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Palavra da
Presidente
As eleições se aproximam e nosso voto é um fator determinante
para mudar o país com responsabilidade. Não é o momento de anular
o voto, mas sim de eleger políticos
comprometidos e que se dedicarão
totalmente à nação.
A política se tornou um meio
de autopromoção, mas temos a
oportunidade de reabilitar sua
dignidade, visando somente o
bem comum.
Sabemos que o Brasil se tornou
um mau exemplo no aspecto da administração pública. O momento
é de nos tornarmos competitivos e
sustentáveis, com uma melhor distribuição de renda.
Votemos de forma consciente,
buscando reverter os pontos negativos da Reforma Trabalhista que
tenta aniquilar a atuação dos sindicatos, nos impedindo de proteger
seus direitos.
Conheça as propostas de cada
candidato e elimine os “fichas sujas”.
Vote naqueles comprometidos com as causas dos
trabalhadores, principalmente da nossa categoria
comerciária, grande
responsável por impulsionar e movimentar nosso país.
Regina Pessoti Zagretti

Presidente do Sincomerciários

www.comerciariorp.org
Filiado à

CAPTec Escola Técnica do Comerciário
e você: parceria que dá certo!
Comece sua graduação agora mesmo!
Chegou a hora de construir sua
própria história.
Estude a distância, com
toda a tranquilidade e de
acordo com seu ritmo.
Quando e como quiser,
aproveite nosso material
impresso gratuito e com
total qualidade.
Em uma parceria com a
UNIASSELVI (conheça mais
os cursos por meio do site
https://portal.uniasselvi.com.br/graduacao), atualmente a maior
instituição de ensino superior de Santa Catarina e uma das maiores
do Brasil, a CAPTec Escola Técnica do Comerciário e Espaço de
Desenvolvimento Humano Roda 150 oferecem mais de 60 cursos
de graduação, seguindo todas as regulamentações exigidas pelo
MEC, na modalidade a distância, por meio do nosso polo de apoio
presencial em Ribeirão Preto.
Os cursos têm parcelas mensais a partir de R$ 159,00, que
cabem perfeitamente em seu bolso. Seja nosso parceiro e conte
conosco para construir sua própria história de sucesso!

Informações e matrículas:
CAPTec Escola Técnica do Comerciário
Rua Alagoas n° 349, Campos Elíseos – Ribeirão Preto
Telefone: (16) 3519-3410
faleconosco@escolacap.com.br

O Sincomerciários de Ribeirão Preto atua em uma base territorial com 14 cidades: Alnópolis,
Batatais, Brodowski, Cajurú, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guatapará, Jardinópolis,
Santa Cruz da Esperança, Santo Antônio da Alegria, São Simão, Serra Azul e Serrana. Dessa
maneira, atende a mais de 30 mil comerciários e seus familiares, totalizando quase 100 mil
pessoas que podem usufruir nossos benecios e serviços.
Acesse www.comerciariorp.org ou envie um e-mail para faleconosco@comerciariorp.org
e descubra todas as vantagens de ser sindicalizado.
COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519-3500

2

Jornal do Sincomerciários

É dever do sindicato fiscalizar para que
todos os direitos dos trabalhadores sejam
devidamente cumpridos.
Se há algo errado na empresa em que
trabalha, entre em contato conosco pelo
telefone (16) 3519-3890, para esclarecer
dúvidas ou fazer denúncias. Sua identidade
será mantida em total sigilo.

OUTUBRO 2018
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Departamento Jurídico Sincomerciários

Orientações Trabalhistas
e Previdenciárias
(16) 3519-3890
Subsede Campos Elíseos – Rua Marquês de Pombal, 506
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

faleconosco@comerciariorp.org

SEUS DIREITOS

Superintendente do MTE se reúne com
sindicalistas na sede do Sincomerciários
No dia 18 de setembro, com a presença do superintendente regional do
Ministério do Trabalho, dr. Marco Antônio Melchior e da gerente regional
do Ministério do Trabalho, dra. Maria
Helena Vergueiro, foi realizada na Sede
Social uma reunião com cerca de 55 dirigentes sindicais da cidade e região.
O intuito foi debater e buscar soluções para o momento delicado pelo
qual passam os sindicatos, extremamente fragilizados com os efeitos
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da Reforma Trabalhista. Devemos
salientar que nunca faltaram esforços por parte da gerente dra. Maria
Helena Vergueiro, porém a atuação
dos auditores fiscais se faz ainda mais
necessária no atual contexto.
Os sindicalistas presentes tiveram
a oportunidade de se manifestar e fazer perguntas, e o superintendente dr.
Marco Antônio Melchior fez questão
de responder a todos, bem como receber por escrito as reivindicações.
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Conheça seu sindicato

Sindicalize-se!
Sede Social

Rua General Osório n° 782
Centro – Fone: (16) 3519-3500

Subsede Campos Elíseos

Rua Marquês de Pombal n° 506
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3890

Subsede Batatais

Rua Coronel Joaquim Alves n° 635
Centro – Fone: (16) 3761-3685

Academia Ritmo

Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos – Fone: (16) 3603-6130

Clube dos Comerciários

Rua Ézio Lucchiari n° 500
Parque São Sebastião – Fone: (16) 3629-0717

Escola Infantil CAPKids

Rua Alagoas n° 333
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3410

CAPTec – Escola Técnica do Comerciário
Rua Alagoas n° 349
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3410

Acompanhe a atuação
sindical nas redes sociais
/sincomerciariosrp
/academiaritmorp
/ClubedosComerciarios
/escolacapkids
/escolacapribeirao
www.comerciariorp.org
faleconosco@comerciariorp.org
(16) 3519-3500

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS
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ESPORTES

Tênis movimenta o Clube dos Comerciários
No dia 2 de setembro foi realizado
em nosso clube um torneio interno de
tênis, dividido em dois campeonatos:
simples e por equipes.
No torneio simples, o campeão foi
Hamanoel Haselk, vencendo o jogador
Erick Perusso. No torneio por equipes,
a equipe campeã foi a “Rafael Nadal”
– que fez jus ao homenageado –, composta por Kleber Movido, Paulo Lazari,
Adenilson Corneta, André Araújo, Rogério Silva e Carlos Portugal. A equipe vice-campeã também homenageou
uma lenda recente das quadras, “Roger
Federer”, e contava com os seguintes

jogadores: Rodrigo Monteiro, André
Cilia, Junis Santos, Marcel Silva, Erick
Perusso e Gabriel Silva.
O vice-presidente executivo Oscar
Gonçalves, o diretor de esportes Paulo Noda, o diretor Reginaldo Simolini, o professor de tênis Odair José da
Costa e o coordenador do Clube dos
Comerciários Marcelo de Paula realizaram a entrega dos troféus e medalhas aos competidores.
Parabenizamos todos os jogadores e
convidamos todos os associados e convidados a conhecer nossas quadras de
tênis e torcer em nossos torneios.

ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

