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

Passados dez meses da aprova-
ção da reforma trabalhista, o que 
ela trouxe? Desemprego e informa-
lidade, dentre outros prejuízos à 
população e, principalmente, para 
nós, comerciários.

Devemos resistir e intensificar 
ações como forma de protesto, mas 
como faremos isso? Por meio das 
convenções e acordos coletivos, 
por exemplo. O sindicato procura 
cada vez mais garantir e ampliar os 
direitos já conquistados.

Nosso grito é por um basta! Che-
ga de pagar o preço por um governo 
que prometeu gerar empregos, e hoje 
contabiliza 13 milhões de desempre-
gados. A situação se agrava cada vez 
mais, principalmente em nosso seg-
mento, em que nem as tradicionais 
datas festivas geram oportunidades.

O movimento sindical está nas 
ruas e buscamos combater os des-
mandos das classes empresarial e 
política, que em momento algum 
pensaram no povo brasileiro. Comer-
ciários, chegou a hora de 
valorizar o sindicato, que 
sempre esteve ao seu lado.

Fortaleça sua entidade 
e sindicalize-se. Traba-
lhador sem sindicato 
está em situação de 
total desamparo.

Em 2013, o Sincomerciários, bus-
cando ampliar o rol de benefícios e 
serviços aos comerciários, investiu na 
criação de uma unidade de escola in-
fantil, voltada a acolher os filhos, com 
idade entre 2 e 5 anos, de comerciários 
e demais trabalhadores.

A proposta pedagógica é baseada 
na liberdade de expressão e estímulo a 
valores como respeito a si próprio e aos 
outros, à natureza e ao meio ambiente.

Os professores e demais colaborado-
res são qualificados e integrados ao pro-
jeto pedagógico proposto, participando 
de processos de formação continuada 
por meio de cursos e palestras, para se 
adequar aos novos métodos de ensino.

CAPKids, um espaço de carinho 
e dedicação para seu filho

A escola, projetada exclusivamente 
para as crianças, se localiza em local 
de fácil acesso, com espaço amplo e se-
guro, enorme área verde, infraestrutu-
ra completa com salas, espaço espor-
tivo, playground, sala de vídeo, salão 
de eventos e sala de leitura, equipada 
com materiais pedagógicos e brinque-
dos modernos. Tudo num ambiente 
sadio, ético e responsável.

Já estamos com as matrículas para 
2019 abertas, com condições e preços 
diferenciados para comerciários e as-
sociados ao Sincomerciários. Venha 
nos fazer uma visita e apaixonar-se 
pela Escola Infantil CAPKids!
Rua Alagoas n° 333, Campos Elíseos.
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PAINEL DO SEC

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

É dever do sindicato fiscalizar para que 
todos os direitos dos trabalhadores sejam 
devidamente cumpridos.

Se há algo errado na empresa em que 
trabalha, entre em contato conosco pelo 
telefone (16) 3519-3890, para esclarecer 
dúvidas ou fazer denúncias. Sua identidade 
será mantida em total sigilo.

Representando o Sincomerciários 
de Ribeirão Preto, o vice-presidente Fá-
bio Padilha e os advogados Vitor Hugo 
Luchetti Guerra e Matheus Calvo Mot-
ta, participaram de reunião no último 
dia 31 de julho, realizada na sede do 
MPT, com o procurador Dr. Henrique 
Lima Correia e com os representantes 
dos shopping centers da cidade.

A reunião teve como intuito a emis-
são de uma Notificação Recomenda-
tória aos lojistas, a fim de que estipulem 

Sincomerciários e MPT notificam shopping centers

prazos para descanso dos funcionários 
durante a jornada de trabalho, em 
atenção à denúncia de que a loja não 
disponibilizava pausas para descanso 
e que os funcionários trabalhavam du-
rante todo o expediente de pé.

“É papel da entidade sindical de-
fender os direitos e zelar pelo bem-es-
tar, segurança e saúde dos trabalhado-
res. O Sincomerciários cumpre esse 
compromisso”, enfatiza a presidente 
Regina Pessoti Zagretti.

Queremos esclarecer e alertar aos comerciários que a homologação do Termo de Rescisão do Contrato de Tra-
balho de nossa categoria é obrigatória, para garantir segurança a ambas as partes. Em muitos casos, essa dúvida 
surge em decorrência das mudanças ocasionadas com a reforma trabalhista. Essa obrigatoriedade consta em nos-
sa Convenção Coletiva e é explicitada no parágrafo 2°, da cláusula vigésima:

Parágrafo § 2° – O crédito das verbas rescisórias, na conta do empregado, deverá ocorrer no prazo máximo de 
10 (dez) dias, contados do último dia de trabalho, previsto no artigo n° 477 da CLT. Fica estipulado o prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, para efetivação da homologação; havendo atraso na homologação por culpa do empregador, 
será cobrada multa diária no valor de 1 (um) dia de salário do empregado demitido, revertido em favor do mesmo, 
sem prejuízo da multa prevista no parágrafo 8° do artigo 477 da CLT. 

ALERTA: HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO É OBRIGATÓRIA

A notificação exige que sejam res-
peitados os parâmetros definidos, 
conforme artigo 157, I, da CLT:

4. Considerando a necessidade de 
existência de pausas e assentos para 
descanso dos empregados que traba-
lham de pé na forma do art. 199, pa-
rágrafo único, da CLT e do Item 17.3.5 
da NR-17 do Ministério do Trabalho 
como mecanismos de proteção à saúde 
do trabalhador, transcritos a seguir:

Art. 199 – Será obrigatória a colo-
cação de assentos que assegurem pos-
tura correta ao trabalhador, capazes de 
evitar posições incômodas ou forçadas, 
sempre que a execução da tarefa exija 
que trabalhe sentado. (Redação dada 
pela Lei n° 6.514, de 22/12/1977).

Parágrafo único – Quando o tra-
balho deva ser executado de pé, os em-
pregados terão à sua disposição assen-
tos para serem utilizados nas pausas 
que o serviço permitir. (Redação dada 
pela Lei n° 6.514, de 22/12/1977).

17.3.5. da NR 17 – Para as ativi-
dades em que os trabalhos devam ser 
realizados de pé, devem ser colocados 
assentos para descanso em locais que 
possam ser utilizados por todos os tra-
balhadores durante as pausas.
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Final da Copa Verão leva torcedores e 
familiares ao Clube dos Comerciários

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

No dia 5 de agosto, aconteceu a 
última rodada da Copa Verão, com 
disputas entre as equipes Amigos do 
Birim e Super Star (pelo 3° lugar) e 
Popular e América, na grande final.

A equipe Amigos do Birim levou 
a melhor, com 4x3 em cima do Super 
Star, em jogo equilibrado e com mui-
tos gols, para a festa da grande torcida 
presente nas arquibancadas do campo.

A grande final foi disputada entre 
América e Popular, times que sempre 
fazem brilhar ainda mais nossos cam-
peonatos. O placar de 1x0 foi apertado, 
mas a equipe do Popular acabou levan-
do o troféu, com muita torcida.

Após os jogos, coube à presidente 
Regina Pessoti Zagretti parabenizar a 
equipe campeã Popular e entregar o 
troféu ao sr. Carlos Henrique Roque. 
O sr. Antônio Aparecido Luiz da Sil-

va recebeu o troféu do América (vice-
campeão) das mãos do vice-presidente 
Oscar Gonçalves. Para o terceiro lugar 
(Amigos do Birim), o diretor de espor-
tes Paulo Merk Noda entregou o troféu 
para o sr. Daniel Lucio da Silva.

Encerrando esse grande evento, 
ainda teve a entrega dos troféus de 
Artilheiro para Jovane Silva Coelho, 
(21 gols – Amigos do Luiz Henrique); 
e também de Defesa menos vazada, 
dividido entre as equipes Popular e 
Favela do Zara (13 gols tomados).

Mais uma vez, a Copa Verão trouxe 
muita gente ao Clube dos Comerciá-
rios, que torceu e vibrou junto com os 
jogadores. Deixamos aqui nossos agra-
decimentos às equipes participantes e 
convidamos a todos para prestigiar a 
Copa Primavera, que já está com a bola 
rolando em nosso gramado!
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ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

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

Sede Social /sincomerciariosrp
Academia Ritmo
R M ê d P b l ° 405

AAcompa hnhe a atua ãção isi dndiic lal nas r dedes sociiaiis
Sede Social Academia Ritmo

Conheça seu sindicato Sindicalize-se!


