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COMERCIÁRIO, UTILIZE NOSSO WHATSAPP BUSINESS PARA DÚVIDAS E SUGESTÕES

A velocidade das mudanças tecno-
lógicas surpreende a todos trabalhado-
res, afetando os empregos, criando um 
horizonte de di� culdades e incertezas. 
Acrescenta-se ainda ao cenário as re-
formas Trabalhista e a Previdenciária, 
que reduziram drasticamente os direi-
tos trabalhistas.

Além de toda di� culdade para a 
concessão da aposentadoria, o valor 
não expressa o custo de vida, obrigan-
do o trabalhador a manter sua vida 
pro� ssional, para somar rendas e poder 
se manter.

A classe patronal deveria entender 
que é importante manter os trabalha-
dores mais experientes, agregando-os 
aos jovens, geralmente mais impetuo-
sos, e que podem se espelhar na con-
duta dos mais antigos para produzirem 
com mais responsabilidade e e� ciência.

As empresas não despertaram um 
olhar para os trabalhadores com mais 
de 50 anos. Muitos RHs veem com os 
mesmos preconceitos pela idade, no 
processo de seleção. A população está 
vivendo mais e, por consequência, o 
período produtivo também aumenta. 
Hoje, há cerca de 15% de brasileiros 
com mais de 60 anos, e até 2055, este 
percentual será dobrado. Haverá a 
necessidade do encaixe desses traba-
lhadores no mercado, apesar do pre-
conceito do empresariado quanto à 
capacidade de adaptação dos mesmos 
diante das mudanças tecnológicas e or-
ganizacionais. Esperamos que seja nor-
mal estas transições, com 
aderência dessas pessoas 
ao mercado de trabalho, 
pois têm garra e objeti-
vos, querem se sentir 
úteis, mostrando sua 
capacidade.

Proteção ao Emprego

Convenção Coletiva dos Concessionários
Fechada a Convenção Coletiva dos Concessionários onde os salários no-

minais e valores de parcelas � xas de remunerações variáveis mistas, vigentes 
dos admitidos até 30/09/2018, limitados ao teto salarial de R$ 12.277,00 (doze 
mil, duzentos e setenta e sete reais) serão reajustados a partir de 01/10/2019, 
com o percentual de 4% (quatro por cento).

Con� ra a nova tabela dos pisos salariais e as demais claúsulas 
econômicas da convenção no site www.comerciariorp.org
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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

 Novo valor do seguro-desemprego
O novo valor da menor parcela do seguro-desempre-

go passou a vigorar desde o dia 11 de fevereiro deste 
ano. A importância agora é de R$1.045,00, em virtu-
de do último reajuste do salário mínimo sancionado 
em 31 de dezembro de 2019. Entretanto, o valor má-
ximo do benefício continua sendo de R$1.813,00.

 Tem direito ao seguro trabalhadores de carteira assinada demitidos sem 
justa causa, incluindo os casos de rescisão indireta (aqueles em que a empresa 
é acusada por justa causa por parte do trabalhador).

 O benefício se estende também aos empregados domésticos (empregada, 
motorista, caseiro, entre outros), pescador pro� ssional durante o período de 
defeso, trabalhador resgatado de condição semelhante a escravo, e funcionário 
com carteira assinada que teve contrato suspenso para participar de curso ou 
programa de quali� cação pro� ssional oferecido pelo próprio patrão.

 Novo valor do seguro-desemprego
O novo valor da menor parcela do seguro-desempre-

Homologação segura somente no seu sindicato!
Presidente participa de evento em 
Montevideo

A presidente do Sincomerciários, Regina Pessoti 
Zagretti, que é também Secretária da Mulher da UGT 
Nacional e Vice-presidente do Comitê das Mulheres 
Trabalhadoras da América (CMTA) participou de 4 a 
7 de fevereiro, em Montevideo, Uruguai, da Reunião do 
Grupo de Trabalho sobre Desenvolvimento e Integra-
ção Hemisférica. O evento, promovido e custeado pela 
Confederación Sindical de Trabajores/as de las Améri-
cas, reuniu sindicalistas de 20 países latino-americanos 
e lideranças de Movimentos Sociais.

O encontro discutiu a Plataforma PLADA (Platafor-
ma de Desenvolvimento das Américas), na perspectiva 
das mudanças dos governos da América Latina. A PLA-
DA é um instrumento de mobilização e ação política do 
Sindicalismo frente aos distintos atores sociais e políticos, assim como frente 
aos governos da região para promover os conjuntos de transformação de uma 
perspectiva estratégica. 
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POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Farmácia
Sindical

(16) 3995 6869
(16) 99255 4902

Rua Marquês de Pombal, 405
Campos Elíseos

Fecomerciários lança a Fecom Digital
A Fecom Digital é uma plataforma de compras idealizada pela Fecomer-

ciários, o app coloca na palma das mãos dos comerciários paulistas, acessos 
aos mais variados descontos em diversos estabelecimentos comerciais. Como 
serão milhares de lojistas cadastrados, este sistema online de compras vai aten-
der todas as necessidades dos usuários, oferecendo promoções convidativas e 
garantindo, assim, o melhor custo-benefício. Além destas vantagens, também 
permite que o consumidor acompanhe a economia que tem feito nas compras, 
uma vez que é possível ter o controle � nanceiro das vantagens que está aprovei-
tando. Não é só! Mensalmente, haverá sorteios de prêmios. Para cada compra 
efetivada é gerado um número concorrente. Portanto, quanto mais se comprar, 
maior a chance de ser sorteado.

INFORMAÇÕES:
(16) 3995-6868

TORNE-SE UM LOJISTA FECOM!

Faça seu cadastro como lojista e divulgue suas promoções para milhares 
de pessoas todos os dias! Basta aceitar o convite do Sincomerciários Ribeirão 
Preto e entrar em contato pelo fone: (16) 3995 6868 para uma visita ou mais 
informações.

Se você é lojista e quer ampliar a suas vendas para um 
mercado de mais de 2 milhões de pessoas, prepare-se porque 
está chegando o FECOM DIGITAL!

Qual o seu custo? 
APENAS a taxa de cartão da sua venda!
Ah, e tem mais... A cada venda que você realiza no aplicativo você ganha um 

número da sorte para concorrer a prêmios incríveis todos os meses!
É simples, prático e online! É só vantagem para você!

Vem crescer com o FECOM Digital!
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

Campeonato de Bocha
ESPORTE E LAZER

Aconteceu no dia 12 de janeiro a � -
nal do campeonato de bocha. Con� ra 
os ganhadoresos ganhadores

1º Lugar - Silvio Ap. da Silva (Cequim)
2º Lugar - Luiz Bernadino
3º Lugar - Rodrigo Skaf
4º Lugar - José Afonso

As partidas acontecem 
todos os domingos 

às 8h30

19
equipes 

disputando 
a taça!

CAMPEONATO 
PRIMAVERA

O verão acontece no 
Clube dos Comerciários

Associe-se e desfrute de toda a infraestrutura 
preparada para você e sua família!

Informações: (16) 3995 6868 | (16) 3917 8787


