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1º de Maio – Dia do Trabalhador

Estamos no meio de um importantíssimo jogo em que 
a grande vitória é manter a posse de uma taça chamada 
DIREITOS. De um lado, a agremiação de aguerridos tra-
balhadores e, como adversário, a equipe do governo.  Esse 
antigo jogo, na maioria das vezes em condições adversas, já 
nos acostumamos a enfrentar com fibra e raça. 

Só que agora o adversário quer mudar as regras do jogo 
sem respeitar o outro time! As “novas regras” fazem parte 
da Reforma trabalhista, mudanças propostas que só trarão 
prejuízo para a classe trabalhadora. Tudo vai mudar e mu-
dar para pior. As relações de trabalho, que já são difíceis, 
com os patrões ganhando sempre mais e pagando cada vez 
menos, ficarão ainda piores. 

A crise econômica tem sido apontada como a grande 
culpada das maldades que o governo quer implantar, mas 
sabemos que a retirada de direitos não gera empregos e sim 
um alarmante quadro de desemprego e retrocesso social.

O movimento sindical brasileiro está na luta para que as 
reformas não saiam do papel, para que direitos arduamen-

NENHUM DIREITO A MENOS, A LUTA NÃO PARA!

te conquistados não passem a ser meras lembranças. Se as 
reformas acontecerem haverá uma grande estagnação da 
economia e o fantasma do desemprego assombrará a todos 
de ponta a ponta. 

Precisamos estudar fórmulas de criar postos de traba-
lho, aumentar a competitividade e alavancar o mercado, 
aumentando as vagas e oportunidades de emprego, mas 
emprego de qualidade, emprego decente em que a segu-
rança e os direitos do trabalhador sejam ampliados e res-
peitados. O diálogo entre o governo e empresários com os 
representantes dos trabalhadores, que são os sindicatos, as 
federações, as confederações e as centrais sindicais, deve 
ser fortalecido. Temos que atuar juntos nas soluções, criar 
um elo para que o país saia da crise e retorne ao desenvol-
vimento sem sangrar a mão que o faz crescer.

Juntos somos mais fortes que qualquer crise. Vamos à 
luta, buscar nossa vitória!  A bola está rolando e o jogo só 
termina com o apito final, não é mesmo? 

A luta não para, a luta não parará!
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POR PRINCÍPIO, SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS

EDITORIAL

Terceirização sem limites, emprego precarizado
Apesar da posição contrária do movi-

mento sindical, a Câmara de Deputados 
acatou o Projeto de Lei nº 4302 de 1998, de 
iniciativa do ex-Presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, o qual já havia sido aprecia-
do pelo Senado Federal, aprovando a tercei-
rização e o trabalho temporário, em todas 
as atividades da empresa. 

O texto permite a terceirização para 
qualquer forma de atividade, eliminando a 
distinção entre atividades-fim (as principais 
da empresa ou instituição, responsáveis por 
seu faturamento) e atividades-meio (aque-
las de apoio). 

Na prática, trata-se de uma legislação 
que promoverá substituição massiva dos 
postos de trabalho por prazo indetermina-
do, com todos os benefícios previstos em lei 
e com avanços conquistados por meio da 
organização sindical e da negociação cole-
tiva, por postos precários, com jornada am-
pliada, salário e benefícios reduzidos, com 
alta rotatividade e insegurança.

O resultado será a precarização gene-
ralizada das condições de trabalho, um 
processo de empobrecimento acelerado da 
classe trabalhadora, o aprofundamento da 
recessão econômica e o avanço da crise so-
cial no Brasil.

Ao sancionar este projeto sem ouvir as 
representações dos trabalhadores, ignora-
se uma das partes das relações de trabalho, 
jogando-se dessa forma a CLT, com tudo o 
que ela significou ao longo de 70 anos em 
termos de direitos trabalhistas, simples-
mente no lixo.

Anteriormente, esta contratação estava 
restrita pela súmula nº 331 do TST, a qual 
permitia este tipo de contrato, para ativida-
des-meio, ou seja, serviços de portaria, tele-
fonia, segurança etc.,  setores que não fazem 
parte do núcleo de negócios da empresa.

Com a aprovação da lei de 1998, está 
tudo liberado, é possível terceirizar todas as 
funções da empresa, tais como: vendedores, 
caixas, estoquistas, administração, sem as 
devidas garantias trabalhistas. Inclusive o 
proprietário poderá abrir uma prestadora 
de serviços, para trabalhar em sua própria 
empresa, como terceirizado.

A lei aprovada traz apenas três garantias 
aos trabalhadores: 1. os terceirizados não 
podem executar serviços diferentes daque-
les para os quais foram contratados; 2. terão 
as mesmas condições de segurança e higie-
ne dos empregados contratados; 3. serão 
amparados juridicamente pela CLT.

Outro ponto negativo é a responsabili-
dade da empresa contratante que será sub-
sidiária, ou seja, se a terceirizada não pagar 
salários, ela responderá pelos mesmos. O 
ideal, no entanto, é que haja compromisso 
solidário, pois a responsabilidade vai até a 
entrega dos bens particulares, sendo mais 
abrangente.

Esta lei define os terceirizados como 
empregados de segunda classe, pois os mes-
mos não recebem os benefícios concedidos 
aos outros empregados, como plano de 
saúde, salário idêntico, uso do refeitório na 
empresa, prêmios etc. 

Portanto, o que assistimos é uma violên-
cia aplicada contra a classe mais vulnerável, 
por meio da bancada dos deputados. Há 
ainda uma esperança no senado, quando 
for apreciado o projeto do senador Paulo 
Paim, que visa proteger um pouco mais os 
direitos trabalhistas.

Cumpriremos, em consonância com 
toda a representação sindical do país, o 
nosso papel de protetores e defensores dos 
legítimos direitos trabalhistas. 

O momento é de luta! 
Santa Regina Pessoti Zagretti

 Presidente

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

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:
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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
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A MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORESA MISSÃO DO SINCOMERCIÁRIOS É DEFENDER OS DIREITOS DOS TRABALHADORES

Assédio. Ultimamente essa pa-
lavra vem tomando espaço nos 
meios de comunicação e mídias 
sociais e a maioria das pessoas já 
deve ter ouvido falar algo sobre 
esse assunto. A prática de assediar 
sempre esteve presente em nossa 
sociedade de maneira camuflada. 
A novidade é a intensificação, gra-
vidade, amplitude e banalização 
dessa atitude perversa, que confi-
gura-se em crime. A visibilidade 
gerada em relação ao tema é de-
vido à manifestação por parte de 
suas vítimas. 

Assédio significa a insistência 
de alguém fazer algo contra a von-
tade de uma outra pessoa, repe-
tidamente, causando situação de 
humilhação ou constrangimento. 
Os principais tipos são o moral e 
o sexual, sendo que ambos podem 
ser praticados no ambiente de tra-
balho e fora dele. 

Que fique bem claro: assédio 
é crime sim! É um ato que vem 
fazendo vítimas, em sua maioria 
mulheres, que já são alvo de vários 
outos tipos de violência na socie-
dade.

DENUNCIE: Use o 180, criado 
pela Secretaria de Políticas para 
as Mulheres. O Sincomerciários 
também está aberto a receber sua 
denúncia. Basta entrar em con-
tato com o Departamento Jurí-
dico da entidade pelo telefone             
(16) 3519-3890 ou pelo e-mail                     
juridico@comerciariorp.org

Assédio é crime. 
Denuncie!

Para formar a parcela do seguro é preciso que seja levado em con-
sideração a quantia dos três últimos salários do trabalhador, a quan-
tidade de meses trabalhados antes do requerimento dos benefícios e 
também se recebeu ou não o seguro nos últimos 36 meses. 

O trabalhador que estiver recebendo o seguro desemprego não 
perderá o abono salarial (PIS), desde que esteja dentro das regras de-
finidas pelo Ministério do Trabalho e Caixa Econômica Federal. 

REGRAS
• Para resgatar o seguro desemprego 2017 será necessário ter exer-

cido atividade remunerada com carteira assinada por, no mínimo, 
doze meses consecutivos;

• Caso esteja solicitando o seguro desemprego 2017 pela segunda 
vez, é preciso que tenha trabalhado por, no mínimo, nove meses se-
guidos comprovados;

• Já caso esteja requerendo o seguro desemprego 2017 pela terceira 
vez, é necessário comprovar que trabalhou por seis meses ininterrup-
tos.

Seguro Desemprego: novo valor

Recentemente, realizamos em Ari-
ranha a 5ª edição do “Fórum em Rede: 
Criança não Trabalha”. Foi a primei-
ra ação do ano do Departamento de 
Educação e Responsabilidade Social 
da Fecomerciários.

Este fórum é um programa con-
cebido por meio de parceria firmada 
entre a Federação, Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT da 2ª região) e 
o Fórum Paulista de Prevenção e Er-
radicação do Trabalho Infantil, além 
da destacada participação dos nossos 
Sindicatos Filiados. No caso, o Sinco-
merciários de Catanduva, presidido 
por José Carlos da Silva Longo, uma 
vez que Ariranha compõe a sua base 
territorial.

Acreditamos que somente a edu-
cação e o respeito à criança e ao ado-
lescente garantem o desenvolvimento 
saudável do ser humano. Focados nes-
te objetivo, já realizamos encontros do 
Fórum em Jaborandi, Fernandópolis, 
Cruzeiro, Cândido Mota e, em 31 de 
março, em Ariranha, com a presença 
do prefeito Josimar Barboza e do vere-
ador Alexandre Manzoni, entre outras 
autoridades da cidade e região.

Educação e formação
Os eixos norteadores dessas ativi-

dades são a promoção da educação 

Combate ao trabalho
infantil se amplia 
no Estado

integral e a formação de comunida-
des de aprendizagem para ampliar o 
fortalecimento da rede de apoio à in-
fância e à adolescência. Temos como 
princípio básico a eliminação de todas 
as formas de trabalho forçado e análo-
go à escravidão, com especial atenção 
à abolição efetiva do trabalho infan-
til, sempre difundindo nosso com-
promisso de atuarmos como agentes 
transformadores no processo de pre-
vení-lo e erradicá-lo.

Desenvolvemos estas ações fir-
mando parcerias com as Prefeituras e 
outros grupos que apoiam o combate 
a esta exploração, incluindo o tráfico 
de pessoas. É nosso objetivo prepa-
rar profissionais para atuarem como 
agentes de transformação efetiva fren-
te a esta prática. 

Para tanto, ações pela prevenção e 
erradicação do trabalho infantil pas-
saram a ser desenvolvidas conjunta-
mente com o intuito de estabelecer 
estratégias capazes de eliminar con-
dições de vulnerabilidade e promover 
qualidade de vida e, acima de tudo, 
dignidade às nossas crianças, nossos 
adolescentes e seus familiares.

Luiz Carlos Motta é presidente da Fede-
ração dos Empregados no Comércio do Es-
tado de São Paulo que possui 70 sindicatos 
filiados.
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COMERCIÁRIO, SINDICALIZE-SE! LIGUE: (16) 3519 3500

PAINEL SINDICAL

Em outubro teremos mais uma 
edição do aguardado Miss Comerciá-
ria. O concurso, que elege anualmen-
te a mais bela comerciária da cidade, 
é a cada ano mais concorrido e já se 
consolidou como o ponto alto da pro-
gramação de eventos sociais do Sinco-
merciários.

O grande objetivo é promover a 
autoestima das moças que trabalham 
no comércio, destacando sua real 
beleza. A experiência, na avaliação 
das próprias participantes é única e 
inesquecível. Dentre os critérios para 
avaliação estão beleza, simpatia e de-
senvoltura. A premiação contempla os 
1°, 2°, 3° lugares e a Miss Simpatia, em 
uma noite luxuosa no Espaço Siena, 
no Clube dos Comerciários, com ani-
madas torcidas. 

Miss Comerciária 2017 – a escolha da mais bela!

Posteriormente a grande campeã 
irá concorrer ao Miss Comerciária 
Paulista, em Praia Grande/SP, evento 
promovido pela Fecomerciários. 

Podem participar comerciárias que 
atuem em qualquer um dos segmen-
tos do comércio varejista em geral, su-
permercados e concessionárias. Logo 
após as inscrições inicia-se um perío-
do de preparação das candidatas para 
o grande momento, incluindo ensaios 
de passarela e das coreografias, sob 
as instruções da professora de dança 
Carla Petroni. Os mesmos ocorrem 
em horários que não comprometam o 
expediente de trabalho, definidos em 
comum acordo com as participantes.

 INSCRIÇÕES ABERTAS!
Venha ser eleita a mais bela comerciária de 2017. Para inscre-

ver-se é necessário apresentar a carteira de trabalho com registro 
de, no mínimo, três meses.

Acesse o site www.comerciariorp.org e conheça o regulamento 
completo.  Faça sua inscrição a partir de maio na Sede Social, loca-
lizada na Rua General Osório n° 782, no Centro. 

Maiores informações pelo fone: (16) 3519-3500 com Sueli.

MISS
COMERCIÁRIA
RIBEIRÃO PRETO 2017
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PAINEL SINDICAL

ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA SEU SINDICATO: WWW.COMERCIARIORP.ORG

Aconteceu no dia 21 de março, no Cen-
tro de Lazer da Fecomerciários em Avaré/SP, 
mais uma edição do “Mulher Valorizada, Co-
merciária Fortalecida”, com o tema “Desperte 
a Diva em Você”. O evento, organizado pela 
Fecomerciários, reuniu mais de duas mil co-
merciárias advindas de todo o estado de São 
Paulo e já é considerado o maior encontro de 
mulheres da categoria na América Latina.

A dirigente sindical Regina Pessoti Zagret-
ti, que além de ser presidente do Sincomerci-
ários de Ribeirão Preto, é também Secretária 

Comerciárias comemoram mês da mulher Síntese das Deliberações 
aprovadas no evento “Mulher 
Valorizada, Comerciária Forta-
lecida”, que irão nortear todos 
os encaminhamentos acerca das 
lutas das comerciárias em todo o 
Estado de São Paulo:

1) Exigir a imediata retirada, 
no Congresso Nacional, da PEC 
287, que trata da Reforma da Pre-
vidência. 

2) Repúdio total ao Projeto de 
Lei 6787/16 que impõe uma Re-
forma Trabalhista, retira direitos e 
aumenta a desigualdade entre ho-
mens e mulheres. 

3) Intensificar a divulgação, 
por meio dos Departamentos de 
Imprensa e de Comunicação dos 
Sindicatos, deixando claro que o 
sindicalismo comerciário paulista 
é contra as Reformas da Previdên-
cia e Trabalhista, além do repúdio 
total ao Projeto de Lei 4302/16, 
que defende a ampliação irrestrita 
da terceirização da mão de obra. 

4) Defender que o Brasil assi-
ne, com urgência, a Convenção 
186 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT), pela igualdade 
de gêneros.

5) Pleno reconhecimento e va-
lorização ao trabalho das comer-
ciárias, dizendo não às diferenças 
salarias que perduram entre mu-
lheres e homens que desempe-
nham as mesmas funções e a mes-
ma jornada.

6) Combate e forte repulsa a 
toda e qualquer forma de violên-
cia física e psicológica, além das 
discriminações feitas contra as 
mulheres. Queremos respeito!

7) Não aos assédios sexual e 
moral.

8) Utilizar de forma ativa e efe-
tiva o movimento político da Fe-
deração chamado “Corrente Co-
merciária”, bem como atuar para 
aumentar e motivar a participação 
feminina, tanto na liderança sindi-
cal como na política.

9) Lutar para que o Brasil re-
tome o crescimento econômico, 
adotando medidas de incentivo à 
produção industrial e ao reaque-
cimento do comércio, mas não às 
custas de retrocessos.

10) Incentivar a sindicalização 
das comerciárias em toda a base 
territorial com campanhas que tra-
gam as trabalhadoras para dentro 
do Sindicato.

No dia 26 de março foi realizado o evento em comemoração ao Dia 
da Mulher, pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Ribeirão 
Preto. Celebrado no Espaço Siena, dentro do Clube dos Comerciá-
rios, a homenagem contou com a participação de aproximadamente 
400 mulheres, que começaram o dia com um delicioso café da manhã. 
Muita música, palestras, dança e aulas de ginástica – além de sorteio de 
brindes para as comerciárias presentes –, fizeram parte do dia de festi-
vidades. A presidente Santa Regina Pessoti Zagretti relembrou em seu 
discurso toda a trajetória feminina de luta e resistência no decorrer da 
história, ressaltando que nunca devem deixar de lutar por seus direitos.

O vereador Marco Antônio Di Bonifácio (Boni), mestre e doutor 
em Educação Física, proferiu uma excelente palestra com o tema “Cui-
dar de si” relacionando as mulheres às atividades físicas. Em seguida 
dividiu o microfone com sua filha Luiza Di Bonifácio, nutricionista es-
portiva, a respeito do cuidado com a saúde da mulher e alimentação.

A jovem comerciária Letícia de Luna Santos foi homenageada rece-
bendo um buquê de flores e uma placa alusiva ao Dia da Mulher.

Ribeirão Preto

da Mulher da UGT Nacional, enalteceu a li-
derança do presidente Motta e a qualidade do 
evento. “Nossa Federação não mede esforços 
para elevar as condições da mulher. Seja no 
Sindicato, na política ou na sociedade, são 
criadas condições para que as mulheres mos-
trem liderança e eficiência”, disse. 

Frisou ainda a importante posição do mo-
vimento sindical pelo fim da violência e da 
discriminação à mulher, por respeito ao sexo 
feminino e plena rejeição às perdas dos direi-
tos trabalhistas e previdenciários. 
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O SINCOMERCIÁRIOS PROMOVE LAZER E CULTURA NO DIA A DIA DO COMERCIÁRIO

Como mantenedor da Escola CAP, 
o Sincomerciários vem informar aos 
alunos mudança na coordenação.

 A partir de agora, à frente da uni-
dade de ensino está o professor Adal-
berto Maffei, profissional que já atu-
ava na docência dos cursos técnicos 
em Contabilidade e em Administra-
ção, no CAP desde 2003.  Experien-
te e renomado, Adalberto é formado 
em Pós-Graduação “Lato Sensu” em 
Aperfeiçoamento em Gerenciamento 
de Micro e Pequenas Empresas, com 
extensão em Metodologia do Ensino 
Superior pela Universidade Federal de 
Lavras/MG, e tem sua formação aca-
dêmica embasada em Administração 
em Prestação de Serviços – Gerência 
e Marketing pelo Centro Universitá-
rio Barão de Mauá de Ribeirão Preto e 
Ciências Contábeis pela Faculdade de 
Ciências Contábeis do Litoral Santista 
(Santos/SP). Atua como consultor e 
assessor independente desde 1997. 

Possui 46 anos de atividade pro-
fissional nas áreas administrativa, fi-
nanceira e marketing, sendo que 18 
anos de trabalho foram dedicados à 
Volkswagen do Brasil/SA e os demais 
em empresas de pequeno, médio e 
grande porte, ocupando cargos de 
Diretor Administrativo-Financeiro, 
Gerente Administrativo-Financeiro, 
Consultor de Negócios, Gerente Co-

CAPTec tem novo coordenador

Escolas CAP e CAPKids com nova identidade visual

mercial, Representante Administrati-
vo, Analista de Balanços, Analista de 
Administração de Negócios, Contabi-
lista e Professor. 

Acerca de sua extensa vivência pe-
dagógica, apregoa que a mesma não 
é estática nem imutável, mas está em 
constante construção e, ao longo desse 
tempo, vem adquirindo muitos adep-
tos, maior visibilidade e importância 
no processo da aprendizagem. 

“Pensar em como organizar mi-
nhas ideias, meus conhecimentos 
adquiridos ao longo do tempo, ques-
tionamentos, experiências práticas e 
conceitos teóricos, em um só lugar, e 
ainda fazer defesa do meu ponto de 
vista, em confronto com as teorias e a 
prática, levam-me à reflexão, à cons-
trução e desconstrução de algumas 
de minhas convicções. Essa é minha 
vivência pedagógica pessoal, esse é o 
meu desafio!”, ponderou Maffei.

A Escola CAP, mantida e administrada pelo Sincomerciários, passa por 
várias outras reformulações além da mudança de coordenação. A partir de 
agora, ela passa a ser conhecida como CAPTec – Escola Técnica do Comerci-
ário e uma nova identidade visual foi implantada para esta nova etapa. 

A Escola Infantil CAPKids também teve sua logomarca renovada, man-
tendo a unidade entre ambas. O intuito é manter-se atual, com uma roupa-
gem mais moderna, porém sem nunca deixar de lado a tradição de ensinar 
e preparar para o futuro toda a categoria. Venha conhecer nossas escolas e 
todos os benefícios que têm a oferecer.

O Sincomerciários de Ribeirão Preto presta uma pequena homenagem a 
dois ilustres diretores que nos deixaram recentemente:

Maria Chirlei Jaqueta      5/6/1946 –    29/1/2017
José Campos de Oliveira      19/3/1925 –    5/3/2017

Desejamos conforto a todos os familiares e amigos neste momento de dor.

CAP
CAPTec
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TRAGA SUA FAMÍLIA PARA APROVEITAR O CLUBE DOS COMERCIÁRIOS!

ESPORTE & LAZER

O América é o campeão da Copa 
Primavera 2016/2017. A grande final 
do certame aconteceu no dia 16 de 
abril, reunindo uma grande e anima-
da torcida.

Em um jogo bastante acirrado 
e com belos gols, o América levou a 
melhor, vencendo o time Popular por 
3x2 e levando o “caneco”. Os jogadores 
comemoraram muito e agradeceram 
principalmente ao técnico Toninho 
pela liderança que os levou à conquis-
ta.

A disputa pelo terceiro lugar ficou 
entre Borussia e Amigos dos Parentes, 
um jogo eletrizante com direito a em-
pate no tempo regulamentar e com a 
decisão seguindo para os pênaltis com 
a vitória do Borussia por 7x6.

Os campeonatos ocorrem durante 
o ano todo e a Copa Verão se inicia 
em maio, com a participação de várias 
equipes.

Equipe América vence Copa Primavera

A presidente Regina entrega o troféu de campeão 
ao capitão da equipe América 

Campeão – Equipe América 

Vice-campeão – Equipe Popular 3º lugar – Equipe Borussia 

O diretor de esportes Paulo Merk Noda entregou 
o troféu de artilheiro do campeonato para Gilvan 

Dias Capellari (Borussia)

O troféu de defesa menos vazada foi entregue a 
Gláubio Pereira Monteiro, da equipe do São Bento, 

pelo gestor do Clube Marcelo de Paula
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 A EDUCAÇÃO É O MELHOR CAMINHO PARA O SUCESSO! 


