
Convidamos toda a categoria comerciária e associados 
a juntar-se a nós nesse grito!

1o de maio, a partir das 9h
Clube dos Comerciários
A entrada é gratuita, bastando apresentar a carteira 
de trabalho com vínculo empregatício na categoria ou 
holerite. Teremos palestras, campeonato de futebol dos 
trabalhadores e sorteio de prêmios.

Traga sua família e participe!

à reforma da Previdência!
à perda de Direitos!NÃO

1o de Maio – Dia do Trabalhador

O 1° de Maio 2019 será marcado, em todo o país, por 
intensa campanha contra a Reforma da Previdência. O 
trabalhador brasileiro já está sofrendo demais com a 
implantação da reforma trabalhista que só trouxe prejuízos, 
para o trabalhador e para o movimento sindical.

Não podemos permitir que mais uma vez tenhamos que 
assistir, calados, os desmandos a que essa reforma sujeita 
os trabalhadores depois de anos de contribuição. Vamos nos 
unir nesse 1° de Maio para gritar um grande NÃO a tudo 
isso. Queremos gritar SIM a mais direitos e conquistas!
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3995-6868

As pessoas prestes a se aposentar 
estão apreensivas, pois a reforma da 
Previdência tornará o caminho mais 
difícil para se obter o benefício.  Es-
tamos mobilizados, trabalhando em 
conjunto com a Fecomerciários e a 
UGT, para pressionar os deputados 
a não votarem a proposta sem um 
amplo debate com a população. Re-
formar a legislação previdenciária 
é uma necessidade, já que as regras 
atuais não podem manter um siste-
ma sustentável, ocasionando cons-
tantes déficits nas finanças públicas.

Retirando os direitos de prote-
ção ao trabalhador, o governo força 
para que as alterações sejam feitas 
por meio de lei complementar, fa-
cilitando sua aprovação. Pode-se, 
por exemplo, promover alterações 
no percentual de correção anual, na 
idade e no tempo de contribuição.

 Para especialistas, a proposta fra-
giliza direitos sociais e criará uma le-
gião de idosos pobres, com maiores 
dificuldades para as mulheres, além 
de retardar a concessão  
das aposentadorias.

Nossa luta é para 
que os direitos dos tra-
balhadores não sejam 
usurpados ou detur-
pados pela reforma 
previdenciária.
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Expediente

Departamento
Jurídico

Rua Marquês de Pombal, 405
Campos Elíseos

(16) 3995-6868
É dever do sindicato 

fiscalizar para que todos 
os direitos dos trabalha-
dores sejam devidamen-
te cumpridos.  

Caso você perceba algo 
de errado na empresa em 
que trabalha, entre em 
contato conosco pelo tele-
fone em destaque acima, 
para esclarecimentos ou 
mesmo alguma denúncia. 

Sua iden�dade será 
man�da em total sigilo.

Homologação
Orientação trabalhista
Orientação previdenciária

O Sincomerciários de Ribeirão Preto atua em uma base territorial com 14 cidades: Al�nópolis, 
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.

P

Acompanhe a atuação sindical nas redes sociais
/sincomerciariosrp
/academiaritmorp
/ClubedosComerciarios
/escolacapkids
/escolacapribeirao

O Sincomerciários de Ribeirão

ASindicalize-se!

(16) 3995-6868 www.comerciariorp.org
faleconosco@comerciariorp.org

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

Depois da Reforma Trabalhista, a importância de se guardar por mais 
tempo os comprovantes de salário, holerites, registros de cartão de ponto 
e contracheques se tornou fundamental para garantir direitos.

Holerite ou contracheque
O objetivo principal deste holerite é constar na folha de pagamento e 

acompanhamento de impostos. Com a reforma ele tomou uma amplitude 
maior de importância, é um documento fiscal de comprovação das relações 
trabalhistas. Você deve sempre verificar todas as porcentagens, descontos 
e benefícios que recebe, antes de assinar seu holerite.

Quando se encerra a relação de trabalho, é no holerite que seu advo-
gado de confiança vai conferir se a empresa lhe pagou tudo corretamente. 
Existem empresas que “sistematizaram” o recibo, de modo que o trabalha-
dor deve acessar o sistema interno da empresa e imprimir o recibo todos 
os meses. É de suma importância que você guarde seu recibo de pagamen-
to com cuidado por pelo menos 5 anos.

Ponto eletrônico
Os equipamentos de registro eletrônico de ponto utilizam impressão em 

papel termossensível, portanto é preciso adotar alguns cuidados para garantir 
que o comprovante de ponto se mantenha legível durante o prazo exigido por 
lei (5 anos), como evitar contato com produtos químicos, exposição à luz do sol 
e contato com plásticos. Uma dica: faça uma cópia em papel branco e anexe 
junto o comprovante, pois este pode ter seu conteúdo apagado com o tempo.

O prazo de guardar esses comprovantes por 5 anos é estipulado pen-
sando-se em eventuais cobranças de direitos trabalhistas. Caso o trabalha-
dor saia da empresa, terá somente 2 anos para efetuar tal cobrança, caso 
perceba erros. Portanto, cuidado com este documento e não o jogue fora 
antes de avaliar se seus direitos foram respeitados!

Por que guardar holerites e registros de 
cartão de ponto?
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POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

No domingo (10/3), foi realizada 
a entrega dos troféus da Copa Pri-
mavera, no Clube dos Comerciá-
rios. O título de campeão foi para a 
equipe América, ficando o segundo 
lugar dividido entre Favela do Zara 
e Taliban FC. O terceiro lugar ficou 
para a equipe Entre Amigos.

A decisão de dividir entre duas 
equipes o segundo lugar, veio após 
um impasse ocorrido na semifinal. Foi 
realizada reunião do Departamento 
de esportes com os representantes dos 
times e, por não se chegar a um con-

América é campeão da Copa Primavera
senso sobre o caso, coube à diretoria – 
com anuência dos presentes – resolver 
a demanda da forma mais razoável.

O troféu de Defesa menos vaza-
da foi para a equipe do América, e 
quem recebeu foi o goleiro Fernan-
do (Bocão); já o troféu de artilheiro 
ficou com o jogador Diego Oliveira 
Aguiar, que fez 12 gols pela equipe 
Amigos do Lazinho JH.

A diretoria agradece a todos que 
participaram do torneio e faz um con-
vite para que venham torcer pelos seus 
times todos os domingos!
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG


