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

A reforma trabalhista, aprovada 
para resolver o problema do desem-
prego, acabou gerando um cenário 
de recessão e deterioração das con-
dições de trabalho. Isso levou 28 
milhões de brasileiros a aceitarem 
carga horária inferior a 20 horas se-
manais, com grande queda na renda, 
difi cultando assim a manutenção da 
família e criando endividamento. 

 Esse grave quadro social resul-
tou em um grande contingente de 
desempregados e de trabalhadores 
informais, sem registro na carteira; 
temos 13,4 milhões de desemprega-
dos e 4,8 milhões de desalentados 
(pessoas que desistiram de procurar 
emprego). O ambiente de negócios 
é um dos mais afetados, prejudican-
do empresas produtivas e favore-
cendo as de qualidade inferior, que 
pagam salários ainda mais baixos.

A classe política e os gestores da 
economia devem planejar políticas 
públicas com um olhar mais atencio-
so a todos os brasileiros, pois a subu-
tilização da mão de obra só aumenta. 

Os trabalhadores querem empre-
go estável, acesso a treinamentos para 
melhor qualifi cação, vale-refeição, 
auxílio-transporte e gestão efi ciente 
de seus superiores hierárquicos. Será 
que isso é um sonho inatingível?  Es-
peramos que não! Colocamos toda 
a nossa estrutura sindical 
de apoio à disposição 
dos comerciários nestes 
tempos tão turbulen-
tos. Contem conos-
co sempre! 
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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.

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

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

Que a reforma da previdência será preju-
dicial ao trabalhador, não há dúvidas. O 
trabalhador brasileiro novamente “pagará 
o pato”, principalmente quando mais pre-
cisa: no momento da aposentadoria. Para 
esclarecer, o Departamento Intersindical de 
Assessoria Parlamentar (Diap), lançou a 
cartilha “PEC 6/2019 – A nova Reforma da 
Previdência” em seu site. Trata-se de um re-
sumo detalhado sobre a proposta do novo 
sistema previdenciário apresentada pelo 
governo ao Congresso Nacional em 20 de 
fevereiro de 2019. O material explica os 
pontos mais polêmicos da proposta, relati-
vos à desconstitucionalização, capitalização 
e restrição de acesso a direitos da PEC.

Conhecer para combater!
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Baixe a publicação em PDF por meio dos sites:
www.diap.org.br (DIAP) ou www.comerciariorp.org (Sincomerciários)

Fique atento!
Sua Convenção Coletiva garante direitos e benefícios e a cláu-

sula quadragésima sexta trata do trabalho aos feriados.

Em caso de descumprimento, denuncie!
www.comerciariorp.org

TRABALHOU NO FERIADO?
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POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

ATUAÇÃO SINDICAL

A posse da diretoria da Fecomer-
ciários aconteceu no dia 26 de abril, no 
Centro de Lazer dos Comerciários  em 
Avaré, e contou com a presença de au-
toridades do mundo sindical, políticos, 
sindicalistas e trabalhadores do comér-
cio. Além da cerimônia de posse, foi 
inaugurado o Centro de Convenções 
dos Comerciários, amplo, moderno e 
dotado de toda a infraestrutura para 
acolher eventos e beneficiar os comer-
ciários de todo o estado. Durante a 
posse, foi lançado um audacioso plano 
de ação que irá nortear as ações da fe-
deração pelos próximos cinco anos: 

1) Promover uma integração cada 
vez maior da Fecomerciários com os 
seus 71 sindicatos filiados.

2) Incrementar a integração com 
as 12 Regionais.

Diretoria da Fecomerciários toma posse e 
lança plano de ação

3) Unificar as lutas por assinaturas 
de Convenções Coletivas de Trabalho, 
com ganhos econômicos e sociais.

4) Organizar mobilizações contra 
retrocessos nos direitos.

5) Avançar na prática do legítimo 
sindicalismo cidadão.

6) Incentivar a sindicalização.
“Parabenizo a nova diretoria da Fe-

comerciários, e agradeço a liderança 
positiva do presidente Motta que sem-
pre primou pela ética e pelo trabalho 
em conjunto, fortalecendo as entida-
des filiadas e oferecendo todo o apoio 
ao trabalho sindical em Ribeirão Preto 
e região. Faremos o possível para que 
o plano de ação traçado seja cumprido 
com êxito, visando o melhor para a ca-
tegoria comerciária do nosso estado”, 
ressaltou a presidente Regina.
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

O Sincomerciários de Ri-
beirão Preto oferece aos 
comerciários convênios mé-
dicos, odontológico e tam-
bém parcerias com institui-
ções de ensino, com preços 
e condições especiais.

Você pode se informar 
melhor sobre esse e vários 
outros benefícios por meio 
do telefone abaixo:

(16) 3995-6868


