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

Para mantermos um sindicalis-
mo forte, atuante e solidário, é ne-
cessário que os trabalhadores façam 
conscientemente sua contribuição 
ao sindicato, recebendo, em con-
trapartida, o acesso aos benefícios 
e direitos, correção dos salários, 
assistência jurídica e inúmeras con-
quistas sociais.

A reforma trabalhista não criou 
empregos e inviabilizou a existência 
dos sindicatos, ao difi cultar, de to-
das as formas, a arrecadação espon-
tânea da categoria.

O sindicato é o elo entre em-
pregados e empregadores, não se 
pode prescindir de sua existência. 
Todos os trabalhadores usufruem 
as conquistas sindicais por meio 
das negociações coletivas e, curio-
samente, contribui com o sindicato 
quem quiser, o que nos parece uma 
conduta injusta, já que quem não 
contribui leva vantagem em cima 
de seus colegas.

Precisamos urgentemente de um 
grande diálogo social, sem atitudes 
autoritárias, que promovam a auto-
nomia sindical destrave seu desen-
volvimento, eliminando as práticas 
anti-sindicais que visam unicamen-
te destruir as atividades de repre-
sentação dos trabalhadores.

Conheça o trabalho desse impor-
tante aliado e os benefí-
cios oferecidos. Por meio 
de uma pequena contri-
buição, você manterá 
seu sindicato vivo e 
sempre atuante.
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Expediente

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.

Espaço de Convivência dos Comerciários
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

Endereços e telefones

Departamento
Jurídico

(16) 3995-6868
Rua Marquês de Pombal, 405

· Homologação 
· Orientação trabalhista
· Orientação previdenciária

Caso perceba algo errado na empresa em 
que trabalha, denuncie. Sua iden�dade 
será man�da em total sigilo.

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

SEUS DIREITOS

O encontro aconteceu dia 5 de julho, 
no Centro de Convenções dos Comer-
ciários (Avaré/SP), e discutiu a “MP 873: 
Impactos, Reflexos e Sequelas”. 

A medida do governo, que dificulta-
va a cobrança da contribuição sindical, 
perdeu a validade no dia 28 de junho, 
sem ser analisada pelos parlamentares 
na Câmara Federal dentro do prazo de 
120 dias. A MP caducou graças à ofen-

Os advogados do Departamento 
Jurídico do Sincomerciários e mem-
bros da diretoria participaram do XII 
Congresso de Advogados, realizado 
nos dias 11 e 12 de julho, no Centro 
de Convenções da Fecomerciários 
em Avaré, sob coordenação do dire-
tor para assuntos trabalhistas Luciano 
Ribeiro e João André Vidal, advogado 

XII Congresso de Advogados da Fecomerciários

Encontro Estadual da UGT debate MP 873
siva do movimento sindical e dos par-
lamentares da bancada sindical. 

“A MP 873, mesmo inválida, deixou 
impactos negativos nas relações sindi-
cais e na representação dos trabalha-
dores, trazendo prejuízos financeiros 
e jurídicos que enfraqueceram nosso 
trabalho, mas continuamos firmes para 
impedir essas práticas anti-sindicais”, 
destacou a presidente Regina.

da Fecomerciários. O evento reuniu 
cerca de 200 dirigentes e advogados 
para discutir o tema: “Aspectos Prá-
ticos e Legais do Negociado sobre o 
Legislado”. “Nossa participação foi de 
suma importância, pois nos fortalece 
nesse momento de mudanças nas leis 
trabalhistas e previdenciárias”, desta-
cou a presidente Regina.
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POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

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

Destacamos nessa edição a aluna 
da Academia Ritmo, Ingrid Cristina 
Melo dos Santos, 21 anos, portadora 
de paralisia cerebral, devido à falta de 
oxigenação durante o parto. Cercada 
de muito amor pelos pais Cristiane 
Melo e Emerson dos Santos e suas 
duas irmãs, ela encontrou na acade-
mia mais motivos para sorrir. 

Há 9 meses, de segunda a sexta, ela 
está aos cuidados do professor Edinho 
Pacheco que, com muito amor e cari-
nho, incentiva a participação de Ingrid 
nas aulas de Fit Dance. Ela é conside-
rada uma das mais entusiasmadas, 
inclusive animando os alunos que às 
vezes não pegam o ritmo da dança.

“Não tenho palavras para agrade-
cer a atenção, o carinho e o amor que 
minha filha recebe de todos os alunos 
e profissionais que atuam na acade-
mia, em especial o professor Edinho. 
Meus mais sinceros agradecimentos”, 
declarou a mãe Cristiane.

DESTAQUE

Em ritmo de superação!

No dia 14/7 aconteceu a emocionante final do campeonato individual de bo-
cha, acompanhada de perto pela já tradicional família bochófila do Clube dos 
Comerciários. O grande campeão foi Quinzinho, acompanhado no pódio por 
Domingas, David e Rodrigo, nessa ordem. Nossos parabéns a todos os compe-
tidores. Confira as fotos desse grande dia!

Grande final do bocha no Clube dos Comerciários

Em agosto, fiquE ligado: vai comEçar a copa mastEr dE futEbol 
no clubE dos comErciários. traga sua família para torcEr E 

curtir todo o lazEr quE o clubE tEm a ofErEcEr.

Quinta sertaneja
Venha curtir e dançar os maiores 
sucessos no clube Palestra Itália, 
todas as quintas, das 18 às 23h.

Rua Padre Euclides n° 543


