. O nosso carinho, respeito e imensa admiração a pessoa e ao profissional que tivemos por perto 
ao longo de tantos anos. 

HOMENAGEM: Em reconhecimento ao Dr. Milter, como era carinhosamente chamado pelos colegas de 
trabalho, o Sincomerciários Rio Preto nomeará o ambiente dos quiosques no novo Clube Social como: Es-
paço de Lazer Dr. Miltermai Ascêncio Sanches. Uma iniciativa da Diretoria e da presidente Márcia Caldas.
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São estes os dois novos benefícios prestados pelo Depar-
tamento Jurídico aos sócios e dependentes. Esta novidade 
visa ampliar a assistência jurídica do Sindicato com atendi-
mentos gratuitos e feitos por profissionais especializados. 
 
1) PREVIDENCIÁRIA: Pedido de aposentadoria e contagem 
de tempo, entre outros.  
 
2) CÍVEL: Inventário, divórcio e família. 

ASSESSORIA PREVIDENCIÁRIA E CÍVEL

Mais informações: (17) 3214-7171.

NOVIDADE



Logo no início da pandemia, em 2020, 
o Sincomerciários recebeu a informa-
ção de que a empresa J.L Furlan havia 
demitido todos os empregados de uma 
unidade. Ou seja, ocorreu uma “de-
missão coletiva”, usando o expediente 
como “motivo de força maior”. 

O Sindicato buscou uma negociação 
amigável com a empresa e o seu advo-
gado, visando a desconsideração das 
dispensas ou uma conciliação. A res-
posta foi negativa. 

Como a proposta inicial acabou não 
sendo aceita, a partir de então, o nosso 
departamento jurídico passou a anali-
sar os termos e verificou que a empresa 
em questão fez uso de um artigo de lei 
chamado “motivo de força maior”, que 
o Sindicato entendia como não ser apli-
cável à situação.

JUSTIÇA DO TRABALHO: Por deter-
minação do diretor jurídico Dr. Milter-

mai Sanches, o Sincomerciários ingres-
sou na Justiça do Trabalho, através de 
uma ação civil pública, a fim de buscar 
o reconhecimento dos direitos de seus 
representados. 

“A ação foi julgada procedente e a em-
presa condenada a pagar a diferença 
a todos os empregados, com juros e 
correção monetária. Assim, represen-
tamos no processo apenas os funcioná-
rios que nos procuraram pelo seu direi-
to”, diz o doutor Miltermai.  

Já a presidente Márcia Caldas completa: 
“É mais uma ação que comprova que o 
Sindicato está atento aos direitos do tra-
balhador. Por isso, qualquer irregularida-
de deve ser denunciada!”.

Boa hora: Alessandro B. P. da Silva, que 
era motorista na Furlan, comenta: “Re-
corri ao Sindicato por meio de uma in-
dicação. Agradeço muito o trabalho ex-
celente realizado. Essa conquista que 

veio em boa hora. Muito feliz!”.
Trabalho sério: Romário G. G. Moraes, 
ex-auxiliar administrativo, ressalta: 

“Essa conquista realça como é sério o 
trabalho do Sincomerciários, que age 
de modo efetivo em prol a todos nós. O 
Sindicato cumpriu maravilhosamente o 
seu dever e nos concedeu o que é nos-
so por direito. A justiça foi feita!”.

Gratificante: Thiago F. Ribeiro, ex-auxi-
liar de garantia, destaca: “Achei satisfa-
tório o resultado da nossa luta junto ao 
Sindicato. Muito gratificante receber 
este dinheiro que a gente trabalhou 
para ter, ainda mais nesta fase difícil 
que ainda vivemos! Obrigado a todos!”.

Nota 10: Diógenes C. P. da Silva, ex-
-conferente, diz: “Esse dinheiro chegou 
no momento certo.  Nota 10 ao desem-
penho da equipe jurídica e ao Sindica-
to! O trabalho foi rápido e eficiente”.

VITÓRIA na JUSTIÇA
Ação do Sindicato garante direitos a ex-funcionários da Furlan, Jurídico não 

aceitou alegação de “Motivo De Força Maior” para demissões 

Presidente Márcia Caldas e departamento jurídico receberam os trabalhadores na sede administrativa para a entrega dos cheques
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A presidente Márcia Caldas e Diretoria recebeu os comer-
ciários sorteados para a viagem do evento 1º de maio, com 
um “esquenta” pré-viagem com direito a show ao vivo do 
cantor Paulo Henrique no novo Clube Social do Sindicato. 

Foram entregues mochilas da Federação, vale-espeto e 
refrigerante aos participantes antes dos 175 comerciários 
seguirem rumo ao evento em Avaré. Logo após a recepção 
calorosa e as falas importantes da Diretoria sobre a impor-
tância do evento “Dia do Trabalhador”, foram direcionados 
três ônibus com comerciários rio-pretenses a Avaré. O 
pessoal aproveitou um dia inteiro de muita curtição, refle-
xão e emoções nas dependências do Parque Aquático. 

Cerca de quatro mil comerciários curtiram 
um dia inteiro de lazer e reFLexões

A famosa dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano subiu no 
palco do 1º de Maio dos Comerciários e agitou a categoria 
presente no Complexo Eco, o Centro de Lazer dos Comer-
ciários em Avaré. Os cantores chegaram ao local recep-
cionados pelo presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos 
Motta (hoje licenciado) e, em seguida, foram se preparar 
para a grande apresentação do dia, muito aguardada pelos 
comerciários do Estado de São Paulo. A tenda do evento 
ficou lotada com a apresentação, e o público cantou as 
músicas da dupla com muita empolgação. “Gostamos mui-
to do Motta. Ele conta com o nosso apoio”, afirmaram os 
sertanejos Zé Neto e Cristiano. 

DIA DO TRABALHADOR
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 Sincomerciários Rio Preto leva 175 comerciários a Avaré

Passada a manhã na tenda principal do 1º de Maio dos 
Comerciários, onde o público participou de importantes 
momentos de reflexão, chegou a hora da categoria curtir 
o Complexo Eco, o Centro de Lazer dos Comerciários em 
Avaré. Logo no início da tarde os participantes se dirigi-
ram para as instalações do parque aquático para apro-
veitarem o dia de sol nas piscinas do complexo. Para ani-
mar ainda mais a categoria, profissionais do Sesc Bauru 
comandaram uma aula de hidroginástica que não deixou 
ninguém parado.

 Governador de SP Rodrigo Garcia visita 
Avaré e parabeniza comerciários

 
O evento foi prestigiado pelo governador do Estado Ro-
drigo Garcia, que parabenizou o grande evento realizado 
pela Fecomerciários: “Parabéns, trabalhadores. É um prazer 
estar com uma das categorias mais lutadoras desse país!”. 
Depois de ouvir atentamente as palavras do presidente 
da Federação, Luiz Carlos Motta (hoje licenciado), sobre 
parcerias da entidade com o Palácio dos Bandeirantes 
para capacitação profissional e participação em progra-
mas para a geração de empregos, o governador manifes-
tou total interesse em fazê-las.

Ele disse: “Sei da luta da Fecomerciários não somente 
para garantir direitos, mas também para buscar oportuni-
dades aos comerciários paulistas”. A imprensa local cobriu 
o encontro.



Comerciários elogiam evento e estrutura. Priscila Rodri-
gues Pereira, que trabalha no setor delivery do Supermer-
cado Alfredo Antunes loja 1, comentou: 

“Que evento maravilhoso, amei nunca fui a um evento des-
sa magnitude. Gostaria de agradecer pela oportunidade 
e carinho que vocês teve com todos. Um dia memorável. 
Que irei guardar com maior carinho e digo a todos que me 
perguntam, evento foi maravilhoso! Obrigada sindicato e 
toda federação!”.

Leonardo Assunção, Gerente do Bazar Papelaria Alice, 
destacou: 

“Primeira vez que eu e minha turma foi em um evento des-
se do Sincomerciários, gostamos bastante da experiência, 
desde a chegada até a hora de ir embora. O mais legal na 
minha opinião foi a forma como houve uma preocupação 
com cada trabalhador, pois não deixaram faltar em mo-
mento algum, comida, bebida e muita diversão!”.

Stéphanie Siqueira, que atua na empresa Benitez e Ramos 
disse: “Eu simplesmente amei o evento! Tudo maravilhoso, 
desde a qualidade dos ônibus que nos levaram com confor-

to e segurança, até a surpresa maravilhosa que foi o show 
com a dupla Zé Neto e Cristiano! Agradeço imensamente 
a Márcia Caldas e ao Presidente Motta (hoje licenciado), 
por nos proporcionar esses momentos maravilhosos!”.

Hugo José dos Santos Ferreira, que trabalha no atendi-
mento ao cliente (SAC), do Bandeirante Supermercados 
Mirassol, reforçou: 

“Adoramos a oportunidade de ter participado desse dia his-
tórico que é o Dia do Trabalhador, comemorado em grande 
estilo, à altura da importância do nosso papel em socieda-
de. Gostamos muito, foi uma festa muito organizada. Só te-
mos a agradecer a toda equipe envolvida, em especial, ao 
nosso presidente da federação Motta (hoje licenciado) e a 
presidente do nosso sindicato Márcia Caldas. Com certe-
za, estaremos juntos sempre! Contem com a gente!”. 

Tânia Rosa Bortosse da Silva, que atua na empresa Têxtil 
abril, agradeceu: 

“Muito obrigada Márcia e toda equipe por nos proporcionar 
um dia maravilhoso e abençoado. Que delícia de passeio. Mui-
tíssimo obrigada a todas vocês! Parabéns por tudo! Gratidão!”.

Grandes momentos marcaram a Dia do Trabalhador em Avaré. Confira as imagens acima
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HAPPY HOUR movimenta CLUBE 
SOCIAL ÀS SEXTAS-FEIRAS

Diversão conta com música ao vivo

As sextas musicais estão de volta no Clube Social.  Quinzenal-
mente, associados, familiares e convidados podem se divertir 
nas dependências do clube de lazer e aproveitar um delicioso 
happy hour na lanchonete com música ao vivo a partir das 19 
horas, além de porções saborosas e bebidas geladinhas por 
um valor bem acessível. A programação é divulgada com an-
tecedência nas redes sociais do Sindicato. Programe-se e ve-
nha se divertir conosco!

SEXTAS MUSICAIS

EXCURSÕES a PRAIA GRANDE 
RETORNAM para a alegria da categoria

Após dois anos sem a realização das nossas excursões 
periódicas à Praia Grande devido a pandemia da Co-
vid-19, o Sincomerciários já tem programado duas via-
gens incríveis, com hospedagem no Centro de Lazer da 
Fecomerciários, grande estrutura localizada à beira mar. 
A primeira excursão vai acontecer no feriado da Inde-
pendência, de 2 a 7 de setembro e a segunda no feria-
do de Nossa Senhora Aparecida, de 7 a 12 de outubro. 
Lembrando que estão inclusos no valor da viagem o café 
da manhã, almoço e jantar. Ambas as viagens já estão 
sendo vendidas e podem ser adquiridas através do de-
partamento de Excursão. 

Mais informações: 3214-7171

Romaria leva 60 
associados a Aparecida

Pura demonstração de fé, gratidão e devoção. O Santu-
ário Nacional de Aparecida recebeu a Romaria dos Co-
merciários de Rio Preto nos dias 21 e 22 de maio. Sob 
a coordenação da presidente do Sincomerciários, Már-
cia Caldas, e da vice-presidente Selma Ferrassoli, cer-
ca de 60 romeiros prestigiaram as missas, as basílicas, 
o museu e as atividades em torno da grande estrutura 
de Aparecida. A hospedagem dos Romeiros foi feita no 
Hotel Santo Graal, que fez uma linda recepção. 
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Grupo de pagode “Tirando uma onda”

Léo Araújo e Cristiano Ney Maia e Grazi



O Dia Internacional da Mulher foi co-
memorado em grande estilo pelo Sinco-
merciários.

A presidente Márcia Caldas se juntou a 
outras mulheres engajadas que fazem 
parte de sua equipe e foram ao comér-
cio central de Rio Preto para entregar 
mimos às comerciárias em reconheci-
mento a esta data histórica e especial. 

“Vivemos um dia maravilhoso e muito 
produtivo! Visitamos muitas empre-
sas associadas e expressamos todo o 
nosso carinho e gratidão à mulherada 
que trabalha no comércio, afinal, elas 
merecem.Fomos muito bem recebidos 
em cada local que passamos e isso é 
imensamente gratificante! Valeu à pena 
cada sorriso recebido! Foi um grande 
sucesso a nossa mobilização em prol 
às trabalhadoras do nosso comércio”, 
comentou a presidente. Na ação, foram 
entregues três mil kits com guloseimas 
e uma mensagem de empoderamento: 
“Empodere-se, mulher. Nós podemos!”. 
Essas são as palavras descritas no kit, 

mencionadas pela presidente Márcia 
Caldas e pelo presidente da Fecomer-
ciários e Deputado Federal Luiz Carlos 
Motta (hoje licenciado).

COMERCIÁRIAS AGRADECEM O 
RECONHECIMENTO

A comerciária Keila Pereira Gomes, 
vendedora na loja Armarinhos Rio Pre-
to, destacou: “Ficamos surpresas com 
esse mimo! Que bacana essa atitude! 
Nós amamos! Parabéns aos envol-
vidos!”.

Graciele Zaniollo Sanches, gerente do 
Shopping da Utilidade, elogiou: “Fica-
mos surpresas com essa lembrança! 
Gostamos muito do mimo! Todas as 
funcionárias da loja receberam o mimo 
com muito carinho!”.

A comerciária Rosemeire Cássia frisou: 
“Que presente delicioso. Amei os bom-
bons! Obrigada”.

ENTREGA DE ‘MIMOS’ MARCA O DIA  
DA MULHER EM RIO PRETO

“MULHER VALORIZADA, 
COMERCIÁRIA FORTALECIDA”

Comerciárias de Rio Preto e região 
aprovam as deliberações do Mulher 
Valorizada - “Lute Como Uma Co-
merciária”. Este foi o tema desta ho-
menagem às trabalhadoras.

O dia 30 de março de 2022 vai ficar 
marcado pela grande festa feita pe-
las cerca de duas mil comerciárias 
que estiveram presentes na 12ª edi-
ção do “Mulher Valorizada, Comer-
ciária Fortalecida-2022”, que acon-
teceu no Complexo Eco (Centro de 
Lazer dos Comerciários em Avaré). 

As trabalhadoras aprovaram por 
unanimidade as 12 propostas de de-
liberações do evento, sob orientação: 
“Lute Como Uma Comerciária”. Tam-
bém aproveitaram para curtir todas 
as instalações do complexo, além de 
se divertirem com os sorteios de prê-
mios realizados durante o dia.

Márcia Caldas
Presidente

Diretoras e funcionárias entregaram bombons nos estabelecimentos comerciais centrais
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Foram contempladas três mil trabalhadoras



A IMPORTÂNCIA DA SINDICALIZAÇÃO

Participar ativamente das lutas do Sindicato é dever de todos 
os trabalhadores que desejam um futuro próspero e os seus 
direitos garantidos. Sendo sindicalizado, você fortalece o seu 
sindicato e toda a categoria. Mais do que se filiar, é preciso 
apoiar as ações e fazer parte delas em busca de novas con-
quistas e da resolução de problemas que afetam o coletivo. A 
intensa luta do movimento sindical ao longo da história garan-
tiu direitos importantes presentes na CLT, como o 13º salário, 
férias, FGTS, licença-maternidade, entre outros benefícios.

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

Os diversos serviços e benefícios oferecidos pelo Sincomer-
ciários também merecem destaque. Oferecemos aos nossos 
associados bons acordos, assessoria jurídica, descontos em 
convênios médicos e odontológicos, atendimento odontoló-
gico, salão de beleza feminino e masculino, pilates, aulas de 
ritmos e dança de salão, academia, acesso exclusivo aos clubes 
de lazer, excursões, sorteios de vales-compra e premiações, 
além de grandes eventos. COMO SE SINDICALIZAR? Para 
se sindicalizar, basta ir com os seus documentos pessoais e o 
último holerite na secretaria do Centro de Benefícios localizada 
na Rua Luiz Antônio da Silveira, 717, Boa Vista, ou pré-agendar a 
sua visita pelo telefone 3214-7171.  

NÓS VAMOS ATÉ VOCÊ!

SIM! O nosso departamento de sindicalização visita, diaria-
mente, vários estabelecimentos comerciais de Rio Preto e re-
gião. Muitas empresas e funcionários fazem essa solicitação  
e a nossa equipe de sindicalização vai até o trabalhador para 
fazer a sua filiação. As carteirinhas são entregues posterior-
mente no local de trabalho. Todas as visitas são pré-agenda-
das com o departamento de Recursos Humanos da empresa 
interessada.  Fale com a gente!

Ser sócio faz bem para você e para a sua família. A sua 
sindicalização fortacele o sindicato e a nossa luta. 

Juntos, conquistamos mais! 

CENTRO DE LAZER EM PRAIA GRANDEPARQUE AQUÁTICO EM AVARÉ CLUBE SOCIALCLUBE DE CAMPO

PILATESACADEMIA ESCOLINHA DE FUTSALDENTISTA

AULAS DE DANÇAKIT MATERNIDADE ATENDIMENTO JURÍDICOSALÃO DE BELEZA
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SINDICALIZE-SE

FUNCIONÁRIOS PARTICIPAM DE CURSO 
DE SINDICALIZAÇÃO EM AVARÉ

 
Integrantes do nosso sindicato fizeram parte da quarta 
turma do curso de sindicalização “Agentes Sindicais em 
Ação (ASA)” no Espaço Eco, em Avaré. Ministrado pelo 
professor José Lúcio Cursi, o curso visa potencializar as 
sindicalizações qualificando, ainda mais, os funcionários 
dos Sindicatos e Sinprafarmas filiados à Fecomerciários.  

A primeira turma (Marina, Airton, Joyce e Luana) partici-
pou nos dias 23 e 24 de maio e a segunda (Nalva, Hiure e 
Rafael), acompanhados da vice-presidente Selma Ferras-
soli, finalizaram o curso intensivo com sucesso.

Hiure e Nalva realizam a sindicalização dos funcionários 
da empresa Lojão do Brás.


