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A reforma trabalhista, de imediato, prejudicou a existência dos
sindicatos, com perdas consideráveis aos direitos dos trabalhadores,
e visa dificultar ao máximo as relações trabalhistas.
O negociado prevalece sobre o
legislado, ou seja, o que for acordado entre as partes sobrepuja a
lei, ressalvando apenas os direitos
constitucionais.
A correção salarial não representa o reconhecimento pelos serviços
prestados, pois o índice será sempre
o menor possível e outros benefícios
são concedidos a poucos.
As reformas foram propostas com
a promessa enganosa da criação de
empregos. Na verdade, o que aconteceu foi a precarização, a terceirização
ou o trabalho intermitente, ou seja,
trabalho esporádico ou em poucos
dias da semana com salário menor e
muitas vezes sem benefícios.
Com a aprovação da nova lei
previdenciária, será ainda mais difícil obter uma aposentadoria digna,
além das várias outras medidas que
afetam os mais humildes.
O liberalismo pode até parecer
normal, mas o desrespeito aos trabalhadores é imenso, e as relações
de trabalho podem até mesmo levar
à volta da escravidão. Diante desse
estado de coisas, chamamos os trabalhadores a prestigiar
sua entidade sindical,
sindicalizando-se. Junte-se ao seu sindicato na luta por mais
justiça social.

O Sincomerciários tem novos horários de atendimento.
Saiba mais a respeito na página 2.

Regina Pessoti Zagretti

Presidente do Sincomerciários

COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3995-6868
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SEUS DIREITOS

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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SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

Saúde e bem-estar ao alcance dos comerciários

O Centro de Convivência dos Comerciários, instalado no bairro Campos Elíseos, oferece várias opções para o trabalhador do comércio cuidar
da saúde e do seu bem-estar com economia e comodidade, além de uma
infraestrutura moderna com acessibilidade e conforto.
Academia Ritmo
Segunda a sexta – 6h30 às 22h. Sábado – 8h às 12h
Valores a partir de R$ 45,00
Cabeleireiro masculino
Segunda a sexta – 14h às 22h
Valores a partir de R$ 20,00
Manicure e Pedicure
Agende seu horário pelo telefone (16) 99167-4181
Em outubro, de segunda a quarta-feira, pé e mão por apenas R$ 25,00
Pilates
Segunda a sexta – 8h às 12h e 16h às 21h
Valores a partir de R$ 180,00 (2 aulas por semana)
Espaço de vida saudável
Segunda a sexta – 9h às 21h
Departamento Social, Orientações trabalhista e jurídica
Rua Marquês de Pombal n° 405 – Campos Elíseos
Segunda a quinta – 8h às 18h – Fone (16) 3995-6868

Venha conhecer e aproveitar todos esses benefícios.

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS
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Final da Copa Primavera garante a
festa no Clube dos Comerciários

No domingo do dia 1/9, aconteceu a emocionante final da Copa Primavera 2019. Como sempre, os jogos
foram acirrados e prestigiados pelos
torcedores até o último minuto.
O primeiro jogo do dia foi pela
disputa de 3° lugar, entre América e
Taliban FC. A equipe do Taliban FC
levou a melhor, ganhado por 3 x 1 do
adversário. Os jogadores comemoraram muito, juntamente com seus
familiares e torcedores.
Na grande final, o embate ficou
com as equipes Entre Amigos e Amigos do Lazinho JH. Nesse caso, foi
ainda mais emocionante, já que o jogo
teve que ser decidido nos pênaltis,
após o empate de 0 x 0 no tempo normal. Na cobrança de pênaltis, o Entre
Amigos garantiu a taça, com um placar de 4 x 2 e direito a muita festa entre os jogadores e o público.

Além dos campeões, teve troféu
para o artilheiro Thiago Tristão da
Costa (América), que fez 11 gols, e
também para a defesa menos vazada, da equipe Popular, com apenas
6 gols sofridos.
Para quem não fica sem futebol,
já tem campeonato novo acontecendo: a Copa Master. São 7 equipes na
disputa, que promete muita emoção
e gols para os torcedores que prestigiam nossos jogos.
O Sincomerciários oferece, por
meio do Clube dos Comerciários,
várias opções de lazer além do futebol, como extensa área verde, churrasqueiras, lago com pedalinhos,
quadras poliesportivas e de tênis,
canchas de bocha, salão de jogos e
muito mais. Venha curtir com seus
familiares um dia no clube e almoce
em nosso restaurante!

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

