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“Estamos vivemos em um panorama político que 
está causando muita insegurança em nossa sociedade e, 
principalmente, na classe trabalhadora com as polêmi-
cas propostas das reformas da Previdência e Trabalhista. 
A hora é de enfrentamento, de ir à luta pelo que acredi-
tamos ser o correto, não importa a nossa idade, gênero, 
etnia, não importa se ganhamos um super salário ou o 
piso da categoria, essas mudanças mexerão com toda 
população a curto, médio e longo prazos e se mexerem 
em um direito mexerão em todos, por isso a palavra de 
ordem nas manifestações populares e do movimento 
sindical é: NENHUM DIREITO A MENOS!

O Movimento Sindical Comerciário já aderiu a essa 
bandeira, os dirigentes, funcionários das entidades e 
principalmente os comerciários estão engajados nas 
manifestações, organizando atos de repúdio, estudando 
meios de barrar as reformas e garantir todos os direitos 
dos trabalhadores, sem que nenhum fique de fora. 

É hora de tomarmos as ruas e garantirmos que nin-
guém mexa com a CLT e muito menos com a Previdên-
cia. A nossa central Sindical UGT – União Geral dos 
Trabalhadores, que representa 10 milhões de trabalha-
dores, 1.350 sindicatos e é a segunda maior central; a 
CNTC - Confederação Nacional dos Trabalhadores no 
Comércio, que possui 25 federações filiadas e mais de 
800 Sindicatos vinculados, representando mais de 12 
milhões de trabalhadores no comércio e serviços em 
todo o país; a Fecomerciários e os 70 sindicatos filiados à 
ela, representando mais de 2,7 milhões de comerciários 
no estado de São Paulo e o Sincomerciários de Ribeirão 
Preto estão juntos e prontos para a batalha em prol de 
justiça, principalmente para a classe comerciária que é a 
mão que constrói esse país. 

Nenhum, mas nenhum direito a menos! ”
Santa Regina Pessoti Zagretti - presidente do 

Sincomerciários de Ribeirão Preto

A luta contra a 
reforma da 
Previdência: 
NENHUM 
DIREITO 
A MENOS!
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Nossos endereços
Sede social:

Rua General Osório, 782 - 1ª e 2ª sobreloja

Centro 16 3519-3500- Fone:

Subsede Campos Elíseos:

Rua Marquês de Pombal, 506

Campos Elíseos - 16 3519-3890Fone:

Clube de Campo:

Rua Ézio Lucchiari, 500

Parque São Sebastião - 16 3629-0717Fone:

Academia Ritmo/Locadora Ritmo:

Rua Marquês de Pombal, 405

Campos Elíseos - 16 3603-6130Fone:

Buffet BonBistrô:

Espaço Siena (Clube de Campo)

Fone: 16 3629-7760 – Carmen

Espaço Villa di Toscana (Subsede)

Fone: 16 3603-6130 – Carlos

Espaço Aberto da 3ª Idade

Terças e Quintas das 14h às 17h

Fone: 16 3519-3890

Escola CAP Centro de Aprendizagem:

Rua Alagoas, 349

Campos Elíseos - 16 3519-3410Fone:

Escola CAP Kids:

Rua Alagoas, 333

Campos Elíseos - 16 3519-3410Fone:

Subsede Batatais:

Rua Coronel Joaquim Alves, 635

Centro - 16 3761-3685Fone:

Sindicalize-se

Documentos necessários

Titular

Carteira de Trabalho (CTPS) atualizada, RG, CPF e

comprovante de residência.

Dependentes

Cônjuge: Certidão de Casamento, RG e CPF

Filhos menores de 18 anos e solteiros: Certidão

de nascimento, RG e CPF

Filhos solteiros até 24 anos, sem renda

própria, que estejam cursando faculdade:

Necessário apresentar comprovante de matrícula

na faculdade (requer renovação anual), RG e CPF

Pai, mãe, sogro e sogra: Documentos de

identidade (RG e CPF)

Companheiro e amasiado: Declaração de União

Estável ou Escritura Pública de Dependência

Econômica (requerida em cartório) ou certidão

de nascimento de filhos em comum, RG e CPF.

Ligue 16 3519-3500 ou 16 3629-0717 e agende

Janivaldo, Márcia ou Rita

solicite a visita de um de

nossos credenciadores

POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

EDITORIAL

CAUSAS TRABALHISTAS

Departamento
Jurídico

CÍVEL E CRIMINAL

Dr. Edson Roberto Borsato

Av. do Café, 681

Fone: 3610 5560 - Ribeirão Preto

E-mail: edsonborsato@ig.com.br

Dra. Daniela K. G. Braga

Rua Aureliano G. de Oliveira, 372

Fone/fax: 3636 3261 - Ribeirão Preto

E-mail: danikgoncalves@yahoo.com.br

Dr. Edson Roberto Massonetto

Rua Duque de Caxias, 1235

Fone: 3632 8990 / 3632 8995

Fax: 3636 9856 - Ribeirão Preto

E-mail: massonettoadv@hotmail.com

Dr. José Jorge Simão

Rua São Sebastião, 506 - 5º andar cj. 51

Fones: 3610 8817 - Ribeirão Preto

E-mail: advsimao@netsite.com.br

Dra. Ritamar A. G. Pereira

Rua Aureliano G. de Oliveira, 372 - sl. 31

Fone/fax: 3636 3261 - Ribeirão Preto

E-mail: ritamar@aasp.org.br

Aposentadoria, o tema em pauta
O futuro é agora, é hora de nos 

mobilizamos com forte representati-
vidade das forças vivas ou poderemos 
chorar no futuro, pois as propostas da 
reforma previdenciária foram além da 
normalidade e do bom senso. Para ser 
bem clara, o projeto de emenda cons-
titucional trata-se de uma punição 
para quem dedicou toda sua vida ao 
trabalho.

Podemos citar a imposição da ida-
de mínima para homens e mulheres,  
que podem se aposentar somente com 
65 anos de idade, quando a proposta 
da nossa Central Sindical a União Ge-
ral dos Trabalhadores (UGT), é para 
adoção da idade de 60 anos para os 
homens e 58 anos para as mulheres, 
muito mais coerente com nossa reali-
dade.

Na Europa as pessoas começam a 
trabalhar entre 25 e 30 anos, após a 
conclusão dos estudos, o que justifi-
ca aposentar-se com mais idade. No 
Brasil o trabalho se inicia aos 16 anos, 
portanto temos uma outra realidade.

Aqui a maioria das empresas, com 
alegação de almejar sempre mais efici-
ência e produtividade, costumam de-
mitir empregados com 50 ou 55 anos, 
“trocando” por outros mais jovens; 
e aí pergunta-se: como este cidadão 
manterá sua família e o pagamento 
dos seus compromissos?

Pela legislação atual, quem perder 
o emprego pode, em muitos casos, re-
querer sua aposentadoria num ato de 
desespero, submetendo-se à redução 
do seu benefício por causa da aplica-
ção do fator previdenciário, já que esta 
é a única possibilidade de sobreviver. Santa Regina Pessoti Zagretti

Presidente

Com a mudança da idade míni-
ma para 65 anos, ele não terá direito 
à aposentadoria precoce, uma vez que 
todas as formas de obter um benefício 
previdenciário foram extintas, ou seja, 
não haverá a possibilidade de utilizar 
o fator previdenciário e nem a soma 
do tempo de contribuição de 85 ou 95 
anos.

Sem emprego, o cidadão não terá 
condições financeiras de inscrever-
se como Contribuinte Facultativo do 
INSS, para possibilitar contar seu tem-
po de aposentadoria enquanto estiver 
desempregado e terá que enfrentar o 
subemprego com futuro totalmente 
incerto.

Os pensionistas também serão pre-
judicados, pois se forem aposentados 
não poderão acumular a pensão com 
o benefício e terão que escolher um 
dos dois, com uma redução substan-
cial nos recursos financeiros.

Concluindo, já se foi o tempo em 
que a aposentadoria significava o fim 
de uma vida produtiva e, hoje, os tra-
balhadores enfrentam muitas contra-
dições na hora de parar, com muita 
incerteza pelo seu futuro.

Torna-se cada vez mais difícil para 
a sociedade lidar com o envelheci-
mento e fica mais distante da visão 
oriental que compreende que os ido-
sos são patrimônio do povo e de uma 
cultura. 

Não estamos, neste momento, pre-
ocupados com quem já se aposentou 
ou está prestes a se aposentar e sim 
com a sobrevivência dos nossos futu-
ros aposentados. 
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

SEUS DIREITOS

Retirada de direitos 
não gera emprego!

Os 70 Sindicatos Filiados à Fede-
ração dos Comerciários do Estado de 
São Paulo (Fecomerciários), junta-
mente com suas respectivas Centrais 
Sindicais, estão unidos e mobilizados 
para evitar que a complexa Reforma 
Trabalhista seja aprovada com o con-
teúdo que foi encaminhado ao Con-
gresso Nacional pelo presidente Mi-
chel Temer.

Por isso, estamos reivindicando 
junto ao governo a composição efe-
tiva de uma frente de diálogo e am-
pla negociação com o sindicalismo, 
com a presença dos patrões, ante a 
proposta de Reforma Trabalhista, a 
fim de evitar retrocessos e para que 
o Projeto de Lei (PL) 6787/2016, não 
seja votado em regime de urgência.

A ideia do governo é retirar direi-
tos com a alegação de que este retro-
cesso se faz necessário para o Brasil 
retomar o crescimento econômico e 
sair da crise. A alegação é falsa. Re-
tirada de direitos não gera emprego 
e a reforma anunciada é nociva aos 
trabalhadores.

Redução da taxa de juros (Selic), 
sim, significa abertura de novas vagas 
no mercado de trabalho e reaqueci-
mento da economia, com empregos 
e salários. O elevado índice atual da 
Selic, 13% ao ano, emperra a econo-
mia. A indústria não produz, o co-
mércio não vende e a população não 
consome porque o crédito também 
fica caro.

Em vez de sustentar uma Reforma 
Trabalhista que, entre outras malda-
des, quer a prevalência do negociado 
sobre o legislado, jornada flexível, 
parcelamento de férias, 13º e novas 
formas de contratação, o governo de-
veria manter ativa a política de valo-
rização do salário mínimo. Mas, in-
felizmente, não foi o que se viu em 1º 
de janeiro deste ano.

Pela primeira vez, desde 2003, o 
salário mínimo não teve aumento 
acima da inflação. Ao ser reajustado 
em 6,48%, portanto, sem ganho real 
diante da inflação, o piso nacional 
passou de R$ 880,00 para R$ 937,00.

Reajustar o salário mínimo sem 
aumento real significa maior retra-
ção da economia e aprofundamento 

A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

Ficou acordado em assembleia reali-
zada no dia 10 de março de 2017 entre 
o Sindicato dos Empregados no Comér-
cio de Ribeirão Preto (Sincomerciários), 
o Sindicato do Comércio Varejista de 
Ribeirão Preto (Sincovarp), a Associa-
ção Paulista de Supermercados (APAS) 
e com os representantes dos supermer-
cados de Ribeirão Preto e Região que 
os supermercados abrirão no dia 14 de 
abril de 2017, “Feriado de Sexta-Feira 
Santa”, tendo como compensação para 
os empregados do setor, a folga no dia 16 
de abril de 2017 – “Domingo de Páscoa”. 

A abertura se estende aos supermer-
cados e hipermercados (varejista), mer-
cadinhos, mini-mercados e atacadista de 
gêneros alimentícios.

“Nosso papel é preservar os direitos 
dos comerciários e entendemos que a 
abertura na sexta-feira propiciará ao tra-
balhador desfrutar a folga no Domingo 
de Páscoa, comemorando esta data jun-
tamente com seus familiares”, destacou a 
presidente Regina Pessoti Zagretti.

O acordo fixou ainda os direitos do 
trabalhador:

I-Empresas com mais de 10 (dez) 
empregados: 

a) pagamento mínimo de R$ 39,00 
(trinta e nove reais), ao final do expe-
diente ou na folha de pagamento, para 
jornada de até 8 (oito) horas.

b) pagamento mínimo de R$ 30,00 
(trinta reais), ao final do expediente ou 
na folha de pagamento, para jornada de 
até 4 (quatro) horas. 

II-Empresas com até 10 (dez) em-
pregados:

a) pagamento mínimo de R$ 30,00 
(trinta reais), ao final do expediente ou 
na folha de pagamento, para jornada de 
até 8 (oito) horas.

b) pagamento mínimo de R$ 20,00 
(vinte reais), ao final do expediente ou 
na folha de pagamento, para jornada de 
até 4 (quatro) horas. 

III- Fornecimento de Vale Transpor-
te na forma da Lei;

IV- As dúvidas e controversas oriun-
das do descumprimento desta cláusula, 
obedecerão ao disposto na Cláusula 44ª, 
da Convenção Coletiva de Trabalho de 
2016/2018.

Importante: Esta autorização não 
abrange o segmento do comércio em 
geral relacionado com as atividades de 
lojistas, shopping centers e concessio-
nárias de veículos, pois os mesmos de-
verão permanecer fechados na SEXTA- 
FEIRA SANTA, conforme Cláusula 44ª 
da Convenção Coletiva de Trabalho de 
2016/2018. 

ABERTURA DOS 
SUPERMERCADOS 

da crise brasileira porque o poder de 
consumo cai.

Ataques combinados
As ofensivas neoliberais aos di-

reitos trabalhistas e previdenciários 
estão ocorrendo de forma combina-
da. O avanço contra os trabalhado-
res acontece, conjuntamente, com os 
Poderes Executivo (presidência da 
República e ministros), Legislativo (a 
maioria dos senadores e deputados) 
e Judiciário, além, é lógico, dos pa-
trões.

Diante deste contexto ameaçador, 
o enfrentamento às propostas que 
aniquilam direitos, eliminam garan-
tias constitucionais, enfraquecem 
as entidades sindicais e arruinam o 
trabalhador, deve ser unitário e deci-
sivo junto à expressiva bancada dos 
empresários em Brasília. Bancada 
esta  que tem pressa na aprovação da 
reforma e atuar nas bases eleitorais 
desses parlamentares. Atos e protes-
tos nacionais também estão sendo 
organizados em todo o Brasil.

O sindicalismo comerciário conta 
com forte estrutura na capital paulis-
ta, no estado de São Paulo e em todo 
o país por meio da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores no Co-
mércio (CNTC), presidida por Levi 
Fernandes Pinto.

Ao dispor desta organização e de 
capacitados quadros de dirigentes 
sindicais focados na luta pela ma-
nutenção de direitos, vamos ampliar 
este debate em todo o Brasil, apre-
sentando propostas efetivas à Refor-
ma Trabalhista, baseada em análises 
técnicas e em nossa pauta Trabalhis-
ta, já aprovada por unanimidade pelo 
movimento sindical.

Do mesmo modo que o governo 
tem ocupado a mídia defendendo 
suas medidas para o Brasil voltar a 
crescer, cabe também ao movimen-
to sindical investir em comunicação 
para esclarecer e sensibilizar a socie-
dade sobre a gravidade do momento.

Luiz Carlos Motta é presidente da 
Federação dos Comerciários do Esta-
do de São Paulo e da UGT-SP (União 
Geral dos Trabalhadores do Estado de 
São Paulo).
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519 3500

Letícia Luna dos Santos, de apenas 
19 anos, é uma das mais recentes asso-
ciadas do Sincomerciários de Ribeirão 
Preto.

A comerciária iniciou sua vida 
profissional como aprendiz e, como 
entende que o mercado de trabalho 
por vezes apresenta restrições para o 
público feminino, ela acredita que ter 
iniciado sua carreira dessa maneira 
abriu muitas portas. Foi contratada 
pela Vespor Automotive Distribuido-
ra Autopeças em dezembro de 2014 
e, após dois anos como aprendiz, foi 
efetivada.

Ao tomar conhecimento sobre o 
trabalho do Sincomerciários em prol 
da categoria que, além de oferecer 
orientação trabalhista, proporciona 
inúmeros beneficios e serviços, de-
cidiu associar-se, incluindo três de-

PAINEL SINDICAL

DESTAQUE MULHER COMERCIÁRIA

A presidente do Sincomerciários, 
Regina Pessoti Zagretti, que também 
é  Secretária da Mulher da UGT Na-
cional, participou da  5ª Reunião do 
órgão colegiado da estrutura orga-
nizacional, e administrativa da UGT 
Nacional, que teve como objetivo 
debater e apresentar propostas, ações 
e projetos da central. Participaram 
membros de todos os estados brasilei-
ros e de várias secretarias da entidade.

Dentre os temas discutidos esta-
vam as reformas da previdência e tra-
balhista, bem como ações de reivin-
dicação. O intuito é fortalecer a luta 
contra essas reformas e garantir que 
nenhum direito dos trabalhadores 
seja retirado.

Presidente Regina participa de reunião do 
colegiado da UGT

“Reuniões como esta servem para 
debater e chegarmos juntos a uma so-
lução que impeça a retirada de direi-
tos dos trabalhadores, por qualquer 
meio. A UGT e as demais centrais sin-
dicais, bem como a Fecomerciários e 
CNTC também não deixarão de lutar 
por toda a classe trabalhadora”, enfati-
zou Regina.

pendentes, estendendo os benefícios 
a eles. Uma de suas opções favoritas 
de lazer é o Clube dos Comerciários 
onde, juntamente com sua mãe, apro-
veita bastante as atrações do espaço.

Letícia faz uma homenagem  a to-
das às mulheres: “Somos únicas, dinâ-
micas, encantadoras e cheias de amor. 
Devemos ser lembradas, admiradas e 
amadas todos os 365 dias do ano!”
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Aconteceu, de 5 a 7 de março, o se-
minário “10 anos da UGT e a luta das 
mulheres por uma sociedade mais jus-
ta e igualitária”, reunindo mais de 300 
participantes de entidades filiadas à 
Central, em Foz do Iguaçu(PR).

O evento, realizado pela Secretaria 
Nacional das Mulheres da UGT, com 
apoio do Solidarity Center da AFL/CIO 
(central sindical norte-americana), 
discutiu o empoderamento femini-
no e formas de estabelecer, da melhor 
maneira possível, soluções para firmar 
justiça e igualdade para as mulheres 
brasileiras. A agenda diversificada con-
tou com palestras e debates focados em 
assuntos atuais como violência, igual-
dade de gênero, mercado de trabalho e 
também discussões como a ampliação 
de espaços para as mulheres, relacio-
nando esses assuntos com a tríplice 
fronteira (Brasil, Argentina e Paraguai).

A abertura foi bastante prestigiada, 
com a presença da governadora em 
exercício do Paraná, Cida Borghet-
ti (PP); do ministro da Saúde, Ricar-
do Barros; do presidente da Sanepar 

Março - mês de incentivo à luta das mulheres
Seminário da UGT discute Políticas de Justiça e Igualdade

Em seu discurso, a presidente Re-
gina Pessoti Zagretti ressaltou a luta 
contínua das mulheres por condições 
igualitárias em diversos aspectos e, 
dentre eles, o mercado de trabalho. A 
presidente acredita que a luta incansá-
vel das mulheres trará resultados com 
a união da força feminina e, com re-
lação às reformas do governo, enfati-
zou que nenhum direito a menos será 
aceito. 

 “Vivemos num país injusto em 
que as mulheres trabalham muito e 
ganham menos que os homens. Nos-
so grande objetivo é o de impulsionar 
a incorporação de gênero e traçar es-
tratégias para garantir proposições 
inclusivas na agenda sindical da UGT 
Nacional. Não podemos admitir ne-
nhum direito a menos, principalmen-
te no que tange às questões da mulher 
trabalhadora.

A cada dia conquistamos mais es-
paço no mercado de trabalho e nas 
grandes discussões sociais, econô-
micas e políticas em nível nacional 
e internacional. (...) No mercado de 
trabalho, assim como em outras im-

(Companhia de Sanea-
mento do Paraná), Mou-
nir Chaowiche; da pre-
feita de Foz do Iguaçu, 
Inês Weizemann; do pre-
sidente da UGT-Paraná, 
Paulo Rossi; da Secretária 
Nacional de Formação da 
UGT, Josineide Camargo, 
que representou o presi-
dente nacional da UGT, 
Ricardo Patah; da direto-
ra do Solidarity Center da 
AFL-CIO, Jana Silverman; da coorde-
nadora das Centrais Sindicais do Cone 
Sul, Tamara Gascon; da Secretaria dos 
Servidores Públicos da UGT-Paraná, 
Sônia Maria Marchi, que representou 
todas as mulheres trabalhadoras; e da 
diretora do Instituto Sindical Intera-
mericano pela Igualdade Racial (INS-
PIR), Cleonice Caetano, que também 
é Secretária Nacional de Saúde e Segu-
rança no Trabalho da UGT.

As trabalhadoras comerciárias esti-
veram representadas ainda por Rosa-
na Alarcon, Conselheira da Mulher da 

Fecomerciários e presidente do Sindi-
cato de Fernandópolis, e Maria Rami-
res, do Conselho da Mulher da Fede-
ração e presidente do Sincomerciários 
de Jales.

A presidente do Sincomerciários, 
Regina Pessoti Zagretti, que é também 
Secretária da Mulher da UGT Nacio-
nal, respondeu pela organização do 
evento juntamente com a Secretaria 
da Formação e o Instituto de Altos Es-
tudos da UGT (IAE).

portantes questões, ainda lutamos por 
igualdade de condições e de salários 
em relação aos trabalhadores do sexo 
masculino. 

O mercado exige muito mais das 
mulheres, a maioria de nós enfrenta 
a árdua jornada tripla de trabalho, já 
que, infelizmente, ainda somos cobra-
das para dar conta das tarefas domés-
ticas e cuidados com os filhos. Se não 
sacrificarmos nosso tempo não avan-
çamos ou, em muitos casos, descemos 
os degraus profissionais. 

Hoje, nosso desafio como mu-
lheres e homens é varrer o flagelo da 
violência ao nosso redor, ajudando a 
formar gerações de meninas e moças 
mais seguras e livres, além de formar 
meninos e rapazes que respeitem as 
mulheres e dividam com elas as res-
ponsabilidades com o relacionamento 
em si, com a família e com as tarefas 
domésticas.  Somente assim nossa so-
ciedade avançará, tendo como base a 
mudança comportamental.

E desse papel de protagonismo 
social, a UGT e nós, como dirigentes 
sindicais, não abrimos mão e prova 

disso é este maravilhoso evento que 
conta com mais de 300 mulheres e ho-
mens discutindo a nossa luta por uma 
sociedade mais justa e igualitária. Saí-
mos deste evento fortalecidas e muito 
mais determinadas a construir uma 
sociedade onde homens e mulheres 
usufruam a igualdade como um direi-
to pleno e inquestionável.

Vamos! Vamos lá, companheiras, 
ajudar a construir o mundo que dese-
jamos. Com igualdade e justiça social. 
Sigamos juntas nessa luta, com deter-
minação, segurança e altivez!”, finali-
zou a presidente.

Presidente Regina destaca luta da mulher
por igualdade em nossa sociedade

ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG
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Carnaval faz a alegria dos comerciários

Alegria, vitalidade 
e descontração já se 
tornaram marca regis-
trada do “Carnaval da 
Melhor Idade”, realiza-
do pelo Sincomerciá-
rios por meio  do Espa-
ço Aberto da 3ª Idade, 
projeto social mantido 
pela entidade há mais 
de 18 anos. 

A folia de momo 
reuniu mais de 300 
idosos de vários grupos 
de Ribeirão Preto e re-

gião, com destaque para o grupo de Cravinhos, que participou com mais de 100 
integrantes. 

Os grupos foram recebidos com um delicioso café da manhã, que abriu o dia 
repleto de atrações: aula de Tai Chi Chuan com o professor Joab Xavier; oficina de 
artesanato com a professora Mara Montefeltro, que ensi-nou a confeccionar lindas 
máscaras venezianas; concurso de blocos carnavalescos, além de um momento para 
os cuidados com a saúde. A equipe da rede Drogasil realizou testes de glicemia e 
aferição da pressão arterial de todos. A Timpany, empresa de aparelhos auditivos, 
disponibilizou importantes informações, sanando dúvidas sobre acuidade auditiva. 

Folia e alegria marcaram o “Carnaval da Melhor Idade”
Blocos Carnavalescos
1º Lugar: Bloco Viver Mais - grupo de 
Cravinhos com 50 integrantes
2º Lugar: Carnaval Total - grupo Espaço 
Aberto da 3ª Idade com 30 integrantes
3º Lugar: Bloco Arco-íris - grupo Círcu-
lo Operário com 15 integrantes

Concurso Fantasia
Categoria originalidade
1º Lugar: Zoraide Lopes Ramos com a 
fantasia “A Poderosa”
2º Lugar: Tereza Sciência Valezi com a 
fantasia “O Pescador”
3º Lugar: Maria Dolores Manela da Cruz 
com a fantasia “Malandra, malandrinha”

Categoria Luxo: 
1º Lugar: Diva Nicolucci da Silva com a 
fantasia “Velho Guerreiro, uma home-
nagem ao Chacrinha”
2º Lugar: Maria Lúcia Barthe A. Leão 
com a fantasia “Colombina”

Categoria 3 a 6 anos

1º lugar – Giovana Fernandes, de 
6 anos, com a fantasia “Bruxinha”
2º lugar – Sofia Pedreschi, de 
6 anos, com a fantasia “Borboleta”
3º lugar – Bianca Bernardino, de 
5 anos, com a fantasia “Índia”

As comemorações de carnaval promovidas pelo Sincomerciários foram 
regadas a muita alegria e descontração. Houve matinês no Clube de Campo 
reunindo cerca de 3 mil pessoas. A galera se esbaldou na pista de dança co-
mandada pelo músico Adelson e Banda Novo Estilo, não faltaram as clássicas 
marchinhas e as músicas que estão embalando o verão.

O ponto alto da festa foi o aguardado Concurso de Fantasia Infantil, nas 
categorias 3 a 6 anos e 7 a 12 anos. Os pequenos foliões mostraram os detalhes 
de suas fantasias em um desfile individual, com direito a muitas fotos, confete 
e serpentina. 

Os participantes concorreram ao sorteio de duas bicicletas, uma para cada 
categoria, além de troféus e medalhas.

Categoria 7 a 12 anos

1º lugar – Júlia de Almeida, de 9 anos, 
com a fantasia “Rainha de bateria”
2º lugar – Luis Eduardo Fantato, de 
7 anos, com a fantasia “Palhaço”
3º lugar – Maria Antônia Ribeiro, de 
10 anos, com a fantasia “Princesa Bela”

O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

ESPORTE & LAZER

Melhorias no Clube de Campo
O Sincomerciários não poupa 

esforços para garantir benefícios 
e serviços cada vez melhores para 
a categoria comerciária. O Clu-
be de Campo é prova viva dessa 
dedicação, pois a todo momento 
passa por melhorias e adequa-
ções, sempre visando o bem-estar 
dos comerciários e sua família. 
Em breve serão entregues mais 
duas  quadras de bocha de areia, 
a reforma do lindo lago oriental e 
até o fim do ano a filial da Academia 
Ritmo dentro do clube. 

Toda reestruturação e construção 
passam pelo olhar atento da presiden-

te  Regina Pessoti Zagretti e diretoria 
que acompanham de perto o trabalho 
dos construtores  e do engenheiro res-
ponsável.

Caro comerciário, usufrua tudo que 
seu Clube de Campo oferece, extensa 
área verde, piscinas, churrasqueiras e 
muito lazer para você e sua família.

 Faça como a associada Valéria de 
Andrade Prudêncio, que comemorou 
recentemente seu aniversário no clube, 
com um delicioso churrasco para os 
amigos e familiares.

Caso ainda não seja sócio, agende 
uma visita com nossos cadastradores 
pelo fone: (16) 3519-3500 e eles irão até 
sua residência ou empresa.

Clube dos Comerciários: espaço de festa e lazer
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


