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

É inegável a relevância da atuação 
sindical como instrumento de rei-
vindicação dos direitos e de repre-
sentação dos trabalhadores. Como 
mediador, o sindicato exerce poder 
conciliatório, atendendo a um gran-
de número de jovens em fase de 
formação e também os empregados 
experientes. Todos devem ser respei-
tados, pois o capital não deve preva-
lecer sobre o trabalho, mas sim, ca-
minhar junto a ele. As alterações das 
leis provocaram a fragilização de 
árduas conquistas, alto desempre-
go e afastaram os trabalhadores dos 
sindicatos que continuam lutando 
pelos direitos de todos.

O movimento sindical precisa ser 
renovado e repaginado, precisamos 
apresentar nosso projeto, com criati-
vidade e um olhar no futuro, atentos 
às normas do trabalho, que estão em 
profunda transformação, por conta 
da chamada Revolução 4.0, que bus-
ca produtividade com maior e� ciên-
cia e qualidade. É necessário trazer o 
trabalhador para dentro do sindicato 
e ouvir seus clamores e anseios. O 
posicionamento atual de que contri-
bui apenas quem quer, é injusto, pois 
a representatividade bene� cia toda 
a categoria por meio da Convenção 
Coletiva. O fortalecimento das enti-
dades, em respeito ao Estado Demo-
crático de Direito, deveria propiciar 
recursos para evitar esse enfraque-
cimento dos sindicatos, 
equilibrando forças entre 
capital e trabalho, em 
prol da estabilidade e 
do crescimento de 
toda a sociedade. Veja em nosso encarte especial os

homenageados do Comerciário do ano 2019
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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 quinta – 8h às 18h

Clube dos Comerciários
Rua Ézio Lucchiari n° 500
Parque São Sebastião –(16) 3917-8787
Terça 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

SEUS DIREITOS

A presidente do Sincomerciários, 
Regina Pessoti Zagretti, que também 
atua como Secretária da Mulher da 
UGT Nacional e Vice-presidente do 
Comitê das Mulheres Trabalhadoras 
da América (CMTA), participou, como 
representante do Brasil, recentemente 
da II Conferencia de Mujeres CSA, no 
Panamá. O tema foi “Futuro do traba-
lho com igualdade e justiça: mulher, de-
mocracia e sindicato” e tratou de temas 
importantes e delicados, como a vio-
lência e o assédio no mundo do traba-
lho, autonomia e empoderamento das 
mulheres, seu poder no meio sindical e 
também seu papel na atual conjuntura, 
além de políticas sociais.

Além de palestras, a conferência 
contou com vários debates e trabalhos 
em grupo, com o intuito de apresentar 
ideias e soluções para os problemas 

II Conferencia de Mujeres CSA – Panamá

enfrentados pelas mulheres em todas 
as esferas trabalhistas. Participaram 
mulheres de vários países, o que pro-
piciou uma visão plural sobre as ques-
tões abordadas.

“Esse tipo de encontro é de fun-
damental importância, pois infeliz-
mente ainda são muito frequentes as 
situações de assédio e desigualdade 
no ambiente de trabalho. As rodas de 
conversas e debates proporcionaram 
a troca de ideias e a busca de solu-
ções para esses problemas. Debate-
mos, ainda, a chamada revolução 4.0, 
avanços da tecnologia industrial e os 
impactos e re� exos nos segmentos do 
comércio e serviços, o que nos alertou 
para o quanto é importante a atuali-
zação tecnológica, pois não podemos 
fugir da modernidade, é irreversível”, 
declarou a presidente Regina.

Nota: Todos os custos referentes à conferência foram de responsabilidade 
da Central Sindical das Américas (CSA).

Revolução 4.0 ou Quarta Revolução Industrial é uma expressão que en-
globa tecnologias para automação e troca de dados, uti lizando conceitos de 
sistemas ciberfí sicos, internet das coisas e computação em nuvem.

Terá um impacto muito profundo, pois se caracteriza por um conjunto de 
tecnologias que permitem a fusão dos mundos fí sico, digital e biológico.

Revolução 4.0 – O que é?
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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


