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

O governo volta a propor, de for-
ma redundante, uma fórmula para 
elevar a contratação de empregados 
– por meio da MP 905 e da “Cartei-
ra Verde e Amarelo” –, tornando os 
direitos ainda mais precários para a 
contratação de jovens entre 18 e 29 
anos. Foram revogados 37 artigos 
da CLT e suprimidas disposições de 
22 leis e decretos, que tratam das leis 
trabalhistas e previdenciárias. Uma 
verdadeira desregulamentação do 
mercado de trabalho, reduzindo 
34% dos encargos trabalhistas.

Emprego se cria com desenvolvi-
mento, e não com a precarização das 
leis trabalhistas, que resultou em 24,4 
milhões de brasileiros trabalhando 
por conta, sem falar nos 14 milhões 
de desempregados, em desespero 
por não conseguir prover o sustento 
familiar. As propostas contidas nessa 
MP só pioram esse quadro já dra-
mático (veja quais são na página 3). 
Diante de tais calamidades, é impor-
tante lembrar que é dever do Estado 
proteger os mais vulneráveis, e não 
aumentar sua pobreza com reduções 
salariais, precarização de direitos e 
insegurança jurídica.

Caberá ao Congresso Nacional 
rejeitar a MP 905, já que mistura 
vários temas, sendo inclusive cri-
ticada por muitos ministros do 
STF. Em sua totalidade, rompe o 
equilíbrio que deve prevalecer en-
tre capital e trabalho, favorecendo 
apenas um lado, com 
fl agrante perda de di-
reitos dos trabalhado-
res, o que demons-
tra os excessos do 
neoliberalismo.
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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 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
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POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Homenagem ao Comerciário do ano
A 20ª edição do Comerciá-

rio do Ano ocorreu na noi-
te do Miss Comerciária, e os 
homenageados foram: Gisele 
Conceição Nobre da Silva, co-
merciária há 22 anos, caixa no 
Magazine Luiza; e Paulo Hen-
rique Garcia, que há 24 anos 
atua como líder de funilaria 
e pintura na Itacuã Veículos. 
Nossos agradecimentos a estes 
profissionais tão dedicados.

Dia 23 de novembro, aconteceu no Clube dos Comerciários a 24ª edição do 
Miss Comerciária Ribeirão Preto, evento que visa enaltecer a beleza e a força da 
mulher comerciária. Este ano, 15 candidatas – de vários segmentos do comér-
cio – abrilhantaram a noite e fizeram um belíssimo desfile, com muita graça e 
elegância. A animação ficou por conta da banda The Hills, com muito rock n’ 
roll. Além das três primeiras colocadas e da Miss Simpatia, este ano a inovação 
ficou por conta da eleição da Miss Influencer, candidata mais engajada nas re-
des sociais. Para o julgamento dessa categoria, foram convidadas duas modelos 
e influencers candidatas ao Miss Ribeirão Preto deste ano: Gabriela Machado e 
Letícia Achitti. A diretoria agradece e parabeniza a todas as participantes.

Muito glamour no Miss Comerciária 2019

Traga seus blisters (embalagens 
de comprimidos) vazios para a 
nossa Farmácia. Eles serão en-
viados ao Lions Clube Ribeirão 
Preto e, após a reciclagem, des-
cartados de forma correta, sem 
agressão ao meio ambiente.
Colabore com esse movimento!

Separe. Não pare.

Atenção
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG


