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A greve geral organizada pelo movimento sindical e outras entidades,
ocorrida no último dia 14, com grande
repercussão, foi uma forma dos trabalhadores demonstrarem seu descontentamento com os rumos da reforma
previdenciária.
O governo está vendendo a ideia de
que com a aprovação da mesma, o desenvolvimento da economia virá com
toda força, pois a realidade será outra.
Muitos trabalhadores serão excluídos do Sistema Previdenciário, pois
para conseguirem uma aposentadoria
integral, deverão trabalhar por mais de
40 anos. Os trabalhadores rurais perderão os benefícios da lei especial e terão
que trabalhar em alguns casos, mais 20
anos para obter sua aposentadoria. As
mulheres serão duramente prejudicadas, tendo que trabalhar mais para se
aposentar, além de receberem menos e
serem obrigadas às dupla e tripla jornada de trabalho.
O Benefício de Prestação Continuada, conhecido como BPC, pago aos
idosos e deficientes, passará por mudanças, enquanto a pensão por morte
para viúvos e viúvas, será reduzida. Será
também o fim da correção anual das
aposentadorias, hoje corrigidas pela inflação, o que permitirá ao governo não
conceder reajustes. Outro grande mal é
o sistema de capitalização, que obrigará
o trabalhador a pagar do próprio bolso
uma Previdência privada.
Esperamos que nossos congressistas aprovem uma
reforma justa, afastando
estas mudanças nefastas que poderão levar
a maioria dos trabalhadores à exclusão
e à miséria.

No período de 21 a 26 de junho, diretores do Sincomerciários percorreram as lojas de comércio de Ribeirão Preto e região, portando urnas
itinerantes com a pauta de reivindicações da categoria da Campanha
Salarial 2019-2020. A data base é dia 1º de setembro e o reajuste pleiteado é de 4,64%, mais 2% sobre o INPC (Índice Nacional de Preços ao
Consumidor).
A pauta de reivindicações foi entregue ao sindicato patronal, SINCOVARP - Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto para iniciarmos as negociações. “Este ano teremos muitas mesas de negociação
até que se chegue a um bom termo para os trabalhadores. Nosso papel
é aprovar o índice que a categoria pleiteia, pois não podemos permitir
que o trabalhador tenha perdas salariais prejudicando ainda mais o seu
poder de compra e a qualidade de vida de sua família. Lutaremos por
um reajuste salarial justo para os comerciários!”, ressaltou a presidente
do Sincomerciários Regina Pessoti Zagretti.

Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários
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Presidente Regina é reeleita Secretária
Nacional da Mulher da UGT
A presidente do Sincomerciários foi reeleita para o cargo de Secretária da Secretaria Nacional da Mulher da UGT. A eleição
ocorreu durante o 4º Congresso Nacional
Ordinário da UGT, realizado no último dia
30, na Praia Grande, reunindo mais de 800
participantes, entre sindicalistas de todas
as regiões do Brasil e de mais de 20 países,
autoridades políticas e convidados. O pleito elegeu a nova diretoria da central para o
quadriênio 2019/2023.
Regina foi reconduzida para o cargo de secretária ao lado das adjuntas Maria Edna
de Oliveira, do Sintetel de São Paulo e Maria Nilda Santana, do Comerciários de Camaçari. Em sua fala enfatizou a satisfação em ser reeleita, “É um prazer enorme e ao
mesmo tempo uma grande responsabilidade, estamos agradecidas pela confiança em
nós depositada e nos comprometemos que unidas enfrentaremos os inúmeros desafios
sociais como a desigualdade de gênero, a luta contra o preconceito e o combate contra
a violência à mulher e o feminicídio ”.

Próximos Eventos

O Sincomerciários realiza ao
longo do ano inúmeros eventos culturais e sociais, no intuito de proporcionar lazer e diversão ao comerciário e sua família.
Prestigie!
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Endereços e telefones
Espaço de Convivência dos Comerciários
Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos
Fone: (16) 3995-6868

Academia Ritmo

Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos
Fone: (16) 3995-6860

Farmácia

Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos
Fone: (16) 3995-6869

Laboratório de informática

Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos
Fone: (16) 3995-6850

CAPKids Escola infantil e Ensino fundamental
Rua Alagoas n° 333
Campos Elíseos
Fone: (16) 3632-8454

Clube dos Comerciários

Rua Ézio Lucchiari n° 500
Parque São Sebastião
Fone: (16) 3917-8787

Subsede Batatais

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

Departamento
Jurídico

3995-6868

(16)
Rua Marquês de Pombal, 405
· Homologação
· Orientação trabalhista
· Orientação previdenciária

Reserve seu convite
(16) 3995-6868

Caso perceba algo errado na empresa em
que trabalha, denuncie. Sua idendade
será manda em total sigilo.

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 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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A missão do Sincomerciários é defender os direitos dos trabalhadores

faleconosco@comerciariorp.org
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atuação sindical

Sindicalize-se!
(16)
(16)

3995-6868
3603-6130

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

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS
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Equipes Copa Primavera
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Venha torcer pelo seu time! Confira a tabela dos jogos pelo site www.comerciariorp.org

Muita diversão durante o inverno no Clube dos Comerciários: caminhadas,
esportes, academia ao ar livre, lanchonetes, salão de jogos, churrasqueiras, restaurante e claro, nossas piscinas.
Associado, mantenha sua mensalidade em dia e aproveite todos esses benefícios!

Acesse nosso site e conheçA seu sindicAto: WWW.comerciAriorP.orG

