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As leis previdenciárias precisam
ser atualizadas para evitar potenciais
problemas econômicos. O momento
é grave, pois o déficit da Previdência
é agravado pela redução da arrecadação de milhões de desempregados que não estão contribuindo. Do
montante arrecadado, 30% é transferido para o governo para uso próprio,
por meio de lei que instituiu a DRU –
Desvinculação das Receitas da União.
O benefício da assistência social
(BPC) – voltado às pessoas com mais
de 65 anos que nunca participaram
da Previdência –, hoje fixado em um
salário mínimo, pode ser cortado
pela metade. A intenção é também
retirar as garantias previdenciárias
que constam na Constituição Federal,
para que o governo possa manipular,
inclusive, o percentual de correção
anual das atuais aposentadorias, com
índices inferiores à inflação.
O orçamento nacional é um grande gerador de déficits, e o mais aceitável seria uma alternativa ao projeto
apresentado pelo governo,
com alterações mais realistas. Isso permitiria ao
cidadão brasileiro um
pouco mais de tranquilidade no momento
de sua tão merecida
aposentadoria.
Regina Pessoti Zagretti

Presidente do Sincomerciários
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SEUS DIREITOS

Comerciário, ﬁque atento: os seus direitos e benefícios
conquistados em Convenção Coletiva têm peso de Lei.
Abono de falta – (Cláusula 38 da CCT)

Departamento
Jurídico

A mãe ou alternativamente o pai comerciária(o) que deixar de comparecer ao serviço para acompanhamento em consultas médicas de seus
ﬁlhos menores de 14 (quatorze) anos, com deﬁciência física ou incapazes,
no limite de uma por mês, e em casos de internações, devidamente comprovadas nos termos da cláusula 50 (refere-se aos atestados), terá suas
faltas abonadas até o limite máximo de 15 (quinze) dias.

Homologação
Orientação trabalhista
Orientação previdenciária
Fornecimento do uniforme – (Cláusula 49 da CCT)

Quando o uso de uniformes, equipamentos de segurança, macacões
especiais for exigido pelas empresas, ﬁcam estas obrigadas a fornecê-los
gratuitamente aos empregados, salvo injustiﬁcado extravio ou mau uso.

Sindicalize-se!
(16)

3995-6868

AAcompanhe a atuação sindical nas redes sociais
/sincomerciariosrp
/academiaritmorp
/ClubedosComerciarios
/escolacapkids
/escolacapribeirao
www.comerciariorp.org
faleconosco@comerciariorp.org

(16)

3995-6868

É dever do sindicato
fiscalizar para que todos
os direitos dos trabalhadores sejam devidamente cumpridos.
Caso você perceba algo
de errado na empresa em
que trabalha, entre em
contato conosco pelo telefone em destaque acima,
para esclarecimentos ou
mesmo alguma denúncia.
Sua idendade será
manda em total sigilo.
Rua Marquês de Pombal, 405
Campos Elíseos

O Sincomerciários de Ribeirão Preto
P
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 bene¦cios e serviços.
Acesse www.comerciariorp.org ou envie um e-mail para faleconosco@comerciariorp.org
e descubra todas as vantagens de ser sindicalizado.
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ATUAÇÃO SINDICAL

Evento discute igualdade salarial

A presidente Regina participou,
entre os dias 2 e 4 de abril, de uma reunião da Central Sindical Internacional em Bruxelas, na Bélgica. O evento
contou com a participação de representantes sindicais de vários países,
e foram debatidos temas como liberdade sindical, proteção aos trabalhadores, negociação coletiva, igualdade
salarial entre homens e mulheres, empregos decentes, entre outros.

“Esta reunião foi de extrema importância para o nosso trabalho sindical junto à categoria comerciária,
pois foram discutidas ações nos níveis nacional e internacional, que
afetarão de forma positiva a vida dos
trabalhadores, principalmente para
as mulheres e para os jovens”, destacou a presidente. Todas as despesas
da viagem foram pagas pela Central
Sindical Internacional (CSI).

Fecomerciários completa 80 anos de luta
No dia 9 de abril nossa federação
completou 80 anos com muita disposição para continuar a luta pela categoria
comerciária de todo o estado de São
Paulo. Com 71 sindicatos filiados e representando cerca de 2,7 milhões de comerciários, traz uma belíssima história
forjada na luta por dignidade, melhores
condições de trabalho, salários justos e
bem-estar dos comerciários. “Nós, do

Sincomerciários de Ribeirão Preto, temos muito orgulho de estarmos juntos
à Fecomerciários desde sua fundação.
Parabenizamos o deputado federal
e presidente da entidade Luiz Carlos
Motta que, com dinamismo e visão de
futuro, ampliou a estrutura dos sindicatos filiados, fortalecendo a luta e instituindo ações sociais e cidadãs em nossa
região”, destaca a presidente Regina.

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS
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Clube dos comerciários: saúde e lazer para
os trabalhadores

O Clube dos Comerciários é o espaço ideal para a família comerciária
viver momentos de alegria e lazer, equilibrando assim o dia a dia de
trabalho, reduzindo o estresse e contribuindo desta forma para o cuidado
com a saúde física e mental do trabalhador.
Aberto de terça a domingo, está sempre
pronto para receber os comerciários. Possui
ampla área verde, com campos de futebol,
quadras de tênis e vôlei, canchas de bocha,
piscinas e parque aquático. Nas lanchonetes e
restaurante é possível saborear uma cervejinha
gelada acompanhada de porções deliciosas,
além da comida caseira – servida por quilo – de
excelente qualidade e variedade.
E quem pensa que clube só pode ser
apreciado no verão, está enganado. No Clube dos
Comerciários há atividades durante o ano todo:
pode-se fazer caminhadas, jogar futebol, torneio
de bocha, dançar, churrasquear com os amigos,
brincar com as crianças nos playgrounds, além
de inúmeras atividades sociais que a diretoria
programa, sempre
de forma muito cuidadosa, para ampliar ainda
mais as oportunidades de lazer da categoria, tais
como bailes, festas, shows e as domingueiras
com artistas muito bem conceituados.
Associados, mantenham sua mensalidade
em dia e curtam toda a estrutura do clube
durante o ano todo!

Aula de Fit Dance agitou o clube dos Comerciários

Em março o clube abriu suas portas para a instrutora de Fit Dance, Stephanie
Diana Galego, que agitou sócios e convidados. Mais de 100 pessoas participaram
da aula especial, e ela promete ir mais vezes ao clube para difundir a modalidade
esportiva. Vamos aguardar mais uma super aula!
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