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COMERCIÁRIO, UTILIZE NOSSO WHATSAPP BUSINESS PARA DÚVIDAS E SUGESTÕES

O COMÉRCIO, O COMERCIÁRIO E A COVID -19
EDITORIAL ESPECIAL

A pandemia causada pelo Coronavírus 
está causando terríveis problemas para 
a economia mundial e nosso país não 

está a salvo. Nesse momento atravessamos a grande 
incógnita da curva de concentração de casos, que até 
o momento está se mostrando estável na nossa cidade, 
devido ao distanciamento social a que fomos subme-
tidos após o decreto do prefeito municipal. O comér-
cio parou, os funcionários � caram em casa, o consu-
mo diminuiu drasticamente, somente segmentos com 
itens essenciais continuaram abertos. 

E os trabalhadores, em especial os comerciários, 
como � carão após o episódio da COVID-19? Terão 
empregos, salários, as empresas manterão os direitos 
conquistados ao longo de décadas pelo sindicalismo 
comerciário? Qual o papel do sindicato da categoria?

O momento é de resgate, pois poucos tinham estru-
tura para encarar esta realidade, que jamais imagina-
ríamos ver acontecer com o comércio todo fechado, o 
que afetou sobremaneira a categoria comerciária, cujo 
trabalho é vender e receber comissões pelo resultado 
alcançando; prejudicou, igualmente, os que recebem 
salários � xos. Os empresários, por sua vez, se viram 
impedidos de abrir seus estabelecimentos para faze-
rem a economia girar.

No âmbito trabalhista foram lançados vários pa-
cotes de medidas para evitar o desemprego, � exibi-
lizando as normas trabalhistas, reduzindo salários, 
suspendendo o contrato de trabalho, o que ocasionou 
redução dos recursos, férias antecipadas, banco de ho-
ras e com pequena participação � nanceira do seguro-
desemprego.

Os trabalhadores, que já estavam fragilizados pela 
reforma trabalhista, foram surpreendidos pelas medi-
das provisória 927 e 936 e tiveram seus salários re-
duzidos em 25%, 50% ou até 70%, com compensação 
via seguro desemprego. Outra medida autorizada, 

também lesiva à vida � nanceira dos empregados foi 
a suspensão dos contratos de trabalhos, também com 
enormes prejuízos, que impedirão aos mesmos, salda-
rem seus compromissos. A suspensão dos contratos 
� carão sem efeito a partir da reabertura das empresas, 
com o encerramento do período de Calamidade Pú-
blica.

A diretoria do Sincomerciários e o Departamento 
Jurídico da entidade estão atuando no assessoramento 
aos empregados, aliado à orientação para as empresas, 
mesmo que a medida tenha em seu conteúdo cláusu-
la desobrigando a obrigatoriedade da participação do 
sindicato na anuência dos acordos, entendemos que  
quando trata-se da redução dos salários ou qualquer 
tipo de acordo que possa mexer com os direitos dos 
trabalhadores, é necessário sim, a assistência sindical 
para maior segurança da relação empregatícia. 

Salientamos que o Sincomerciários tem uma im-
portante história de conquistas e avanços para a cate-
goria comerciária. Acreditamos que em breve deverá 
ser tomada alguma decisão prevendo a reabertura es-
calonada do comércio, enquanto não é superada essa 
fatídica fase. Nosso papel é zelar pela segurança do 
trabalhador e assegurar que seus direitos sejam res-
peitados.

Rea� rmamos a importância da cautela, evitando 
aglomerações que possam levar à contaminação, uti-
lizando as medidas de higiene necessárias, pois en-
quanto não vier uma vacina para combater esse vírus, 
as restrições continuarão e nosso dever é com a nossa 
vida e com a vida do outro.

Nossa entidade se coloca à disposição de toda a ca-
tegoria nesse momento tão a� itivo. Sigamos em frente 
com ESPERANÇA, FÉ E PERSEVERANÇA.   

UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
 Diretoria do Sincomerciários de Ribeirão Preto
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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

 NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 27/04/2020.
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POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Comunicado Escola CAPKIDS
NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 27/04/2020.

Comunicamos aos pais e responsáveis dos 
alunos da educação infantil e ensino funda-
mental, que estamos seguindo as orientações 
do governo de estado que decretou o não 
funcionamento das escolas devido à
COVID -19.
Os decretos estadual e municipal vigentes, 
suspendem as aulas até o dia 31/05/2020. 

A escola CAPKids iniciou a partir do dia 27/04/2020 o Ensino Remoto, 
onde o apoio e participação familiar são fundamentais para se obter os 
melhores resultados. 
Funcionamento do Ensino remoto:
- Todo o material pedagógico, bem como as orientações sobre a ferra-
menta (plataforma de ensino) que será utilizada pelos professores (Iôni-
ca-FTD) para envio das vídeo-aulas, cronogramas de estudos e demais 
instruções estão disponíveis na secretaria da escola. 
Agradecemos a compreensão e colaboração de todos e temos a certeza 
que juntos passaremos por tudo isso sem prejuízo ao aprendizado de 
nossos alunos.

CAPKids
EDUCAÇÃO INFANTIL E

ENSINO FUNDAMENTAL

* Essa data pode sofrer alterações, de acordo com as 
orientações das autoridades competentes.

A equipe da escola Capkids está à disposição dos pais e alunos. 
Juntos venceremos a Covid-19!

Fone: (16) 3632-8454 - faleconosco@escolacap.com.br
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

ESPORTE E LAZER

 Os últi mos dias mostraram para 
o mundo a grande importância 
das ferramentas digitais nesse 
momento em que não podemos 
nos aproximar de quem amamos. 
Segmentos que já ti nham esse 
co nhecimento vêm se adaptando 
e conseguindo superar a crise 
que vivemos. Para que você 
também possa entrar no mundo 
digital e se adaptar a esse novo 
modelo de relacionamentos e 
negócios, a Escola de Celular 
estará aqui comparti lhando 
dicas sobre o seu smartphone e 
aplicati vos que faci litam a vida.

COMUNICADO
Seguindo recomendações das autoridades da saúde e 

levando em consideração a pandemia do Coronavírus, a 
organização do campeonato do Clube dos  Comerciários 
Copa Primavera e demais esportes, suspende todas as 
atividades esportivas. 

As mesmas serão remarcadas quando for seguro para 
os associados. Contamos com a compreensão de todos. 
Atenciosamente,
Diretor de esportes: Paulo Noda

Use álcool
em gel

Use o álcool gelEvite
aglomerações

Evite aglomeraçõesLave bem

as mãos

Lave as mãos Use

máscara
Use máscara

PREVENÇÃO COVID-19. 
PREVENIR É UM ATO 

DE AMOR!

NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 27/04/2020.


