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siga-nos

Palavra da
Presidente

INDIGNAÇÃO AOS ATOS 
ANTIDEMOCRÁTICOS
Não podemos deixar de abordar nossa 

indignação contra as agressões ao Patrimô-
nio Nacional, por extremistas e fanáti cos, 
os quais são diariamente alimentados por 
no� cias falsas, impulsionados pelo golpis-
mo insufl ado pelo ex-presidente Bolsonaro 
e seus seguidores.

Brasileiros de bom senso, na sua esma-
gadora maioria, estão do lado da Democra-
cia e das insti tuições e não apoiam o golpe 
militar e não compactuam com os golpis-
tas. Excluímos aqui aqueles bolsonaristas 
lúcidos, que têm o discernimento do certo 
e do errado e que sabem seus limites den-
tro da Democracia, enquanto que o ex-pre-
sidente conti nua afi rmando que a eleição 
foi fraudada e que ele foi vencedor; além 
disso tem afi rmado que sempre esteve 
dentro das quatros linhas e, no seu raciocí-
nio, conti nua pregando o golpe militar para 
implantar a ditadura em nosso país, po-
rém todos os que passaram pela ditadura 
sabem que é um regime de exceção, onde 
não há liberdade de expressão e muito me-
nos qualquer segurança de ir e vir e ainda 
contra todas as insti tuições democratas.

Diante dos gravíssimos fatos ocorridos 
no dia 08/01/23 todos invasores e destrui-
dores das instalações do Congresso, Câ-
mara dos Deputados e Supremo Tribunal 
Federal devem ser responsabilizados judi-
cialmente, pois esta é uma demanda da so-
ciedade ordeira e organizada, sem nenhum 
caráter de vingança, mas sim o cumprimen-
to da lei.

Não pode haver impunidade, o fanati s-
mo não pode ser confundindo com fascis-
mo. Sem anisti a aos que estavam na ação, 
aos que insufl aram e principalmente aos 
que fi nanciaram esses atos anti democrá-
ti cos.  Que sejam res-
ponsabilizados pela lei,  
principalmente o autor 
deste caos, que inclusi-
ve disse “O Brasil não é 
um terreno aberto, onde 
nós pretendemos cons-
truir coisas para o nosso 
o povo e por isto temos 
que desconstruir muita 
coisa.”
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porque homologar no sindicato faZ 
toda a diferenÇa na hora da rescisÃo?

A homologação no Sindicato é extremamente importante para o tra-
balhador, principalmente os jovens que muitas vezes acham que podem 
dispensar esse passo no momento da rescisão contratual.

Veja as vantagens quando a homologação é feita no sindicato:
1 - Evita erros, abusos e incoerência; 
2 - Garante os direitos dos trabalhadores; 
3 - Verifi cação das verbas rescisórias; 
4 - Conferência do FGTS (recolhimentos e a multa de 40% quando da 

dispensa sem justa causa);
5 -Segurança e credibilidade com relação aos cálculos e os recolhi-

mentos das verbas previdenciárias;
6 - Assessoria Jurídica em caso de dúvidas; 
7 - Segurança total para o empregado e para o empregador;

Ao agendar a homologação é obrigatório a presença do empregado, 
que é a parte mais interessada na relação.

Lembrando que todo empregado deve ser registrado na empresa 
para que ao fi nal da relação emprega� cia o mesmo não tenha prejuízos 
e possa obter uma aposentadoria justa. 

O papel do sindicato é fundamental nesse processo fi nal, pois assegu-
ra ao trabalhador que seus direitos sejam garanti dos. Todo empregado 
tem o direito de exigir que sua homologação seja feita no Sindicato de 
sua categoria. É um processo rápido, seguro e necessário, não abra mão 
desse direito.

homologaÇÃo É aqui 
no sindicato

Atendimento de segunda a sexta das 8h às 18h
Rua Marquês de Pombal, 506 - Campos Elíseos

Fone e whats: 16 3995-6868

Homologar sua rescisão no sindicato é uma segu-
rança e garanti a dos seus direitos.

Agora também na modalidade telepresencial.
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Acesse nosso site e conheçA seu sindicAto: www.comerciAriorp.org

importante
reserva de churrasqueiras aos domingos

quais os valores?

como e onde?

justificativa

A partir de 01/02/2023 a reserva das churrasqueiras VIP para DOMINGO deverá ser feita antecipadamente e 
mediante pagamento de taxa.

*A posse da mesma deverá ser feita até às 12h.
Obs: Não será cobrada NENHUMA TAXA, de quarta-feira a sábado para uso de QUALQUER churrasqueira.

50 REAIS - As 3 churrasqueiras grandes de números 8C, 9 E 31 
20 REAIS - Churrasqueiras médias 6B, 7A e 7B, 8A e 8B, 9A, 9B, 9C e 9D, 10, 11A e 11B e 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 

Somente de forma PRESENCIAL, na secretaria da sede, de 2ª a 6ª  feira, das 8h às 17h ou no Clube, de 4ª a 
domingo, das 8h às 17h. 

OBS: Disponível também aos domingos outras 31 churrasqueiras para uso, SEM TAXA.

Esclarecemos que, a sugestão da cobrança partiu dos próprios associados, para que possam programar a 
churrascada com certeza, sem procurar, aleatoriamente no domingo, por uma livre.

Certamente, nem todos os associados têm conhecimento de que aos domingos se formam grandes filas na 
portaria do Clube desde as 6 horas da manhã para reserva de churrasqueiras, que devem ser ocupadas até as 10 
horas da manhã.

O desagrado em não conseguir o espaço tem causado desagradáveis discussões entre sócios e porteiros.
Diante desse transtorno para todos, a diretoria refletiu sobre a sugestão e decidiu pela cobrança.
Em resumo: o associado que deseja e quer ter a certeza de encontrá-la vazia, deverá seguir esse novo regra-

mento.
A Diretoria agradece pela compreensão e deseja que todos possam desfrutar desse belo espaço coletivo 

que é o Clube de Campo, de forma ordeira, agradável e contribuindo para a manutenção.


