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

A Previdência Social precisava 
de ajustes, porém a reforma tor-
nou-se a mais abrangente dos últi-
mos 30 anos. As mudanças trarão 
inúmeras dúvidas e erros de inter-
pretação e, para que o sistema seja 
sustentável, caberá ao judiciário se 
adaptar às leis, decretos, resolu-
ções etc. As novas regras começam 
a valer após a promulgação pelo 
Congresso, preservando o direito 
adquirido pelas normas antigas.

Aqueles que estão a dois anos de 
se aposentar, trabalharão dois anos 
a mais (o chamado pedágio); para 
aqueles que estão na idade mínima 
(57 anos para mulheres e 60 anos, 
para homens), o pedágio representa 
o dobro do período que falta; exis-
tem outras formas de transição para 
essa questão, cabendo a cada um fa-
zer sua opção.  Dessa forma, acabou 
a aposentadoria por contribuição, 
fi cando a idade mínima de 62 anos 
para as mulheres e 65 anos para os 
homens. Para receber o valor inte-
gral (teto do INSS = R$ 5.839,45), o 
prazo de recolhimento é de 35 anos 
(mulheres) e 40 anos (homens).

A reforma afetará a todos os tra-
balhadores brasileiros e se faz mais 
que necessário que estes fi quem 
atentos a todas as mudanças que 
serão implantadas. Nós, do movi-
mento sindical, estamos cada vez 
mais alertas, para que não haja pre-
juízo ainda maior para o 
cidadão que trabalhou a 
vida inteira, justamen-
te nesse momento 
de seu tão aguar-
dado descanso. 

Comerciários terão
reajuste salarial de 4,28%

O Sincomerciários negociou, para a categoria comerciária de Ribeirão Preto 
e região, percentual de 4,28% (quatro vírgula vinte e oito por cento) de aumen-
to salarial, com a manutenção de todas as cláusulas sociais asseguradas na Con-
venção Coletiva de Trabalho. “Como todos os anos, a diretoria do Sincomer-
ciários fez inúmeras reuniões com o Sincovarp (patronal), para chegar a um 
índice de acordo aceitável. Lutamos sempre pelo melhor para o trabalhador”, 
ressaltou a presidente Regina Pessoti Zagretti.
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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.

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.

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

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

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

ATUAÇÃO SINDICAL

Fecomerciários e Sincomerciários juntos na luta 
pela categoria comerciária 
27º Congresso Sindical Comerciário

O Sincomerciários marcou presença 
no evento promovido pela Fecomerciá-
rios, realizado em outubro no  Centro de 
Convenções da entidade, em Avaré. Re-
unindo público de cerca de 3 mil parti-
cipantes, o tema do congresso foi “Sindi-
calismo Reorganizado”, com debates bem 
articulados sobre o fortalecimento das Convenções Coletivas de Trabalho para 
garantir emprego, pagamento de salários dignos e manutenção de direitos. Para 
a presidente Regina Pessoti Zagretti,  a presença e participação ativa do Sinco-
merciários no congresso é a segurança que a categoria comerciária tem de que 
a busca por melhorias é constante, real e efetiva”, enfatizou.

Curso de Fortalecimento Sindical
Funcionários do Sincomerciários, juntamente com representantes de outros 

sindicatos participaram, no início de novembro, do  curso Programa de Forta-
lecimento Sindical, em Avaré/SP. O evento, voltado para as entidades sindicais 
filiadas à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, 
foi ministrado por Mário Coimbra Lopes, 
diretor da Arte & Imagem, empresa de 
assessoria e treinamento especializada no 
movimento sindical. Segundo o Presiden-
te da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, 
“a sindicalização é fundamental para for-
talecer a categoria e a luta sindical, como 
definimos em nosso recente Congresso”.

II Romaria dos Comerciários
A diretoria do Sincomerciá-

rios Ribeirão Preto participou da 
II Romaria dos Comerciários ao 
Santuário Nacional de Aparecida, 
no dia 17 de outubro, em cele-
bração ao dia da categoria, 30 de 
outubro. Sob a coordenação do 
presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, o evento religioso contou 
com a  participação de cerca de 500 romeiros, que assistiram à missa especial, 
entoaram cânticos com o coral da basílica e receberam bênçãos.
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POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG


