
JORNAL DO

IMPRESSODistribuição gratuita – Ribeirão Preto e base territorial www.comerciariorp.org

Filiado àANO 29 · Nº 536 · JANEIRO 2023
NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 19/12/2022.

SIGA-NOS NAS REDES

Palavra da
Presidente

2023 PERSPECTIVAS E 
EXPECTATIVAS

Inicia um novo ano e com ele a re-
novação de nossas perspec� vas e ex-
pecta� vas no mundo do trabalho e no 
mundo sindical. Acreditamos que o 
novo governo, com nova maturidade 
polí� ca, estará voltado para toda popu-
lação, especialmente para os cidadãos 
mais vulneráveis e para o grande con-
� ngente de trabalhadores que alme-
jam a retomada econômica do Brasil 
com a geração de empregos e melho-
res salários e bene� cios.

No mundo sindical esperamos an-
siosamente a revisão da reforma traba-
lhista, com alterações de importantes 
temas para os trabalhadores, princi-
palmente no que diz respeito às en� -
dades que o representa, pois sem isso 
a luta fi ca desigual diante do patronal.  
Esperamos do Governo e do Congresso 
Nacional, possam democra� camente 
analisar esta mu� lação da CLT e corrigir 
anomalias tão prejudiciais aos traba-
lhadores e à sociedade como um todo.

Desejamos um ano bem-aventura-
do a todos os comerciários de Ribeirão 
Preto e região e convidamos todos a fa-
zerem parte do nosso quadro associa� -
vo de forma a usufruírem dos serviços 
e bene� cios que oferecemos. 

Ansiamos por um país novo, com 
olhar voltado à dignidade de todos os 
trabalhadores e pelo crescimento eco-
nômico, pois o mo-
mento é de união para 
o bem de todos. Em 
2023 torne-se um co-
merciário sindicaliza-
do e/ou associado ao 
seu sindicato e fortale-
ça quem luta por você!
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Acaba de ser fi rmada a Convenção Cole� va 2022/2023 dos co-
merciários do seguimento de venda de veículos e funções corre-
latas. 

 As negociações entre o Sindicato Patronal( Sincodiv) e os 
Sindicatos dos Empregados no Comércio de todo Estado foram 
dirigidas pela Fecomerciários, chegando-se à  aprovação do ín-
dice de 8,83% aplicado sobre o salário de outubro, data- base 
da categoria.

Ressaltamos que a infl ação do mês de outubro de 2022 foi 
de 7,19%, porém com o aumento de 8,83% ob� vemos um ganho 
real de 1,64%, conquista importan� ssima negociada pelos líderes 
Sindicais Comerciários, que avançaram em busca do ganho real, 
conseguindo sensibilizar o Sincodiv, sobre a necessidade de recuperar-
mos o valor dos salários.

COMERCIÁRIOS DE CONCESSIONÁRIAS 
TÊM ÍNDICE DE 8,83%



www.comerciariorp.orgJornal do Sincomerciários2 JANEIRO 2023

A missão do sincomerciários é defender os direitos dos trAbAlhAdores

Expediente

Jornal do Sincomerciários – Publicação do Sindicato dos Empregados no Comércio de Ribeirão Preto | Distribuição gratuita: Associados e lojas em geral
Presidente: Santa Regina Pesso� Zagre� | Vice-presidente execu�vo: Oscar Gonçalves | Vice-presidente: Fábio João Padilha Leite |  Fotos: João Carlos Domingos 
Produção editorial: Panorama Comunicação Fone: (16) 3963-2477 | Jornalista responsável: Claudete Araújo – Mtb. 23.313 | Edição e finalização: Claudia Souto de Lima 
Impressão: Ekopress (16) 3329-5696 | Tiragem: 10 mil exemplares

 NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 19/12/2022.



faleconosco@comerciariorp.org Jornal do Sincomerciários 3JANEIRO 2023

A missão do sincomerciários é defender os direitos dos trAbAlhAdores

 NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 19/12/2022.

Para mais informações, ligue

www.medicar.com.br

3995-6868 3917-8787

Em breve você e sua Família contarão 
com a melhor telemedicina do país 

com um preço especial!
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ADM DO BRASIL REALIZA TORNEIO NO CLUBE 
DOS COMERCIÁRIOS 

No úl� mo dia 10/12 a empresa 
ADM do Brasil realizou um torneio, 
no campo de canindé, no clube.

As empresas que es� verem inte-
ressadas em realizar torneios (aos 
sábados) nesse espaço, devem pro-
curar o diretor Paulo Noda fone: (16) 98132-0049 ou o Coordenador Espor-
� vo Caetano, de sexta a domingo das 8h às 14h, pelo fone: (16) 98862-0251.

BOCHA
O bocha faz sucesso e a cada torneio 

as equipes estão mais preparadas. Em 
2023 muitas rodadas prometem ani-
mar os domingos dos bochófi los de 
carteirinha!

INOVAÇÕES E MANUTEN-
ÇÕES CONSTANTES!

O Clube dos Comerciários passou 
por diversas reformas, manutenção e 
inovações 
ao longo 
de 2022, 
e para 
2023 vem 
m u i t o 
mais por 
aí, toda a arrecadação proveniente das 
mensalidades é u� lizada para proporcio-
nar o melhor aos associados e suas famí-
lias. O Clube é um patrimônio da cate-
goria comerciária, associe-se e usufrua 

deste es-
paço de 
lazer o 
ano intei-
ro, mes-
mo nos 
meses de 

inverno, pois há muitas a� vidades, even-
tos sociais e espor� vos à disposição dos 
associados. Venha conhecer e se apaixo-
nar pelo Clube dos Comerciários.
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NOS SIGA NO INSTAGRAM
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A COPA Master 2022/23, já está 
na 3ª rodada, com 9 equipes par� ci-
pantes. Os jogos acontecem aos do-
mingos pela manhã; destacamos na 
foto a Equipe Napoli que par� cipa 
pela primeira vez.

COPA MASTER


