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

Brevemente se inicia um novo ano, 
sob um novo governo, com expectativa 
de mudanças. O futuro do sindicalismo 
estará em nossas mãos, na capacidade 
de adaptação, reinvenção e união de es-
forços: entidades, representados e em-
presas. A reforma trabalhista precarizou 
direitos, engessou a atuação e fragilizou 
as entidades sindicais, causando drástica 
redução das fi nanças, com a extinção da 
contribuição sindical e queda na arreca-
dação da contribuição assistencial.

A luta não pode parar: justamente 
em momentos como esse, os sindicatos 
e o conjunto dos trabalhadores devem 
unir-se e agir. É nosso dever defender os 
direitos coletivos e individuais de todos, 
associados ou não.

Por isso, precisamos do apoio dos 
comerciários na adesão ao desconto 
da contribuição assistencial. Com uma 
pequena parcela mensal, podemos re-
presentá-los nas negociações coletivas 
e manter nosso trabalho realizado há 
mais de 80 anos, oferecendo vários be-
nefícios, como: orientação trabalhista 
e assistência jurídica, homologações, 
orientações sobre previdência, farmácia 
sindical, convênio com clíni-
cas médicas, odontológicas 
e faculdades, escola infantil, 
academia, salões de festas e 
eventos, clube de campo e 
colônia de férias. Conta-
mos com vocês, com-
panheiros! Unidos, a 
luta acontece!

Comerciários terão reajuste 
salarial de 4,5%

As direções do Sincovarp e Sincomerciários de Ribeirão Preto e Região as-
sinaram a Convenção Coletiva de Trabalho  2018/2019, em reunião, no último 
dia 21 de novembro. O reajuste obtido após amplas tratativas de negociação foi 
de 4,5% (quatro e meio por cento), sendo mantidas as cláusulas e condições já 
conquistadas. A diferença salarial relativa aos meses de setembro, outubro e 
novembro de 2018, deverá ser paga juntamente com a folha de pagamento dos 
meses de dezembro de 2018 e janeiro e fevereiro de 2019.

Acordo Coletivo com as concessionárias 
garante 5% de reajuste

As direções do Sincodiv-SP e da 
Fecomerciários (Federação dos Em-
pregados no Comércio do Estado de 
São Paulo) assinaram a Convenção 
Coletiva de Trabalho 2018/2019 em 
reunião realizada no último dia 12 
de novembro,  na sede do sindicato, 
em São Paulo.

O documento, com vigência de 1° 
de outubro de 2018 a 30 de setembro 
de 2019, estabelece as normas coleti-
vas e condições aplicáveis à categoria 
dos concessionários de veículos no 
estado de São Paulo, exceto Capital, 
Osasco e Região.

Os salários foram reajustados em 
5%, com a manutenção das cláusulas e 
condições contidas na norma anterior. 
As diferenças salariais de reajustes e 
novos valores relativos ao mês de ou-
tubro de 2018, devem ser quitadas até 
o quinto dia útil do mês de dezembro 
de 2018, conforme previsto na Cláu-
sula Vigésima Primeira da CCT.
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
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Expediente

SEUS DIREITOS

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.

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

Sede Social

Conheça seu sindicato

Sindicalize-se!

Orientações Trabalhistas
e Previdenciárias

(16) 3519-3890
Subsede Campos Elíseos

Rua Marquês de Pombal, 506

Departamento
Jurídico

Sincomerciários

Contratação Trabalho Temporário

No fim de ano, muitos postos de trabalho costumam ser 
abertos no segmento do comércio, sendo uma oportunidade de 
rápida recolocação profissional no mercado de trabalho ou de 
porta de entrada para o emprego efetivo.

A nova legislação ampliou o prazo do contrato de 90 para até 
180 dias, podendo ser prorrogado por mais até 90 dias em caso 
de necessidade.

O trabalhador temporário tem quase os mesmos direitos do 
efetivo, devidamente formalizados em Contrato de Trabalho e 
registrado na Carteira de Trabalho. O salário deve ser o equi-
valente ao da categoria, com jornada de oito horas, mais ho-
ras extras, repouso semanal remunerado, adicional por traba-
lho noturno, seguro acidente de trabalho, férias e 13º salário 
proporcional, além de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e proteção previdenciária.

Fique atento aos seus direitos! Em caso de dúvida, 
procure o departamento jurídico do Sindicato.



faleconosco@comerciariorp.org Jornal do SincomerciáriosDEZEMBRO 2018 3

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

O Sincomerciários realiza anual-
mente sua tradicional homenagem 
ao Comerciário do Ano, destacando 
um comerciário e uma comerciária 
que, na condição de sócios, presti-
giam as atividades, serviços e inicia-
tivas da entidade. O evento fecha a 
programação comemorativa ao Dia 
do Comerciário, realizado na data de 
30 de outubro.

Os destaques deste ano foram 
Nilda Helena dos Santos, funcio-
nária da empresa Ramavi Perfuma-
ria Ltda. e Vanildo Menezes Silva, 
funcionário da empresa Via Varejo 
S/A(Casas Bahia).

Comerciário do Ano 2018 homenageia a categoria
A presidente Regina Pessoti Zagretti, 

ao lado do vice-presidente Oscar Gon-
çalves e do tesoureiro-geral Onofre Fer-
reira, recepcionou os convidados: João 
Luiz Bignardi, vice-presidente do SIN-
COVARP, Rosemary Ap. M. Terra Big-
nardi e Georgia Vianne, respectivamen-
te proprietária e sub-gerente da empresa 
Ramavi Perfumaria e Gilson Josino da 
Cruz, da empresa Via Varejo.

Os homenageados receberam pre-
sentes de suas empresas, do SINCO-
VARP e do Sincomerciários, que ofe-
receu uma viagem ao Centro de Lazer 
dos Comerciários em Praia Grande a 
cada um deles.
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

O dia 21/10 foi marcado por grandes emoções com a final do Torneio aber-
to de tênis, que teve jogos nas categorias A, B, C e D. As finais contaram com 
muita disputa e torcida animada. Veja a classificação dos vencedores:

No último dia 11/11, aconteceu a final em cancha de areia e, dessa vez, o 
campeão foi Michel Honorato, ficando o segundo lugar para Valdemar Fran-
cisco Martins Jr., e o terceiro para José Afonso. A presidente Regina e a dire-
toria do Sincomerciários parabenizaram e agradeceram a todos os jogadores, 
por tantos anos de dedicação e compromisso.

Valdemar fez uma bonita homenagem entregando seu troféu ao sr. Mau-
ro, também da família. Por falar nisso, ela continua crescendo, agora com os 
integrantes da nova geração: Leonardo Prudêncio, de 14 anos e Gabriel Fer-
nandes Mian, de 13, já estão acompanhando o pessoal mais experiente nos 
jogos. Quem também estava lá, de uniforme e tudo, foi o João Lucas, filho de 
Caroline e Michel Honorato, que já leva o pequeno pra torcer!

Finais de tênis agitam Clube dos Comerciários

Família bochófila se reúne em mais uma final

ESPORTES

Categorias Campeão Vice-campeão
A Guilherme Henrique Cunha Fábio Gaspari
B Junis Alves Santos Paulo Humberto Lazari
C Paulo Vitor Lazari Ricardo Bonfim
D Márcio Del Rigo Fábio Rabelo Borges


