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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.
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Estamos em plena negociação 
da nossa campanha salarial, cuja 
data-base é setembro de 2018. O 
sindicato é a peça principal nessa 
negociação, pois sem nossa partici-
pação, a categoria comerciária não 
receberá o reajuste salarial. Rea-
juste esse que, em nossa entidade, 
busca-se sempre um aumento real, 
com valor acima do índice da in-
flação, bem como cláusulas sociais 
e novas conquistas.

Atuamos ativamente para con-
seguir um melhor índice, pois os 
comerciários são a base da ma-
nutenção da empresa e, portanto, 
lutamos para que a conclusão da 
convenção coletiva ocorra o mais 
rápido possível, evitando negocia-
ções emperradas, que travam os 
entendimentos necessários.

Esclarecidas essas informações, 
é necessário que o trabalhador 
comerciário esteja mais próximo 
do Sincomerciários. Em 
virtude disso, fazemos 
o convite: venha fazer 
parte da nossa família, 
SINDICALIZE-SE!

COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519-3500

Em assembleia realizada no último dia 12 de junho foi aprovada, junto à catego-
ria comerciária, a Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2018/2019.

Já devidamente encaminhada ao sindicato patronal SINCOVARP, logo te-
rão início as negociações, que este ano deverão ser especialmente mais desa-
fiadoras, considerando o momento político do país.

O objetivo é fechar o acordo dentro da data-base, 1° de setembro, com reajuste 
salarial digno, renovação e melhoria das cláusulas sociais. Segundo a presidente 
Regina Pessoti Zagretti, em mais essa importante etapa, o sindicato busca cum-
prir seu papel na luta pelos direitos dos trabalhadores e o cumprimento rigoroso 
da convenção coletiva, frente aos efeitos da reforma trabalhista.

Campanha salarial 2018/2019: 
expectativa de um bom acordo

UNIR, LUTAR
E VENCER

Regina Pessoti Zagretti
Presidente do Sincomerciários
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PAINEL DO SEC

Pós-aposentadoria, 
uma fase produtiva

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

Departamento Jurídico Sincomerciários

Orientações Trabalhistas
e Previdenciárias

(16) 3519-3890
Subsede Campos Elíseos – Rua Marquês de Pombal, 506
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Expediente

Para muitos trabalhadores, a apo-
sentadoria não significa o fim da vida 
produtiva. Cheios de vigor e energia, 
seja por necessidade de aumentar a 
renda ou se manterem ativos e úteis, 
decidem voltar ao batente.

O trabalho pós-aposentadoria 
pode resgatar a valorização e o re-
conhecimento social, contribuindo 
para a melhoria da autoestima do 
aposentado; estudos apontam que 
manter-se produtivo, útil e sociável 
pode acrescentar mais de uma déca-
da de vida aos indivíduos.

O fato é que o baixo valor do be-
nefício obriga 95% dos aposentados 
a retornar ao mercado de trabalho 
para complementar sua renda, mui-
tas vezes encarando o trabalho pre-
cário ou informal.

Muitas empresas mantêm em 
seus quadros aposentados produ-
tivos e experientes, propiciando a 
convivência e a troca de experiên-
cias com os mais jovens. No caso 
dos comerciários, o retorno ao tra-
balho ou a continuidade na mesma 
empresa é bem considerável, já que 
o setor exige comunicação, habilida-
de com o público, responsabilidade 
e concentração, atributos adquiridos 
ao longo dos anos de trabalho. Para 
quem está atuando ou pretende se 
manter no mercado na pós-aposen-
tadoria, é fundamental manter-se 
informado, conectado ao que ocorre 
à sua volta e atualizado dos conteú-
dos e mudanças tecnológicas.

De qualquer forma, esses trabalha-
dores ainda puderam obter seus bene-
fícios antes da reforma trabalhista e da 
grande incógnita que poderá ser a re-
forma previdenciária. Para os jovens e 
adultos na faixa dos 40 anos, o futuro 
se apresenta incerto. Mais do que nun-
ca, desfrutar uma aposentadoria com 
tranquilidade e estabilidade financeira 
se tornou um sonho inalcançável para 
a maioria dos trabalhadores.
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SERVIÇOS

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

Cursos a distância no sindicato
Cursos modulares de graduação e 

pós-graduação ganham espaço no Bra-
sil e são a alternativa para quem pro-
cura flexibilidade no ensino, agregan-
do conhecimentos necessários para o 
crescimento profissional.

Com o mercado de trabalho mais 
competitivo, a formação universitá-
ria tornou-se um pré-requisito básico 
para se alcançar uma posição de des-
taque na empresa.

Estima-se que o empregado gra-
duado pode alcançar um acréscimo 
salarial de até 40%, já que se torna um 
especialista em sua área de trabalho.

Um dos fatores que tem aumen-
tado a busca pelos cursos a distân-
cia (conhecidos popularmente como 
EAD) é a falta de tempo do aluno para 
se deslocar até a escola.

Por isso, atualmente são oferecidos 
cursos nos quais os estudantes podem 

se formar em um curto período de 
tempo, com a possibilidade de sele-
cionar outras áreas de estudo.

O Sincomerciários, atento a essa 
tendência, passará a oferecer cur-
sos EAD em parceria com o Centro 
Universitário UNIASSELVI, tornan-
do-se um polo presencial na Escola 
CAPTec, localizada na Rua Alagoas 
n° 349, bairro Campos Elíseos, tele-
fone (16) 3519-3410.

Serão mais de 70 cursos de gra-
duação oferecidos, dentre eles Ad-
ministração, Ciências Contábeis, En-
genharia Civil, Gestão de Recursos 
Humanos, Pedagogia, com preços 
acessíveis a todos os comerciários e à 
população em geral.

Informe-se melhor por meio do te-
lefone 0800-729-9009 ou acesse o site 
www.portal.uniasselvi.com.br e co-
nheça todos os cursos oferecidos. 
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

Conheça seu
sindicato Sindicalize-se!

Sede Social
Rua General Osório n° 782
Centro – Fone: (16) 3519-3500

Subsede Campos Elíseos
Rua Marquês de Pombal n° 506 
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3890

Subsede Batatais
Rua Coronel Joaquim Alves n° 635
Centro – Fone: (16) 3761-3685

Academia Ritmo
Rua Marquês de Pombal n° 405
Campos Elíseos – Fone: (16) 3603-6130

Clube dos Comerciários
Rua Ézio Lucchiari n° 500
Parque São Sebastião – Fone: (16) 3629-0717

Escola Infantil CAPKids
Rua Alagoas n° 333
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3410

CAPTec – Escola Técnica do Comerciário
Rua Alagoas n° 349
Campos Elíseos – Fone: (16) 3519-3410

Acompanhe a atuação sindical nas redes sociais
/sincomerciariosrp
/academiaritmorp
/ClubedosComerciarios
/escolacapkids
/escolacapribeirao

www.comerciariorp.org

faleconosco@comerciariorp.org

(16) 3519-3500


