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Com a iminente aprovação da reforma da Previdência, cresce a preocupação dos trabalhadores prestes a
se aposentar. O nível de desinformação das pessoas é grande e a maioria
irá se deparar com uma dura realidade já com as regras em vigor.
O objetivo da reforma foi retardar
ao máximo a idade mínima para se
aposentar, atingindo principalmente
as pessoas próximas de completar 55
anos, que terão que pagar um “pedágio” na regra de transição.
O novo sistema de cálculo causará redução no valor do benefício,
afetando a todos. Antes calculado
pela média de 80% dos maiores salários, agora o valor engloba a totalidade deles. O tempo de contribuição
passou para a idade mínima de 65
anos (homens) e 62 anos (mulheres).
Para se aposentar com valor integral,
o tempo de contribuição é de 40 anos
(homens) e de 32 anos (mulheres).
Lamentavelmente a mudança, por
si só, não trará trabalho aos 13 milhões de desempregados do país, pois
a economia definha e as previsões de
crescimento são cada vez menores. A
reforma atingirá os mais pobres, além
de tirar o dinheiro de circulação e afetar as gerações futuras.
Nossa esperança se volta para a
aprovação de uma reforma tributária que simplifique os impostos, reaqueça nossa
economia e, com isso,
traga mais empregos
e melhores oportunidades a todos.
Regina Pessoti Zagretti

Presidente do Sincomerciários
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SEUS DIREITOS

Ribeirão Preto recebe R$ 100 mil para
investimento em saúde

O deputado federal Luiz Carlos
Motta (PDT), presidente da Fecomerciários, em seu primeiro semestre
de mandato, tem demonstrado muita
preocupação e dedicação para com as
cidades do interior de São Paulo.
Mediante empenho do Sincomerciários de Ribeirão Preto com a participação do suplente a vereador Giomario
Mendes Carneiro (PR), Motta destinou
uma verba no valor de R$ 100 mil que
será utilizada para suprir as necessidades do CSE (Centro Saúde Escola) Ipiranga, para melhorar o atendimento à
população do bairro.
“Agradecemos ao deputado Motta,
pois temos a certeza de que ele é a voz
da população do estado e da nossa cidade na Câmara e não poupará esforços para o crescimento da nossa região,
Na foto, a presidente Regina, ao lado
contribuindo com isso para a geração de
do
prefeito municipal Duarte Nogueira
empregos e aquecimento da nossa ecoe
do
vice-presidente da entidade Oscar
nomia”, declarou a presidente do Sincomerciários, Regina Pessoti Zagretti.
Gonçalves, consolidando o repasse.

Homologação segura somente no sindicato
A homologação da rescisão de contrato de trabalho, quando realizada no
sindicato, garante aos trabalhadores
mais segurança na hora de encerrar o
vínculo com a empresa.
Nossa entidade conta com profissionais capacitados para garantir que
as contas e cálculos que constam nas
rescisões incluam todos os valores de
direito do trabalhador dispensado. Infelizmente, algumas empresas podem
não agir com idoneidade, tentando enganar o comerciário, e outras podem
cometer incorreções, lesando direitos.
Essa é uma das nossas principais bandeiras de luta junto aos patrões para

garantir que as rescisões dos comerciários sejam feitas com toda a segurança.
Para tanto mantemos, na Convenção
Coletiva, a cláusula 32, que enfoca detalhes sobre a Homologação da Rescisão. Em caso de dúvidas procure nosso
Departamento Jurídico.

Endereços e telefones
Sede administrativa e Centro de convivência
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
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
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SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS
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O Sincomerciários de Ribeirão Preto atua há 99 anos na defesa dos direitos e na representação dos comerciários de Ribeirão Preto e região. Toda
a arrecadação dos associados é destinada a oferecer benefícios e serviços
que melhorem a qualidade de vida dos trabalhadores e seus familiares.

Reivindicação de direitos e conscientização dos comerciários

Saúde, educação e bem-estar ao alcance de todos

Lazer, tranquilidade e segurança aos associados

Conheça de perto o seu sindicato
e fortaleça quem luta por você!

Sindicalize-se!

Esses e todos os outros benefícios você confere no site:

www.comerciariorp.org
Maiores informações pelo telefone: (16) 3995-6868

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

