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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519-3500

As reformas trabalhista e da Pre-
vidência trarão grandes desafi os para 
o movimento sindical, em especial ra-
tifi car o sindicato como principal de-
fensor do trabalhador. Será primordial 
fi scalizar abusos à legislação e manter o 
protagonismo na negociação da Con-
venção Coletiva, já que as campanhas 
salariais tendem a ser mais duras.

A reforma trabalhista limitou as 
atribuições das entidades sindicais, co-
locou em risco a sustentação adminis-
trativo-fi nanceira e visa enfraquecer a 
representação formal. Nessa batalha, 
apesar da tentativa de colocar em xe-
que a legitimidade e credibilidade dos 
sindicatos, não houve danos concretos 
à imagem do movimento sindical, das 
entidades e de suas lideranças.

O sindicato é a voz do trabalhador 
que, sem essa voz, torna-se isolado. Isso 
enfraquece a categoria profi ssional e o 
trabalhador. Os comerciários contam 
também com o afi nco da nossa Federa-
ção e com a central UGT.

Passaremos por uma fase de ajustes 
e as entidades tradicionais, como o Sin-
comerciários, terão força e legitimidade, 
adaptando-se à nova realidade. 
Continuarão a lutar com 
a mesma intensidade, en-
frentando as adversidades e 
acreditando no fator huma-
no, que é o trabalhador.

Contamos com a 
categoria para ven-
cer esses desafi os.

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.

São quase nove décadas de uma caminhada ao lado 
dos comerciários, lutando por seus direitos!

Um dos mais atuantes e expressivos do estado, 
com quinze cidades em sua base territorial, 
segue em uma trajetória forte e pujante, 

empenhado em manter sólido patrimônio 
material e moral e defender os direitos do 

trabalhador do comércio.
Para tanto, estamos sempre atentos à modernização de 

nossa infraestrutura e ao treinamento de toda a equipe de 
atendimento, em seus respectivos setores.

Enfrentamos e sobrevivemos a muitos momentos preocupantes e crises 
econômicas vividas em nosso país, sempre com a perspectiva de superação 
e busca do bem comum. Ao longo desse período, a entidade tem sido um 

espaço de representação e acolhimento, com o valoroso 
apoio de uma categoria unida e participativa.

Hoje, mais do que nunca, sabemos o quanto 
será relevante a atuação dos sindicatos na 
defesa do trabalhador. Cientes de nosso 

papel e de nossa missão, seguiremos atentos às 
necessidades e anseios da categoria.
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Comerciário, seus direitos estão garantidos na Convenção Coletiva de Trabalho.
Caso tenha dúvidas ou verifique o descumprimento de qualquer cláusula, entre 
em contato com seu sindicato, por meio do telefone (16) 3519-3890.

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
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Expediente

Departamento Jurídico Sincomerciários

Orientações Trabalhistas
e Previdenciárias

(16) 3519-3890
Subsede Campos Elíseos – Rua Marquês de Pombal, 506

É dever do sindicato fiscalizar para que 
todos os direitos dos trabalhadores sejam 
devidamente cumpridos.

Se há algo errado na empresa em que 
trabalha, entre em contato conosco pelo 
telefone (16) 3519-3890, para esclarecer 
dúvidas ou fazer denúncias. Sua identidade 
será mantida em total sigilo.

Sede Social
Rua General Osório n° 782
Centro – Fone: (16) 3519-3500

Subsede Campos Elíseos
Rua Marquês de Pombal n° 506 
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3890

Subsede Batatais
Rua Coronel Joaquim Alves n° 635
Centro – Fone: (16) 3761-3685

Academia Ritmo
Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos – Fone: (16) 3603-6130

Clube dos Comerciários
Rua Ézio Lucchiari n° 500
Parque São Sebastião – Fone: (16) 3629-0717

Escola Infantil CAPKids
Rua Alagoas n° 333
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3410

CAPTec – Escola Técnica do Comerciário
Rua Alagoas n° 349
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3410

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

www.comerciariorp.org
faleconosco@comerciariorp.org
(16) 3519-3500

Sede Social /sincomerciariosrp
Academia Ritmo
R M ê d P b l ° 405

AAcompa hnhe a atua ãção isi dndiic lal nas r dedes sociiaiis
Sede Social Academia Ritmo

Conheça seu sindicato Sindicalize-se!
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POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

ESPORTES

No último dia 18 de novembro, aconteceu a final de tênis do torneio de duplas 
e, como sempre, o público acompanhou os jogos torcendo muito. O campeonato 
foi dividido nas categorias A e B e premiou os vencedores com troféus e meda-
lhas. Inclusive um dos jogadores foi campeão com duplas diferentes nas duas 
categorias! O resultado final você confere abaixo:

Categoria A
Dupla campeã:
Paulo Lazari e Gabriel Silva
Dupla vice-campeã:
Junis Santos e Marcos Rufim

Categoria B
Dupla campeã:
Paulo Lazari e Paulo Vitor Lazari
Dupla vice-campeã:
Carlos Pasquim e Cacá Dante

Participaram da entrega dos troféus e medalhas a presidente Regina, o vice-pre-
sidente executivo Oscar Gonçalves, o diretor de esportes Paulo Noda e o professor 
de tênis Odair José da Costa. Regina fez um convite à todos aqueles que amam o 
esporte: Venham conhecer nossas quadras e treinar no Clube dos Comerciários!

Tênis em duplas anima o Clube dos Comerciários
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG


