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EDITORIAL ESPECIAL

A LUTA CONTRA A COVID-19 X SEGURANÇA DO TRABALHADOR

E

stamos há mais de 90 dias em isolamento e fechamento do comércio não essencial e nos parece que a luta
contra o Covid-19 está apenas começando apesar das
inúmeras mortes e casos que só aumentam no país. A grande massa de trabalhadores está à mercê da própria sorte
cercados de incertezas quanto a seus empregos e direitos.
Nossa análise é de que tanto empresários quanto empregados estão em uma situação de ampla insegurança quanto ao
futuro de suas empresas e famílias. As medidas do governo
não contemplam a todos e não mostram uma direção segura onde possam trafegar, mudanças de ministros na área
mais importante no momento que é a área da saúde, MPs
(927. 936) que interferem na atuação dos sindicatos na proteção dos trabalhadores. Enfim, mais confusão do que direção, mas a realidade bate à nossa porta exigindo atitudes
que possam minimizar toda essa tragédia que se vislumbra
no horizonte.
É de suma importância a retomada das atividades no comércio de nossa cidade e temos nos colocado em todas as
discussões pertinentes ao assunto, participando de reuniões
e conferências online, debates com empresários, prefeito
e agentes de saúde, todos interagindo para que o melhor
aconteça.
Nossa entidade sindical, ciente dos problemas causados com relação aos empregos, manteve seu funcionamento parcial, atendendo e esclarecendo dúvidas, procurando
alternativas para evitar o desemprego. Num primeiro momento negociamos concessão de Férias Coletivas, Banco de
Horas e após, Acordos Coletivos de Redução de Jornada e
Salários; em último caso Suspensão do Contrato de Trabalho. Nossa grande preocupação é em COMO se dará essa

retomada? - Como ficará a segurança com a saúde dos trabalhadores, em especial os comerciários? -Quais as medidas de segurança são mais eficazes? -As empresas terão a
quantidade de EPIs necessários? O consumidor voltará às
compras como antes?
Perguntas essas que nesse momento ainda não temos
respostas, mas lutamos para solucioná-las.
Os trabalhadores brasileiros são verdadeiros heróis, pois
a luta contra a desigualdade econômica é antiga e só piorou
com as reformas trabalhista e previdenciária. Os empregados sempre foram colocados em segundo plano frente ao
benefício do capital. Entendemos que a grande meta pós
COVID-19 será reorganizar o País economicamente e politicamente promovendo uma melhor distribuição de renda,
pois o grande mercado consumidor é formado pelos trabalhadores.
E essa reorganização tem que passar por todos os setores
indústria, comércio, serviço e os sindicatos laborais precisam estar à frente para defender os interesses dos trabalhadores pois somos a grande arma de proteção ao emprego e
as conquistas que lutamos tanto para conseguir não podem
ser jogadas ladeira abaixo. Lembramos que o trabalho é o
alicerce da sociedade, da família e do próprio indivíduo, pois a atividade laboral, além da sua
fonte de renda é a expressão da dignidade
e da liberdade humana. Precisamos que
os trabalhadores lutem ao nosso lado,
pois a luta é necessária e justa.
Juntos somos mais fortes e lutaremos pelo melhor para o nosso
país e para a nossa sociedade.
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A segurança dos comerciários em
primeiro lugar
A grande preocupação do Sincomerciários de
Ribeirão Preto, além da manutenção dos empregos e direitos dos comerciários, é com a segurança
da saúde do trabalhador na retomada ao trabalho.
É muito importante que sejam decretadas medidas
protetivas importantes nos locais de trabalho, que
protejam os comerciários, comerciantes, consumidores e população em geral. Controle no transporte urbano, alteração no horário de funcionamento das lojas e mudança nos turnos de trabalho.
“A Fecomeriários tem nos municiado de informações
e segue nos orientando sobre quais os melhores caminhos a seguirmos tanto no que se refere aos assuntos jurídicos e trabalhistas como
no que se refere à retomada do comércio e de como podemos ajudar ainda mais
os comerciários da nossa base territorial. Seguimos confiantes de que faremos
o melhor para todos e venceremos a Covid-19”, ressaltou a presidente Regina.
Para orientar os trabalhadores comerciários que já estão nos serviços essenciais
a federação confeccionou uma cartilha intitulada “Guia de Convívio Responsável no Comércio - Regras de Combate ao novo Coronavírus” que está à disposição no nosso site: www.comerciariorp.org. Baixe o PDF e informe-se.

Mensagem do Presidente da Fecomerciários
Luis Carlos Motta
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“Assegurar a saúde dos comerciários
é a nossa prioridade. A reabertura do
comércio tem de ser amplamente debatida. Seja qual for a situação de cumprimento de regras para evitar o avanço
da Covid-19, estaremos vigilantes para
proteger a saúde da categoria.”

Siga-nos no

@sincomerciariosrp

www.comerciariorp.org
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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 Nova Ritmo
Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos – (16) 3635-3014
Segunda a sexta – 6h30 às 22h
Sábados – 8h às 12h
Farmácia
Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos – (16) 3995-6869
Segunda a sexta – 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
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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Sincomerciários realiza amplo
atendimento à categoria

Durante todo o tempo em que está ocorrendo a pandemia do Covid-19, a presidente do Sincomerciários, sua
diretoria e funcionários não têm poupado esforços para
atender às demandas da categoria comerciária. Funcionando parcialmente no modo presencial, a diretoria tem participado de inúmeras videoconferências online, com autoridades de saúde e entidades na intenção de encontrar saídas
para a crise que se instalou na vida dos trabalhadores, está
atuando seriamente nos processos onde as empresas optaram pela redução de salários ou suspensão do contrato de
trabalho e mesmo tentando negociar com as empresas os
processos de demissões. O Departamento Jurídico da entidade está a todo momento sanando dúvidas e orientando
os trabalhadores quanto aos seus direitos, o Departamento
de Comunicação informando de forma constante, segura e
confiável a todo momento pelas redes sociais todas as medidas de proteção e de como está a situação do Covid-19
na cidade e região. A entidade acaba de instituir o Departamento de Relações Sindicais Externas com o objetivo de
visitar as empresas e escritórios de contabilidade que estão
em funcionamento a fim de orientar os comerciários e verificar se as medidas protetivas estão sendo efetivas.

por princÍpio, somos contrA o trABAlho Aos domingos e FeriAdos
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Esporte e lazer

As professoras da Escola CAPKids estão dando todo apoio para os alunos e pais,
durante este período de pandemia, onde a
educação presencial está suspensa e a educação a distância foi implementada. Todo
material didático está à disposição pela
plataforma Iônica-FTD da editora FTD.
“Com calma e paciência conseguiremos
passar por este momento, sem prejuízo ao
aprendizado de nossas crianças’’, destaca a
diretora Taís.

Rua Alagoas, 333
Campos Elíseos - Ribeirão Preto

Acesse nosso site e conheça seu sindicato: www.comerciAriorp.org

