
JORNAL DO

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

Filiado àANO 28 · Nº 526 · MARÇO 2022
NOTA DA REDAÇÃO: O fechamento desta edição se deu no dia 17/02/2022.

COMERCIÁRIO, UTILIZE NOSSO WHATSAPP BUSINESS (16) 3995-6868

Palavra da
Presidente

“Orgulho de Ser Mulher”
Reinvente-se quantas vezes for preciso.

Seja você mesma nas lutas 
pelos seus objeti vos. 

Use sua força, 
coragem e per-
sistência para 
superar seus 
limites.

Orgulhe-se 
de quem 
você é!

A diretoria do Sincomerciários parabeniza todas as trabalhadoras 
comerciárias pelo “Dia Internacional da Mulher” e reafi rma sua ban-
deira de luta pelas causas femininas como de extrema importância 

para uma sociedade mais justa e igualitária

A importância dos sindicatos 
nas relações trabalhistas

As enti dades sindicais têm como mis-
são, atuar em defesa dos trabalhadores, 
protegidos pelos direitos constantes na 
CLT e Consti tuição Federal e Convenção 
Coleti va de Trabalho que todos os anos 
é renovada e atualizada com os direitos 
referentes a cada categoria. 

Para que haja uma atuação convin-
cente e fi rme, o sindicato necessita de 
recursos fi nanceiros para implantar e 
desenvolver as mais diversas ati vida-
des, porém com a exti nção da contribui-
ção sindical, as fi nanças sindicais foram 
prejudicadas, levando muitas enti dades 
a encerrarem suas ati vidades.

Por outro lado, os empregados tam-
bém saíram prejudicados pela reforma 
trabalhista e os sindicatos não ti veram 
a oportunidade de parti cipar das dis-
cussões e assim a reforma foi aprovada 
com o argumento de gerar milhões de 
empregos, o que não aconteceu.

Fica claro que o trabalho sindical 
enfrenta inúmeras difi culdades para 
ser viabilizado, mas não esmorecemos 
conti nuamos a atuar de forma ati va na 
proteção aos comerciários. É importan-
te que a categoria valorize o sindicato e 
a melhor forma de fazer isso é sindica-
lizando-se ou se associando, pois além 
de usufruir dos benefí cios oferecidos, 
ainda fortalece a enti dade nas lutas por 
mais direitos.

Neste 8 de março convocamos todas 
as trabalhadoras comerciárias para que 
venham se associar, pois temos uma ex-
tensa pauta de luta femininas para dar 
voz. Somos 70% da força de trabalho no 
comércio e precisamos 
que nossa voz seja ou-
vida e nossos direitos 
respeitados. Juntem-se 
a nós valorosas comer-
ciárias, para ampliarmos 
esse leque de conquistas.
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
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LUTAS E DIREITOS CONQUISTADOS 
PARA MULHER TRABALHADORA 

Fazendo uma retrospecti va das 
lutas e direitos conquistados pe-
las mulheres desde 1827, quando 
as meninas obti veram o direito de 
frequentar uma escola, já se passa-
ram quase dois séculos. A mulher 
conquistou o direito de cursar uma 
faculdade (1879), o 1º parti do polí-
ti co feminino (1910) ao voto (1932). 
Mais de um século de lutas, marca-
ram inúmeras e expressivas vitórias 
das mulheres principalmente das 
trabalhadoras.

 Precisamos de mais, queremos 
muito mais do que o que já foi con-
quistado, ainda hoje temos muitas 
meninas que não vão à escola ou, 
pior, saem da escola por causa de 
gravidez na adolescência ou por te-
rem que trabalhar para ajudar a sus-
tentar a casa dos pais. Temos uma 
luta imensurável contra a violência 
domésti ca, laboral e contra o assé-
dio moral e/ou sexual. Nós mulheres 
não somos tratadas em pé de igual-
dade com os homens no mercado 
de trabalho e nem na vida políti ca 
onde ainda impera o machismo e os 
chavões como “lugar de mulher é na  
cozinha”. Estamos a anos luz de che-
gar ao patamar de igualdade com os 
homens em nosso país. Temos o di-
reito de sermos o que quisermos e 
estar onde quisermos. 

Igualdade de gênero, trabalho 
igual, salário igual, as mesmas opor-
tunidades de promoção na carreira, 
espaços adequados para o cuida-
do com os fi lhos, oportunidades 
para empreender, combate a todos 
os ti pos de violência, liberdade de 
sermos quem desejamos ser sem 
o julgamento e crivo opressivo da 
sociedade patriarcal que nos cerca, 
essas são algumas das bandeiras de 
luta feminina que temos o dever de 
levantar.

Um Feliz Dia Internacional da Mu-
lher a todas nós que lutamos por 
uma sociedade mais justa, onde to-
das as meninas possam estudar e se-
rem livres para serem mães apenas 
se desejarem e quando desejarem.

Regina Pessoti  Zagretti  
Presidente do Sincomerciários 

Titular da secretaria da UGT Mulher
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As enti dades sindicais de Ribeirão 

Preto têm realizado reuniões para dis-
cuti r o formato e atrações do encontro 
especial para o dia do trabalhador em 
2022. O evento será realizado no Clube 
dos Comerciários no dia 1º de maio, e 
os trabalhadores de várias categorias 
poderão curti r um dia inteiro no clube 
além de parti cipar dos sorteios, apresentações. Observação: todos os proto-
colos sanitários contra a Covid-19 serão respeitados; se por acaso o número de 
casos aumente, o evento será cancelado.

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES
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Vem aí a Festa do Trabalhador 2022

além de parti cipar dos sorteios, apresentações. Observação: todos os proto-
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FINAL DO 1º TORNEIO FUTEBOL SOCIETY 
TROFÉU “ONOFRE FERREIRA ALMEIDA JR.”

Aconteceu no domingo (06/02), a 
fi nal do 1º Torneio Futebol Society pro-
movido pelo Clube dos Comerciários. 
O torneio recebeu o nome do diretor 
da enti dade Onofre Almeida Jr em ho-
menagem aos mais de 50 anos de luta 
sindical pela categoria comerciária. Ele 
recebeu uma placa de honra ao mérito e 
o carinho e respeito dos competi dores, 
equipe do clube, da presidente Regina 
Pessoti  Zagretti   e demais diretores da 
enti dade.

“O torneio foi bastante concorrido,  

ti vemos o maior cuidado quanto aos 
protocolos sanitários na organização da 
competi ção e gradati vamente vamos 
voltando com às ati vidades esporti vas 
no clube de campo. 

Para 2022 estamos programando 
muitas novidades para os associados”, 
ressalta a presidente Regina. 

“A homenagem ao nosso companhei-
ro Onofre foi mais que merecida, pois ao 
longo de todos esses anos ele sempre 
esteve a postos na defesa dos direitos 
dos trabalhadores, só temos que agra-

decer pelo seu empenho e amizade. 
Agradecemos e parabenizamos to-

das as equipes pela cordialidade e es-
pírito esporti vo durante todo o torneio, 
incluindo a equipe de árbitros, ao coor-
denador de esportes Caetano e ao dire-
tor de esportes Paulo Merk Noda”, fi na-
liza a presidente.

Resultado do Torneio
• Campeão: Amigos do Lazinho
• Vice-Campeão: Equipe Favela
• 3º Lugar: Equipe Popular

Homenageado: Onofre F. Almeida Jr. Campeão: Amigos do Lazinho  Vice-Campeão: Equipe Favela  3º Lugar: Equipe Popular


