
 A MULHER COMER A MULHER COMER A MULHER COMER A MULHER COMER A MULHER COMERCIÁRIACIÁRIACIÁRIACIÁRIACIÁRIA
Suas lutas e batalhas no dia a diaSuas lutas e batalhas no dia a diaSuas lutas e batalhas no dia a diaSuas lutas e batalhas no dia a diaSuas lutas e batalhas no dia a dia

do comércio e na vida!do comércio e na vida!do comércio e na vida!do comércio e na vida!do comércio e na vida!
O Sincomerciários de Ribeirão preto está engajado na luta pelos direitos e conquistas da

mulher. São várias as batalhas a se travar e a luta só está começando, veja alguns exemplos:
Igualdade de oportunidades e salário entre homens e mulheres;
Extensão do prazo de licença maternidade para 180 dias;
Proibição de jornada de trabalho excessiva;
Direito a ascensão profissional em cargos de direção na empresa;
Acesso a creche para os filhos com horário compatível ao do comércio;
Pensão previdenciária sem redução de benefícios;
Bolsa de estudos fornecida pela empresa para formação profissional ou especialização;
Folga no sistema 1 x1 quando houver trabalho aos domingos, ou seja, trabalha em um
domingo e folga no próximo;
Maior participação política;
Acesso a cargos eletivos nos sindicatos.

EVENTO EM HOMENAGEM ÀS MULHERES
No dia 08 de março (domingo)  haverá um grande evento em homenagem às mulheres no

Clube de Campo dos Comerciários a partir das 9 horas. Muitas atrações para festejar esse dia
dedicado a valorização da mulher com: show de dança de salão, sorteio de brindes, pales-
tras, atividades esportivas e muito agito com aula de zumba. Comerciária, não perca esse
momento de confraternização.

VVVVVeja na página 5 o perfil da comerciáriaeja na página 5 o perfil da comerciáriaeja na página 5 o perfil da comerciáriaeja na página 5 o perfil da comerciáriaeja na página 5 o perfil da comerciária
homenageada, Amanda Almeida Phomenageada, Amanda Almeida Phomenageada, Amanda Almeida Phomenageada, Amanda Almeida Phomenageada, Amanda Almeida Pavanello!avanello!avanello!avanello!avanello!
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EXPEDIENTE

POR PRINCÍPIO SOMOS CONTRA O TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS.

A equipe econômica do governo pegou os brasi-
leiros de surpresa neste início de ano com a imposi-
ção de pacotes fiscais visando sanar o débito do
Estado brasileiro.

Neste pacote estão inseridos a eliminação de in-
centivos fiscais, aumento da energia elétrica, com-
bustíveis e dos alimentos, o que acarreta outros au-
mentos em cascata, que já projetam uma inflação
de 7%; acrescente-se ainda o aumento substancial
dos juros, justamente para restringir o consumo e
segurar a inflação.

Normalmente essas medidas acontecem após o
carnaval, e o primeiro a sofrer o impacto das mu-
danças foi o trabalhador que teve seus direitos tra-
balhistas e previdenciários seriamente afetados.

Diante destes fatos o orçamento familiar, prin-
cipalmente das famílias com menor renda, sofreu
um acréscimo nas despesas, reduzindo o poder de
compra, pois não se pode fugir das despesas fixas
como energia e transporte, água e gás, visto que
todos sofreram aumentos.

Todos estes fatos têm levado os brasileiros ao
caminho do pessimismo, pois a mensagem que os
analistas do mercado passam é de que este não é o
momento para novas despesas e gastos, pregando
uma forte restrição ao consumo. Acreditamos que
se houver um forte retrocesso no consumo isso acar-
retará desemprego no comércio e na prestação de
serviços, que são o carro forte do desenvolvimen-

Cautela, ponderação e consumo conscienteCautela, ponderação e consumo conscienteCautela, ponderação e consumo conscienteCautela, ponderação e consumo conscienteCautela, ponderação e consumo consciente
to, e assim teremos sérios problemas junto à nossa
categoria.

Levando em conta que nos últimos anos a po-
pulação mais pobre sentiu uma melhora na satisfa-
ção de suas necessidades e no seu bem estar, com
crédito barato, ganho real no salário-mínimo acima
da inflação, preços contidos da energia, transporte
público e combustível, o que possibilitou o acesso
aos bens duráveis, alavancando as vendas no co-
mércio.

Cautela é preciso

Sinceramente, a cautela é bem vinda, todavia
não acreditamos que o povo vai deixar de adquirir
bens necessários para seu conforto, principalmente
após o pagamento de encargos do início do ano
como IPTU, licenciamento de veículos, matrículas
escolares e compras de material escolar.

A vida continua e as pessoas têm que se situar
na dinâmica do consumo responsável, para manter
seu nível de vida e o mínimo de conforto.

Os casais continuarão a contrair matrimônio e
irão adquirir bens duráveis para equipar o novo lar,
a população precisa se vestir, se alimentar e trocar
bens já sem condições de uso, o lazer continuará,
talvez um pouco mais restrito, pois é uma neces-
sidade do ser humano, e assim como o churrasco
da família no final de semana, que já é uma tradi-
ção brasileira, continuará acontecendo, as peque-
nas viagens e as saídas a bares e restaurantes per-
manecerão no dia a dia dos consumidores e ainda
os supermercados continuarão lotados.

Esta é a dinâmica da economia que, através do
consumo, mantém a agricultura e as indústrias pro-
duzindo e o povo consumindo, isso mantém a gera-
ção de empregos, principalmente na construção ci-
vil, pois todos necessitam de uma casa para morar e
o sonho da casa própria vive em cada brasileiro.

Pregamos aqui o consumo consciente sem exa-
geros, torcendo para que a mudança no clima que
afeta o custo dos alimentos mude e outros itens
importantes para nossa manutenção como, por
exemplo, a àgua volte a jorrar nas torneiras da po-
pulação.

Esperamos como povo fazer a nossa parte e que
o governo procure alternativas para acertar as con-
tas públicas, pois existem outros caminhos, sem pre-
judicar os trabalhadores, os pensionistas e os apo-
sentados.  Não jogando a conta nas costas das clas-
ses C, D e E os encargos pelos quais não somos
responsáveis e assim sabiamente poderemos suplan-
tar este momento preocupante da nossa economia.

O papel da mulher no
consumo consciente

Destacamos o importante papel da mulher no
combate ao desperdício e incentivo ao consumo
consciente, pois são elas que muitas vezes deci-
dem o que a família irá comprar e consumir. Não
podemos ignorar que elas são protagonistas em cui-
dar da família com a melhor alimentação, por exem-
plo e com o menor custo.  Sabemos que uma gran-
de  parcela das mulheres brasileiras, são as únicas
responsáveis pelo orçamento doméstico e pela edu-
cação das crianças, visto que comandam o lar sozi-
nhas.  No dia 8 de março, dia Internacional da Mu-
lher, é fundamental lembrar não só às mulheres res-
ponsáveis pelo orçamento doméstico, mas a todos,
sobre a importância de planejar suas compras, bus-
cando identificar suas reais necessidades e possibi-
lidades. Fazendo deste momento de crise econômi-
ca uma oportunidade de melhorar a visão sobre o
que realmente precisamos para ter uma vida plena
e feliz sem nos prejudicarmos em nossas reais ne-
cessidades.

A Diretoria

Caros associados!

 A partir de abril o pagamento das mensalidades também poderá ser efetuado por meio de
home banking, em casas lotéricas e em agências bancárias.

Mas, atenção: os pagamentos poderão, também, ser efetuados em qualquer um dos nos-
sos endereços.

Desta forma, a diretoria do Sincomerciários passa a oferecer mais opções para sua maior
comodidade.
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Seus Direitos
A inserção da mulherA inserção da mulherA inserção da mulherA inserção da mulherA inserção da mulher

 comerciária no mundo sindical comerciária no mundo sindical comerciária no mundo sindical comerciária no mundo sindical comerciária no mundo sindical

Aconteceu no dia 28
de janeiro, na Avenida
Paulista, a manifestação no
Dia Nacional de Lutas,
com grande participação
dos comerciários contra as
Medidas Provisórias 664 e
665, anunciadas pelo Go-
verno Dilma, que prejudi-
cam os benefícios do
trabalhador, entre eles:
concessão do seguro
desemprego e direitos
previdenciários. O evento
contou com a presença do

presidente da Fecomerciários Luiz Carlos Motta, do presidente da UGT Ricardo
Patah, e da presidente Regina Pezzoti Zagretti do Sincomerciários de Ribeirão Preto,
juntamente com inúmeros líderes das centrais sindicais (UGT), CSB, CUT, CTB, For-
ça Sindical e Nova Central, que se uniram e levaram para a rua mais de  10 mil
trabalhadores para protestarem contra a política trabalhista do governo federal.

Líderes sindicais em defesaLíderes sindicais em defesaLíderes sindicais em defesaLíderes sindicais em defesaLíderes sindicais em defesa
dos trabalhadoresdos trabalhadoresdos trabalhadoresdos trabalhadoresdos trabalhadores

A participação da mulher no mundo do trabalho, político e no meio sindi-
cal está cada vez maior, mas enfrenta muitos desafios pois ainda é difícil ver-
mos mulheres em cargos de dirigentes sindicais. Muitos são os avanços no
mundo do trabalho junto às mulheres, tais como: licença-maternidade, direito
de aposentadoria com cinco anos de antecedência em relação aos homens,
entre outros, mas são apenas benefícios. É preciso mais e melhores conquistas
para as mulheres e um dos papéis do sindicato é esse, o de fomentar a partici-
pação feminina no mundo sindical, reconhecendo as dificuldades e no máxi-
mo possível atender às necessidades da mulher trabalhadora, ampliando espa-
ços para debates, esclarecimentos e divulgação sobre a valorização da mulher
na sociedade e no mercado de trabalho.

A Fecomerciários, sob a liderança de Luiz Carlos Motta, é uma das entida-
des à frente de seu tempo e em sua luta sindical nunca esqueceu as mulheres,
dos seus 68 sindicatos filiados, 11 são comandados por mulheres (veja o qua-
dro). A vice-presidência da federação está a cargo de Lia Marques, presidente
do Sincomerciários de Votuporanga e a secretaria da Mulher, fundada em 2014,
é  orquestrada pela presidente do Sincomerciários de São José do Rio Preto,
Márcia Caldas, elas estão a todo momento engajadas na luta pela valorização
das comerciárias e das mulheres trabalhadoras.

O Sincomerciários de
Sertãozinho convocou os
trabalhadores no comér-
cio para a grande manifes-
tação que ocorreu no
dia 27 de janeiro em
Sertãozinho pela defesa do
emprego e renda. O dire-
tor Paulo Merck Noda e
comerciários de Ribeirão
Preto participaram da ma-
nifestação em apoio ao
setor sucroenergético.

Defesa do emprego e rendaDefesa do emprego e rendaDefesa do emprego e rendaDefesa do emprego e rendaDefesa do emprego e renda

Bauru - Sinprafarma
Jussara Rubia C. M.

Pires da Silva
5 mil comerciários

Caraguatatuba
 Ana Célia dos Santos

8 mil comerciários

Fernandópolis
Rosana Maria Alarcon

5 mil comerciários

Jales
 Maria Ramires

 4 mil comerciários

Presidente
Venceslau
Nadir da Silva
Almeida
2 mil comerciários

Registro
Rosemeire Lara

dos S. Novaes
 15 mil

comerciários

Ribeirão Preto
Santa Regina
Pessoti Zagretti
30 mil comerciários

São José
do Rio Pardo

Michelli Rossana
R. de Oliveira

 3.500 mil
comerciários

São José do
Rio Preto
Márcia Regina R.
Caldas Fernandes
35 mil comerciários

Sumaré
Nanci T. Felippe

Fernandes
12 mil comerciários

Votuporanga
Lia Marques
4 mil comerciários
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Social Carnaval 2015Carnaval 2015Carnaval 2015Carnaval 2015Carnaval 2015

A matinê de Carnaval levou mais de 4 mil foliões ao Clube dos Comerciários de
Ribeirão Preto no dia 15 de fevereiro, domingo de carnaval.

O aguardado Desfile de Fantasias Infantis encantou a plateia. Meninas e meninos
de 3 a 12 anos, com criativas e belas fantasias, esbanjaram desenvoltura e estilo na
passarela ao som das tradicionais marchinhas. Todos os participantes ganharam me-
dalhas e saquinhos- surpresa; foram sorteadas duas bicicletas.

Na terça-feira, 17, os foliões retornaram em massa para brincar carnaval durante
todo o dia, ao som de Nelsinho e Banda Mania. Outros aproveitaram para apreciar o
clima de alegria e vibração, reunindo amigos e familiares em torno de animados chur-
rascos, aproveitando as piscinas e áreas verdes.

A presidente Regina Pessoti Zagretti  comemora, ao lado de sua diretoria,  mais
um ano de sucesso do Carnaval no Clube de Campo, sempre muito prestigiado pelos
associados, num ambiente familiar, saudável e muito tranquilo.  “A alegria de todos
estava contagiante e o desfile das crianças é um show à parte. Todos os anos aguarda-
mos as surpresas que essas tão dedicadas mães trazem, juntamente com seus filhos,
para nos encantar. Parabéns a todos”, disse ela.

FOLIÕES AFOLIÕES AFOLIÕES AFOLIÕES AFOLIÕES AGITGITGITGITGITARARARARARAM AAM AAM AAM AAM AS MAS MAS MAS MAS MATINÊS CARNATINÊS CARNATINÊS CARNATINÊS CARNATINÊS CARNAVVVVVALESALESALESALESALESCACACACACAS NO CLS NO CLS NO CLS NO CLS NO CLUBE DE CAMPOUBE DE CAMPOUBE DE CAMPOUBE DE CAMPOUBE DE CAMPO

Pela 3ª vez consecutiva quem levou o troféu para casa
foi Júlia de Almeida Francé, fantasiada de Vedete Luxuosa,
a menina de 7 anos, sempre impecável na passarela, deu
um show para o público. Julia já venceu como bailarina
em 2013 e no ano passado vestida de dançarina de cancã.

Giovana Morigi da Silva, de 6 anos conquistou a se-
gunda colocação com a fantasia de passista.

A bela “Chiquinha”, Vitória Bregge Beltramini, de 6
anos, ganhou o 3º lugar.

A diretoria do
Sincomerciários

agradece a
presença de

todos e
convida
para os

próximos
eventos!

Concurso de FConcurso de FConcurso de FConcurso de FConcurso de Fantasia Infantilantasia Infantilantasia Infantilantasia Infantilantasia Infantil
Categoria de 3 a 6 anos (incompletos)

A cigana Gabriela
Maciel, de 5 anos foi a
grande vencedora. No
ano passado ela  ficou em
segundo lugar com a fan-
tasia de paquita.

O segundo lugar foi
conquistado pela encan-
tadora “mulher maravi-
lha”, Júlia Cândido Fran-
cisco, de 4 anos.

Maria Vitoria de
Godoy Ângelo, de 4 anos,
a linda “bruxinha” ficou
na terceira colocação.

Categoria 06 a 12 anos

Miss Comerciária 2014Miss Comerciária 2014Miss Comerciária 2014Miss Comerciária 2014Miss Comerciária 2014
participa do Miss Ribeirãoparticipa do Miss Ribeirãoparticipa do Miss Ribeirãoparticipa do Miss Ribeirãoparticipa do Miss Ribeirão

A belíssima Karolina Andrini, miss
Comerciária de 2014  está classificada
para concorrer ao Miss Ribeirão Preto
2015. Ela ficou entre as 30 garotas de
um total de 300 inscrições.

Nossos parabéns a Karolina e que seu
caminho seja sempre vitorioso.

Vamos acompanhar seu desempenho
grande final dia 14 de março, quando
será  transmitido o desfile ao vivo a par-
tir das 22h30 pela TV CLUBE BAND
diretamente do Ribeirão Shopping.

Boa Sorte Karolina, estamos tor-

cendo por você!
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Este ano, a  homenagem pelo Dia Internacional da Mulher é para a jovem
Amanda Almeida Pavanelo, de 23 anos, casada,  e mãe da pequena Júlia de 3 anos.

Ela trabalha no comércio há quase cinco anos, sempre na área de Informática:
lojas e distribuidoras de informática e atualmente na Duas Vias Tecnologia, em-
presa de Software.

Extrovertida, de espírito dinâmico e de ótima comunicação interpessoal, não
foi tarefa difícil para ela se adaptar bem ao pique do comércio.  Amanda gosta do
“turbilhão” que é o co-
mércio ribeiraopretano,
com as empresas cres-
cendo e gerando
competitividade. Apesar
da pouca idade e no iní-
cio da carreira profissio-
nal, se diz mesmo apai-
xonada pela área, onde
pretende seguir carreira,
já que o segmento pos-

sibilita oportunidades reais para o trabalhador.
Para se preparar para esse mercado promissor, além

de se dedicar ao aprendizado e superação diária no trabalho, pretende
cursar Administração de Empresas, pois preza o estudo e considera que o
conhecimento é a chave para o crescimento profissional. A seu ver, a pro-
fissão de comerciário e a Administração caminham juntas.

A comerciária busca conciliar o agitado dia a dia do trabalho com a
vida pessoal, da qual não abre mão, convivendo harmoniosamente com o
marido, dando o máximo de atenção para a filha. Como a grande maioria
das mulheres que trabalham, ela cuida dos afazeres e cuidados com a casa
e alimentação e, vaidosa, encontra tempo para a saúde e bem-estar, cui-

dando do corpo, dos cabelos
e das unhas. Para Amanda, é
fundamental cuidar da aparên-
cia física e da autoestima: “Che-
go no trabalho sorrindo e bem
cuidada, pois para termos su-
cesso no trabalho também ne-
cessitamos ser simpáticos, es-
tar contentes, e de bem com a
vida. Gosto dessa loucura, des-
sa agitação comércio, casa, fi-
lhos, marido”, exulta ela.

Para trabalhar tranquilamente, essa mamãe conta com a ajuda do Cap
Kids, a escola infantil mantida pelo Sincomerciários. Assim que viu o anúncio
sobre o empreendimento no jornal da entidade, foi conhecer a proposta.
“Fui a primeira comerciária a confiar meu bem mais precioso à escola. O
horário é bem compatível com o do comércio, o que é um diferencial
incomparável, já que a nossa rotina é apertada. O  método pedagógico é
muito interessante e o valor acessível para a categoria, além de ter muito
espaço para a criança correr, brincar, tudo é  muito colorido, enfim, me
apaixonei pelo lugar”, enfatiza.

Sócia do Sindicato há três anos, além do Cap Kids, ela usufrui dos
mais diversos benefícios oferecidos pela entidade, incluindo o Clube de
Campo, onde vai assiduamente, além das atividades e eventos sociais vol-
tados para a categoria.

 O Concurso Miss Comerciária é exemplo disso. Ela participou do
concurso em 2014 e considera o evento um presente do Sindicato para a
valorização da beleza comerciária. “Uma experiência única e aconselho
minhas colegas a se informarem e participar! É uma forma da mulher se
sentir bonita, valorizada e ao mesmo tempo fazer amizades que se leva
para a vida, como eu fiz. Acho que participar ajuda a mostrar que você
tem valor, é sair do terceiro lugar na sua vida e saltar para o primeiro. É
crescimento e faz muito bem para a autoestima”, enfatiza.

HOMENAHOMENAHOMENAHOMENAHOMENAGEM À MULHERGEM À MULHERGEM À MULHERGEM À MULHERGEM À MULHER
Amanda, uma jovem e apaixonada comerciáriaAmanda, uma jovem e apaixonada comerciáriaAmanda, uma jovem e apaixonada comerciáriaAmanda, uma jovem e apaixonada comerciáriaAmanda, uma jovem e apaixonada comerciária
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Pratas da Casa Esporte & Lazer
Este mês na coluna Prata da Casa homenageamos três

funcionários do Clube de Campo que não medem esforços
para que o comerciário encontre o clube na mais perfeita
ordem.

Antonio Benedito é jardineiro e está há mais
de 20 anos no sindicato, é um exemplo de funcio-
nário assíduo que cuida com carinho e eficiência
de toda área verde do clube. Excelente profissio-
nal, comprometido e dedicado.

O funcionário Waldir Tavares Cordeiro está
há mais de 10 anos atuando como responsável pela
conservação e manutenção do Clube; se destaca
por sua dedicação e assiduidade, ele utiliza seu
tempo extra se qualificando e adquirindo novos
conhecimentos. Excelente companheiro de traba-
lho está sempre a postos para auxiliar os colegas
nas mais diversas tarefas.

Edmar Silva Amaral cuida com dedicação do
abastecimento e recebimento das bebidas do Clu-
be. Com sua experiência de mais de 8 anos no clu-
be de campo, está sempre pronto a ajudar seus com-
panheiros com atenção e destreza.

I TI TI TI TI Torneio Interno Simples de Tênisorneio Interno Simples de Tênisorneio Interno Simples de Tênisorneio Interno Simples de Tênisorneio Interno Simples de Tênis
Início: 01/03/2015Início: 01/03/2015Início: 01/03/2015Início: 01/03/2015Início: 01/03/2015

PPPPParararararticipação de 32 jogadoresticipação de 32 jogadoresticipação de 32 jogadoresticipação de 32 jogadoresticipação de 32 jogadores
nas categorias A e Bnas categorias A e Bnas categorias A e Bnas categorias A e Bnas categorias A e B

***************
FFFFFinal da Copa Vinal da Copa Vinal da Copa Vinal da Copa Vinal da Copa Verão no dia 08 de marçoerão no dia 08 de marçoerão no dia 08 de marçoerão no dia 08 de marçoerão no dia 08 de março

Reúna sua torcida e venha torçarReúna sua torcida e venha torçarReúna sua torcida e venha torçarReúna sua torcida e venha torçarReúna sua torcida e venha torçar
pelo seu time!pelo seu time!pelo seu time!pelo seu time!pelo seu time!

EsporEsporEsporEsporEsporte é saúde. Pratique!te é saúde. Pratique!te é saúde. Pratique!te é saúde. Pratique!te é saúde. Pratique!
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Carnaval da Melhor Idade “Nas Asas da Alegria”Carnaval da Melhor Idade “Nas Asas da Alegria”Carnaval da Melhor Idade “Nas Asas da Alegria”Carnaval da Melhor Idade “Nas Asas da Alegria”Carnaval da Melhor Idade “Nas Asas da Alegria”
No dia 12 de fevereiro o Clube dos Comerciários balançou ao receber a energia positiva  de mais de 350

foliões.
O Carnaval da Melhor Idade, já em sua 12ª edição, tornou-se tradiçional em Ribeirão Preto e região. O

Grupo do Espaço Aberto da 3ª Idade, mantido pela entidade há 16 anos, é o anfitrião da festa. 
O dia começou com a confraternização em torno de um delicioso café da manhã, seguido de muitas

atividades recreativas e culturais como aulas de axé, zumba e artesanato. Na sequência, um show de carnaval
tomou conta do espaço, com animação de Nelsinho e Banda Mania, apresentação dos blocos carnavalescos e
o desfile de fantasias.

Para a presidente do Sincomerciários, Regina Pessoti Zagretti, é muito importante proporcionar esses even-
tos para a Melhor Idade, pois nesses encontros muita energia positiva, interação e alegria podem ser vistos.
“Uma geração que tem muito para ensinar  e que merece todo nosso respeito”, completou. 

1º Lugar: Bloco dos Palhaços Sincomerciários
Homenagem às integrantes já falecidas que todos os

anos se apresentavam como mestre-sala, a Gení
e porta-bandeira, a Ritinha

Fantasia Luxo
Aercia Cassimiro

A Dama de Vermelho
ORIGINALIDADEORIGINALIDADEORIGINALIDADEORIGINALIDADEORIGINALIDADE

1º Lugar:
Noiva Abandonada

Tereza Sciência Valessi

2º Lugar:
Pra frente Brasil

Diva Nicolucci da Silva

3º Lugar:
Pierrô

 Vera Lúcia Pecego

2º Lugar:
Grupo de

Cravinhos
Bloco

Tropicália

BLOCOSBLOCOSBLOCOSBLOCOSBLOCOSPorta-bandeira Aércia e
mestre-sala Marli

3º Lugar:
Bloco Tropicália

Grupo Sales de Oliveira




