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Orgulho e honra para a categoria comerciária
O sindicalismo comerciário paulista se orgulha com a ascensão do seu líder, 

Luiz Carlos Motta, à presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio (CNTC). A solenidade ocorreu em 5 de março, na sede da enti-
dade em Brasília.

O Sincomerciários de Ribeirão Preto, assim como os co-irmãos sindica-
listas, sente-se honrado e deseja sucesso à nova gestão que tem como lema: 
Reorganizar para Fortalecer!

COMERCIÁRIO, UTILIZE NOSSO WHATSAPP BUSINESS PARA DÚVIDAS E SUGESTÕES

Luiz Carlos Motta, Deputado Federal e 
presidente da Fecomerciários, assume a 

presidência da CNTC

Quadro hostil 
de desemprego e 
trabalho informal

O governo prometeu solucionar o 
problema do desemprego após as refor-
mas trabalhista e previdenciária. Mas só 
fi zeram aumentar a taxa dos informais, 
para alarmantes 38,4 milhões de presta-
dores de serviço fora de proteção legal.
Novamente, com objetivo de criar em-
pregos, o governo cria a MP nº 905, 
com grande redução de direitos, para 
empregar jovens de 18 a 29 anos, com 
remuneração de até um salário mí-
nimo e meio; FGTS de 8% passa para 
2%; multa da rescisão passa de 40% 
para 20%; permissão de trabalho aos 
domingos e feriados; onde pode-se tra-
balhar 4 domingos e folgar no 5º do-
mingo; com a promessa de redução dos 
encargos trabalhistas para as empresas. 
O trabalhador brasileiro só está per-
dendo, e paralelamente, a revolu-
ção no mercado de trabalho cres-
ce a níveis estratosféricos com a 
redução de custos. Como por exem-
plo: supermercados, operando sem 
caixas, o comércio online os bancos 
operando 24 horas por aplicativo, etc.
Todas estas novidades têm um efeito 
devastador sobre o nível de emprego 
e mudanças mais graves estão por vir 
que levarão ao crescimento das con-
tratações informais, agravando ainda 
mais as condições de moradia e servi-
ços precários na educação e na saúde.
Com a pendemira  do Coronavírus
 - COVID 19 o futuro do ca-
pitalismo e de todo proces-
so produtivo mundial de-
verão passar por análise 
profunda e com certe-
za  sofrerão intensas 
mudanças.
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O Hospital Beneficência Portugue-
sa de Ribeirão Preto recebeu, através 
de emenda parlamentar, de autoria do 
deputado Federal Luiz Carlos Motta, 
a importância de R$ 200.000,00 (du-
zentos mil reais), que serão alocados 
para o custeio dos serviços de assis-
tência do hospital.

O anúncio, no dia 10 de março, 
teve a presença do deputado e seu 
assessor parlamentar Alexandre Se-
rafim, do diretor do hospital, Ricardo 
Marques, do suplente de vereador da 
cidade, Giomario Mendes Carneiro e 
da presidente do Sincomerciários, Re-
gina Pessoti Zagretti.

Marques ressaltou a importância 
da verba para a continuidade dos ser-
viços prestados pela instituição, que 

atende em média 500 pacientes/dia e 
45 mil exames laboratoriais /mês. “A 
população de Ribeirão Preto agrade-
ce ao deputado Luiz Carlos Motta por 
essa atitude em prol da saúde, ela be-
neficiará muitos trabalhadores da ci-
dade e da região. Nossos mais sinceros 
agradecimentos”, ressaltou a presiden-
te Regina.
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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 Nova Ritmo
Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos – (16) 3635-3014
Segunda a sexta – 6h30 às 22h
Sábados – 8h às 12h

Farmácia
Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos – (16) 3995-6869
Segunda a sexta – 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

@sincomerciariosrpSiga-nos no

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

SEUS DIREITOS

Deputado Federal Luiz Carlos Motta destina 
verba para hospital de Ribeirão Preto
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POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Sindicalistas acordam repúdio à MP 905

No último dia 9 de março, cerca de 250 sindicalistas do estado de São Paulo reuni-
ram-se em seminário promovido pela UGT São Paulo, no centro de Estudos Jurídicos 
da Fecomerciários, em Campinas.

Na oportunidade aprovaram, por unanimidade, nota de repúdio à MP 905, que sob 
o falso pretexto de incentivar o ingresso de jovens no mercado de trabalho, constitui-
se, na realidade, em uma extensão da Reforma Trabalhista, ampliando a precarização 
do emprego e colocando em risco direitos conquistados a duras penas pelos trabalha-
dores e assegurados por lei.

Considerando que: a medida tem como objetivo favorecer o mercado através da 
fl exibilização de normas trabalhistas para aumentar o lucro das empresas; penalizar os 
desempregados, na medida em que estabelece uma alíquota de 5% para a contribui-
ção previdenciária; ampliar a renúncia fi scal entre 2020 e 2024, com a Carteira Verde 
Amarela, em R$ 10,6 bilhões; permitir o trabalho irrestrito aos domingos,, impedindo 
o convívio familiar; favorecer a  burla e o relaxamento das regras, com a mudança na 
sistemática de fi scalização do trabalho; causar perda de prerrogativas dos sindicatos, 
enquanto as empresas se fortalecem,  os líderes sindicais decidiram solicitar ao Con-
gresso Nacional a rejeição desta Medida Provisória.

Após a decisão, a presidente do Sincomerciários de Ribeirão Preto convidou outros 
sindicalistas da cidade e região, para uma reunião na sede da entidade, com o propó-
sito de discutir vários assuntos relacionados aos direitos trabalhistas e sindicais. Como 
principal enfoque  a MP 905, emenda constitucional n° 196/2019, que traz enormes 
prejuízos aos trabalhadores e  ao movimento sindical.   

INFORMAÇÕES:
(16) 3995-6868

QUANTO MAIS CEDO NOS 
DISTANCIARMOS 

MAIS CEDO NOS ABRAÇAREMOS!
#FICAEMCASA

NÃO AO COVID-19
CORONAVÍRUS

MAIS CEDO NOS ABRAÇAREMOS!

DIGA NÃO AO CORONAVÍRUS
PREVINA-SE

CUMPRIMENTO

EU GOSTO DE MIM
EU GOSTO DE VOCÊ

E TE ABRAÇO!
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

ESPORTE E LAZER

Geração Mulekada

União RP

Copa Primavera 2020
Equipes do 
campeonato

América

Azulão
Bec
Cerradense
Entre Amigos

Amigos do Lazinho JH 

Favela
Ferrari
Geração

Paivense
Popular
Porto FC
PSG
PSS
Super Star
União
União RP


