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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3995-6868/3603-6130

A reforma trabalhista tentou afastar 
os sindicatos de seu principal papel: a 
proteção e conquista de direitos dos 
trabalhadores. Denegriu o movimento 
sindical com a ideia de que ninguém 
precisa de sindicato ou de que contri-
buir não vale a pena.

O objetivo é ENFRAQUECER a 
mão que luta pelo trabalhador, porém 
o momento é de união, de juntar forças 
e, principalmente, conhecer o que seu 
sindicato faz e o que mais pode fazer.

O Sincomerciários, em seus mais 
de 80 anos de história, representa 
toda a categoria na hora das nego-
ciações salariais, atua nas medidas de 
proteção e melhorias nas condições 
de trabalho, fiscalizando horários de 
trabalho, percentual de horas extras, 
benefícios para o feriado e estabi-
lidades para pré-aposentadorias e 
gestantes. Também acolhe denúncias 
de assédio moral e garante assessoria 
jurídica no momento em que é feita 
a homologação, além de oferecer vá-
rios benefícios sociais em prol do tra-
balhador e sua família.

Sindicalizar-se garante tudo isso, 
portanto, conheça seu sindi-
cato, utilize os benefícios, 
participe sempre. Quanto 
mais trabalhadores sindica-
lizados, mais força teremos 
para ampliar a luta por 
direitos e conquistas. 

Unidos, somos 
mais fortes!
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

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.

O Sincomerciários garante, na Convenção Coletiva de trabalho, inúme-
ros direitos aos trabalhadores comerciários de Ribeirão Preto e região. Uma 
atenção especial é dada às cláusulas específicas que tratam dos direitos no 
trabalho aos domingos e feriados. Confira, no quadro ao lado, a relação 
de feriados do ano de 2019 e verifique se seus direitos estão sendo res-
peitados pelas empresas. Caso isso não ocorra, entre em contato com o 
Departamento Jurídico da entidade e faça sua denúncia! Seu nome será 
mantido em segredo, para que o sindicato tome as medidas necessárias 
para a correta aplicação da Convenção Coletiva de Trabalho.

Motta exercerá simultaneamente o car-
go como deputado federal – que assumiu 
no dia 1° de fevereiro– e a presidência da 
Fecomerciários. A presidente do Sinco-
merciários esteve presente ao processo 
eleitoral  que reconduziu Luiz Carlos Mot-
ta à presidência da Fecomerciários, entida-
de que representa cerca de 2,7 milhões de 
trabalhadores comerciários no estado de 
São Paulo e possui 71 sindicatos filiados. 

“Acompanho de perto toda a trajetória 
política e atuação sindical do presidente 
Motta e sei que a luta pela manutenção 
dos direitos e dignidade dos trabalhado-
res será árdua, mas tenho a certeza de que 
ele saberá transpor todos os desafios com 
sabedoria, competência e ética. Ele traba-
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Expediente

Motta toma posse como deputado federal

Conquista sindical

lhará com afinco em prol da nossa cate-
goria, além de olhar com carinho para a 
nossa cidade, visto que é um cidadão ri-
beirão-pretano. É muito importante ter-
mos um comerciário legítimo como de-
putado Federal. Nossa força e confiança 
ao presidente Luiz Carlos Motta”, ressal-
tou a presidente Regina.

Acompanhe a atuação sindical nas redes sociaisSindicalize-se!
(16) 3995-6868/3603-6130

/sincomerciariosrp
/academiaritmorp
/ClubedosComerciarios
/escolacapkids
/escolacapribeirao

www.comerciariorp.org
faleconosco@comerciariorp.org
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POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Proporcionar bem-estar e momentos de lazer ao trabalhador é uma das me-
tas do Sincomerciários, isto fica comprovado com a extensa lista de benefícios e 
serviços que colocamos a disposição dos comerciários e seus familiares.

Dentre estes benefícios, podemos destacar o Clube dos Comerciários: 
um complexo de lazer com inúmeras atividades, que conta com uma ex-
celente administração. No verão não há lugar melhor para aproveitar, com 
suas piscinas e churrasqueiras, mas no inverno também não faltam opções, 
como caminhadas, jogos de futebol, bocha e tênis. 

O clube conta com lanchonetes e restaurante com comida de qualidade, 
preço acessível e um cardápio especial, cuidadosamente preparado. Aos 
domingos, o comerciário pode curtir excelente música ao vivo, enquanto 
saboreia as deliciosas porções, acompanhadas de uma cervejinha gelada, 
restaurando assim as energias para o trabalho do dia a dia. 

Conheça esse benefício de perto e sindicalize se! Informe se pelo fone 
(16) 3995-6868 ou peça a visita de um dos nossos credenciadores, que irão 
até seu local de trabalho e estão aptos a esclarecer todas as suas dúvidas.

Lazer a disposição dos comerciários
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG


