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O avanço da reforma trabalhista
desfigurou as relações de trabalho,
indo muito além da racionalidade.
Em nome da modernidade, foram
feitas concessões na legislação para
contratações de trabalho precário.
Trata-se do trabalho autônomo(artigo 442-B da CLT) que, com uma
redação muito ampla, dá margem a
diversas interpretações.
A Justiça do Trabalho precisa
atuar para evitar que os empregadores cometam abusos, como impor aos empregados com salários
mais altos (gerentes e encarregados) a mudança para empregado
autônomo. A legislação considera
empregados aqueles que cumprem
horário de trabalho, obedecem à
subordinação patronal e prestam
serviços com pessoalidade (não
transferem suas funções a terceiros
e recebem salários).
Algumas empresas, para fugir dos
encargos trabalhistas, propõem a
seus empregados que peçam demissão e sejam contratados como pessoa jurídica (PJ) ou microempresário. Ao aceitarem essa oferta desleal,
passam a ter sua relação profissional
com a empresa regida pelo Direito
Civil, fornecendo notas de prestação
de serviços, mensalmente. (Veja, na
página 2, a relação das perdas).
Antes que se generalize a presença
destes autônomos desfigurados, esperamos que a Justiça do Trabalho se
posicione urgentemente
e apresente um caminho
pautado pelos direitos,
pela organização social e pelo respeito
ao ser humano.
Regina Pessoti Zagretti

Presidente do Sincomerciários
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SEUS DIREITOS

Endereços e telefones
Sede administrativa e Centro de convivência
Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos – (16) 3995-6868
Segunda a quinta – 8h às 18h
Academia Ritmo
Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos – (16) 3995-6860
Segunda a sexta – 6h30 às 22h
Sábados – 8h às 12

Sincomerciários apoia e participa da 1ª Feira de
Empregabilidade de Ribeirão Preto
Em 11 de janeiro, aconteceu a 1ª Feira de Empregabilidade de Ribeirão Preto, no Hotel Palace, uma realização da Prefeitura com o apoio do Sincomerciários e parceria de diversas empresas e entidades.
O evento recebeu mais de 3 mil pessoas interessadas na obtenção de um emprego, que puderam assistir a palestras sobre elaboração de currículos, postura
profissional, empreendedorismo, entre outros assuntos relacionados, divulgação de quadro de vagas, estandes informativos de empresas e recursos humanos. Nesse momento em que a população sofre com o flagelo do desemprego e
do subemprego, iniciativas como essa têm valor inestimável.
O objetivo do sindicato como entidade é sempre poder apoiar e participar
ativamente nas oportunidades que auxiliam a classe trabalhadora, compartilhando os valores que norteiam nossa atuação, em consonância e parceria com
a federação do estado de São Paulo, a Fecomerciários.

Farmácia
Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos – (16) 3995-6869
Segunda a quinta – 9h às 19h
Sábados – 8h às 12h
Laboratório de informática
Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos – (16) 3995-6850
Segunda a sexta – 15h às 21h
CAPKids Escola infantil e Ensino fundamental
Rua Alagoas n° 333
Campos Elíseos – (16) 3632-8454
Segunda a sexta – 7h às 18h30
Clube dos Comerciários
Rua Ézio Lucchiari n° 500
Parque São Sebastião – (16) 3917-8787
Quarta a domingo – 8h às 18h
Subsede Batatais
Rua Coronel Joaquim Alves n° 635
Centro – (16) 3761-3685
Segunda a sexta – 13h às 17h

Departamento
Jurídico

3995-6868

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

Siga-nos no

@sincomerciariosrp

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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Sincomeciários realiza ação de conscientização
sobre sindicalização em grande rede

Jornal do Sincomerciários

No último dia 6 de janeiro, a diretoria do Sincomerciários de Ribeirão Preto realizou reuniões sobre conscientização sindical com os trabalhadores do
BIG Ribeirão e Sam’s Club Brasil, em um importante shopping da cidade. Em
cumprimento à assembleia publicada em 28 de dezembro de 2019, no jornal
Agora de São Paulo, foram colocadas em pauta as alterações nas diretrizes das
empresas após a mudança do Grupo Wal
Mart para o Grupo Big. No encontro foram entregues as cartilhas explicativas da
campanha “Com sindicato/Sem sindicato”
da Fecomerciários e processada a sindicalização dos colaboradores; agora, além de
contar com uma sólida representatividade
sindical, podem curtir o Clube dos Comerciários e aproveitar todos os benefícios.

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

