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Palavra da
Presidente
O novo presidente da República
foi eleito, após um pleito marcado
por extremos, dos dois lados da
disputa. Os programas de governo
de ambos foram defendidos como
sendo o melhor, com o objetivo de
convencer o eleitor.
Não se sabe ao certo o que o vencedor pretende fazer ao tomar posse, nem como será a aplicação de
seu plano de governo e se este será
eficaz para a grave crise nacional.
O cenário de dificuldades assusta, com mais de quatorze milhões de
desempregados e contratações sem
registro na Carteira de Trabalho. A
recuperação virá em ritmo lento,
pois empresas e empreendedores demonstram insegurança para investir.
Nos resta dar um voto de confiança ao novo governo, essencial para a
mudança e proposta de um futuro
mais promissor, com um novo diálogo político de transparência e honestidade, sem extremismos.
Seguiremos firmes no acompanhamento das decisões e
na luta pelos direitos da
categoria comerciária,
conscientes do quanto
a política nos afeta.
Temos que lutar
todos os dias, não a
cada quatro anos.
Regina Pessoti Zagretti

Presidente do Sincomerciários

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
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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.
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www.comerciariorp.org

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
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SEUS DIREITOS

Carteira de trabalho na empresa
Periodicamente, as empresas solicitam a carteira de trabalho do
empregado para as devidas anotações (registro, férias, aumento,
entre outras), mas são obrigadas a devolver ao funcionário em até
48 horas. As que ultrapassarem este prazo estão sujeitas a multa e
a pagamento de indenização para o empregado.

Licença-paternidade
A licença-paternidade de 5 (cinco) dias é um direito constitucionalmente garantido, portanto, não foi e não poderia ser alterado
pela reforma trabalhista realizada no ano passado.

Férias podem ser divididas
De acordo com a Reforma Trabalhista, desde 11/11/2017 as férias poderão ser usufruídas em até 3 (três) períodos, sendo que um
deles não poderá ser inferior a quatorze dias corridos, e os demais
não poderão ser inferiores a 5 (cinco) dias corridos cada, desde que
haja concordância do empregado. Havendo o fracionamento em 3
períodos, o último período de gozo deve ocorrer dentro do período
concessivo, sob pena de o empregador pagar, em dobro, as férias
gozadas depois do período legalmente permitido.
Lembrando:
· Início das férias (individuais ou coletivas): não poderá coincidir
com sábados, domingos, feriados ou dias já compensados.
· Coincidência de férias com casamento: O empregado pode optar
por gozar férias no período coincidente com a data de seu casamento,
desde que não seja em mês de pico de venda da empresa e que seja comunicado o desejo à empresa com 60 (sessenta) dias de antecedência.
· Abono pecuniário: nada mudou (o trabalhador pode vender, no
máximo, 10 dias de suas férias ao empregador).

Campanha salarial 2018/2019
A nossa Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial encontra-se
na mesa de negociações.
Nosso propósito inicial era fechar acordo dentro da data-base,
1° de setembro, com reajuste salarial digno, renovação e melhoria
das cláusulas sociais, mas infelizmente isso não foi possível.
As negociações continuam e, assim que efetivar o acordo com o
sindicato patronal SINCOVARP, divulgaremos à categoria.
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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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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

