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8,5% DE AUMENTO

PÁG.7

BILOTI É
RECONDUZIDO À
PRESIDÊNCIA

PÁG.6

“ Existem dois momentos dentro do Sindicato que são
mágicos. O primeiro é a assinatura da Convenção Coletiva
de Trabalho que tem um quê de sagrado! O outro
momento é a eleição sindical. Para nós sindicalistas este é
o momento do reconhecimento de todo nosso trabalho,
avalizado e aprovado por aqueles que representamos. É
um momento muito significativo! “ (Arnaldo Azevedo Biloti)
Biloti recebe cumprimentos após apuração dos votos

HOMENAGEM AO SINDICATO
PÁG.3

FRENTE PARLAMENTAR COMERCIÁRIA
PÁG.2
PLR E AUXÍLIO CRECHE PÁG.5
JOGOS COMERCIÁRIOS DE FUTSAL
PÁG.4

CONGRESSO SINDICAL PÁG.5
DIA DO COMERCIÁRIO PÁG.5

Biloti recebe homenagem das mãos do vereador Cacá

CADASTRO
KIT MATERIAL ESCOLAR
Solicitamos aos associados com filhos em idade escolar que
liguem para o Sindicato, através do fone 2138-6060, para se
cadastrar, a fim de receber o KIT 2014.
Remetente:
Sindicato dos Empregados no Comércio de Santos
Rua Itororó, 79 - 8o andar - Centro - Santos
CEP 11010-071

PARA USO DOS CORREIOS
5 Falecido
5Mudou-se
5 Ausente
5Desconhecido
5 Não procurado
5Recusado
5Endereço insuficiente
5Não existe numero indicado
5 Informação escrita pelo porteiro ou
síndico
Reintegrado ao serviço postal em ____/____/____
Em ____/____/____
_____________________
Responsável

ASSOCIE-SE AO SINDICATO, UTILIZE NOSSOS BENEFÍCIOS, MENSALIDADE: R$ 5,00

EDITORIAL
2013

Foi um ano recheado de atividades, compromissos, deveres cumpridos
e benefícios conquistados, além de uma vitória histórica para os comerciários.

Começamos o ano distribuindo material escolar para os
filhos dos associados e qualificando
nossa equipe através de participação em fóruns e cursos. Em
fevereiro, recebemos um Selo de
Reconhecimento Social, conferido
pela Fecomerciários, com o objetivo de enaltecer nossa
atuação sindical em defesa dos direitos dos
trabalhadores.
Em março uma grande vitória se concretizou com a
regulamentação de nossa profissão, uma luta de várias
gerações de comerciários, reconhecida pela lei 12.790 de
14/3/13. Finalmente, somos Comerciários, de fato e de
direito!
Ao longo do ano realizamos reuniões com diversas
empresas para discutir pendências e aparar arestas no
trabalho e participamos de mesas redondas mediadas
pela Delegacia Regional do Trabalho. Participamos de
encontros de dirigentes sindicais, reuniões com o
governador do Estado, seminários diversos que
ampliaram nossa base de conhecimento, mobilizações
de luta trabalhista que pararam o país em busca de
direitos que nos são negados e promessas que são
esquecidas.
Mostramos a força comerciária nas galerias do
Congresso, na política, nas ruas, culminando com a
criação da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos
Comerciários, uma iniciativa suprapartidária que visa
representar e encaminhar diversas demandas dos 12
milhões de comerciários brasileiros, no Congresso, na
Assembléia Estadual e Câmaras Municipais. Um gol de
placa!
Também exercitamos nosso lado cidadão e
caloroso, que se preocupa com os menos favorecidos e

colaboramos com as vítimas das grandes chuvas que
inundaram Cubatão, recolhemos e distribuímos
alimentos para pessoas carentes em todas as atividades
que praticamos durante o ano.
E, claro, comemoramos os 90 anos de fundação
de nosso Sindicato; um orgulho, uma honra, que nos
lembrou que somos participantes de uma história de
lutas e vitórias que beneficiaram os trabalhadores do
Brasil, de todas as categorias.
Mais uma vez negociamos arduamente nossas
convenções coletivas, lutando por aumento real e a
inclusão de cláusulas que beneficiassem os
comerciários. Também participamos das negociações
estaduais que foram bem sucedidas.
E, neste final de ano realizamos eleições
sindicais, o momento da verdade, no qual temos a
certeza plena dos acertos ou dos erros de nossa gestão.
Acertamos mais e nosso trabalho foi reconhecido;
estamos preparados para mais uma etapa que se inicia.
Pretendemos encerrar o ano com a entrega da
primeira parte da reforma que estamos realizando em
nossas instalações físicas na sede, para melhor atender
aos comerciários, que poderão contar com novos
serviços e uma estrutura adequada e eficiente.
Foi um bom ano, que também contou com os
Jogos Comerciários de Futsal, com o quarto lugar de
nosso time no Torneio de Futsal da Federação, com uma
santista premiada no Concurso de Poesia da
Fecomerciários, com uma reunião famíliar - a Festa
Comerciária - com uma bela homenagem da Câmara
Municipal de Santos!
Que o próximo ano também nos traga muitas
alegrias!

FRENTE PARLAMENTAR DEFENDERÁ
INTERESSES DOS COMERCIÁRIOS

Vinte e seis deputados estaduais de São
Paulo já aderiram à Frente Parlamentar Mista em Defesa
dos Comerciários, lançada dia 3/10 na Assembléia
Legislativa com a presença de deputados federais, estaduais, vereadores e lideranças sindicais comerciárias. No
Estado, a Frente é coordenada pelo deputado estadual
Carlão Pignatari (PSDB/SP).
A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos
Comerciários é uma iniciativa suprapartidária, lançada dia
21 de agosto, em Brasília, que visa representar e encaminhar as diversas demandas dos 12 milhões de trabalhadores no Congresso Nacional, nas Assembléias dos Estados e
Câmaras Municipais. Servirá como local de discussões
junto às questões que afetam os comerciários. A pauta
mínima defendida é qualificação profissional, redução da
jornada, fim do banco de horas, igualdade entre os gêneros, combate às doenças e aos acidentes ocupacionais.
De maneira geral, a Frente irá representar, difundir e potencializar ações em defesa dos
comerciários.
No lançamento da Frente em SP,
dirigentes comerciários da ampla maioria

dos 68 Sindicatos Filiados à Federação, num total de 169
pessoas, mais parlamentares e sindicalistas de outras categoriais, lotaram o auditório da Assembleia Legislativa.
O presidente Biloti aproveitou a oportunidade para
afirmar que a organização comerciária se revigora com a
criação da Frente Parlamentar, fortalecendo a voz dos trabalhadores nas casas legislativas.

O DIRETOR WASHINGTON E O PRESIDENTE BILOTI E AO LADO DO PRESIDENTE
MOTTA, PARTICIPARAM DO LANÇAMENTO DA FRENTE EM SP

SINDICATO É HOMENAGEADO PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS

O Sincomerciários da Baixada Santista
recebeu mais uma homenagem pela passagem dos 90
anos de sua fundação. Em sessão solene, realizada dia
30 de outubro, Dia do Comerciário, à qual compareceram companheiros de luta, amigos e parceiros, o vereador Carlos Teixeira Filho (Cacá) entregou a placa comemorativa, aprovada por unanimidade pela vereança
santista, registrando os serviços prestados pelo
Sindicato aos trabalhadores e à comunidade em geral,
durante 9 décadas de atuação na região da Baixada
Santista; uma honra que o presidente Biloti recebeu
em nome dos 55 mil comerciários que representa.
Presidiu a mesa o vereador Sandoval do
Nascimento Soares, acompanhado do vereador Cacá,
Aparecido de Jesus Bruzarosco (Secretário Adjunto do
Trabalho do Estado de SP, representando o governador e o presidente
Motta da Fecomerciários), Octavio
Leite Vallejo (presidente do Sincodiv
SP), Fernando Martins da Fonseca
Fabiana Munhoz dos Santos
(vice-presidente Sindicato do
Comércio Varejista de Santos), Luiz
Carlos Conceição (Secretário Geral
do Sincomerciários BS) e Biloti.
Fazendo um parêntese em
seu discurso, o presidente Biloti
convidou Fabiana Munhóz dos
Santos (Sacaria Santista), para
declamar sua poesia, “Bendito
quem lhe sorri”, que conquistou o
3º lugar no 1º Festival de Poesia da
Fecomerciários e retomando a palavra disse: “Neste momento solene,
no qual tenho a honra de “estar”
presidente do Sincomerciários da
Baixada Santista, agradeço em
meu nome, em nome da nossa diretoria, em nome das diretorias passadas, dos funcionários do
Sindicato e de todos os Comerciários da região, esta belíssima
homenagem que a Câmara
Municipal de Santos nos concede,
registrando nos anais da história
santista a passagem dos 90 anos
do Sindicato Cidadão que representamos, o que muito nos orgulha!”

BENDITO QUEM LHE SORRI!
Da venda no balcão:
O bom dia, o boa tarde
E o boa noite,
Seja bem vindo...
Fique à vontade e volte
sempre!
A arte em bem receber,
Muito mais do que vender...
É recepcionar...
Saber agradar...
Luiz entrega TV a Patrícia
A gosto do freguês,
Acolher e perceber
O que o ser humano lhe diz...
Com atenção e toda educação,
Ouvir de coração...
Proporcionando um dia feliz!
E na luta do dia a dia
O comerciário sabe:
Onde falta alegria e simpatia,
Não há cliente que se agrade!
Bendito este
profissional,
Que sempre a
sorrir...
Tem todo prazer
em servir!

SÓ GOLAÇOS NOS JOGOS COMERCIÁRIOS DE FUTSAL
Os Jogos Comerciários de Futsal,
que neste ano comemoraram os 90 anos do Sindicato,
tiveram uma estréia em grande estilo, com duas goleadas
memoráveis. Participaram do torneio as equipes da Auto
Peças Ideal, Bazar Estrela, Casa Coelho, Casas Bahia,
Cubatão, Casas Bahia São Vicente, Costa Sul, Danka
Sports, Kallan São Vicente, Extra Humaitá São Vicente,
Quik Point.
Nem bem havia começado e já havia jogador
brigando pela artilharia e equipe fazendo contas e
visualizando uma possível vaga para a fase seguinte da
competição, pois o número de gols era animador, 22 em
dois jogos.

Casa Coelho - Campeã

Depois de muitos “jogões” com disputas acirradas e
muitos golaços foram classificados para a semi-final as
equipes da Quik Point, 1ª colocada no Grupo A, com 10
pontos, Casas Bahia Cubatão, 2ª do Grupo A, com 9
pontos, Danka Sports, 1ª do Grupo B, com 9 pontos, Casa
Coelho Tintas, 2ª do Grupo B, com 9 pontos.
A disputa pelo 3º lugar ficou entre Quik Point e
Casas Bahia Cubatão em um jogo eletrizante, que fechou
em 7 x 4 para a Quick Point, uma bela estréia em seu primeiro ano na competição.
A grande final da competição, que aconteceu dia 1º
de novembro, consagrou o time da Casa Coelho Tintas. A
equipe venceu a Danka Sports, por 2 x 1 nos pênaltis, após
empate fantástico por 6 x 6 no tempo normal de jogo.

DANKA SPORTS - VICE Campeã

Com o empate, a decisão foi para os pênaltis. A
Danka Sports marcou um, colocou um para fora e ainda viu
o goleiro Cristian defender outra cobrança. A Casa Coelho
aproveitou as duas primeiras e nem precisou bater sua
última penalidade. A Casa Coelho Tintas, que vinha há
anos na briga pelo título, soltou o grito de “é campeã”.
A equipe campeã ainda comemorou a escolha de
Osmar Leandro como o melhor jogador da Copa. Já a
Danka Sports teve Daniel Lapetina como artilheiro da competição, com 13 gols.
Os jogos aconteceram no Ginásio Poliesportivo
“Júlio Galacho” e foram apitados pelos árbitros Edson
Ribeiro Pires e Willian de Paula Soares, auxiliados pela
anotadora Cristia Aguiar. Coordenaram o torneio os
diretores Roberto Passos, Washington da Fonseca e Luiz
Carlos Conceição.
Fotos: Mazinho

Quik Point 3º lugar

O Artilheiro, Daniel Lapetina

Casas Bahia Cubatão - 4º lugar

PLR E AUXÍLIO CRECHE
Plr Riachuelo

Plr Via Varejo

Plr Telhanorte

Creche Pernanbucanas

VIA VAREJO, RIACHUELO,
PERNANBUCANAS E TELHANORTE,
assinaram com a Fecomerciários
acordo de PLR - Participação nos Lucros
ou Resultados, que abrange todo o
Estado de São Paulo. O presidente
Biloti afirmou que a Federação e seus
Filiados estão sempre atentos em
busca do melhor para os comerciários,
lutando pelo aumento da PLR nas
empresas que já praticam este acordo
e pela implantação naquelas que ainda
não o fizeram, negociando metas
acessíveis para todos.
CRECHE: Pernanbucanas e
Fecomerciários concluíram um Acordo
Coletivo de Trabalho que vai pagar
Auxílio-Creche no valor de R$ 200,00
para todas as funcionárias que sejam
mães de crianças com idade até seis
meses. O benefício começará a ser
pago a partir do dia 16 de janeiro de
2014.

CONGRESSO SINDICAL COMERCIÁRIO FOCA
UNIDADE, CONQUISTAS E DESAFIOS
Por 22 anos seguidos a Fecomerciários tem realizado o
Congresso Comerciário, evento já reconhecido como referência no movimento sindical. Mais uma vez, foram traçadas as diretrizes que devem ser
seguidas pela categoria em sua luta por manutenção de direitos e
conquistas de benefícios. Todas as expectativas foram superadas e o
Congresso conseguiu reunir representantes de todos os 68 filiados à
federação, na cidade de São Pedro/SP.
Prestigiaram o evento representantes do Governo Federal, Estadual
e Municipal, além de sindicalistas comerciários de outros Estados e de
outras categorias, da Confederação Nacional dos Trabalhadores no
Comércio (CNTC) e Centrais Sindicais.
Durante os dias 16 e 17 de outubro seis palestras desenvolveram o
tema: “Brasil Hoje: Desafios e Perspectivas das Lideranças Sindicais”,
ministradas por sindicalistas, consultores sindicais,
um político, um
desembargador e uma esportista, mexendo com o público presente.
O 22º Congresso contribuiu para a formação política dos seus
participantes que devem multiplicar o aprendizado adquirido promovendo
discussões sobre “participação política” em suas bases.
O presidente Biloti lembrou a importância do movimento sindical na
luta pela democratização do país e enfatizou a necessidade da
concretização de uma democracia participativa, na qual os trabalhadores
tenham voz através de uma representação forte.

OUTDOORS MARCAM

DIA DO COMERCIÁRIO
Este ano nosso Sindicato
marcou o Dia do Comerciário com estilo!
Os outdoors divulgaram mensagem
alusiva ao dia.
Mais uma vez parabéns à
categoria que mais cresce no
Brasil, que este ano teve,
na REGULAMENTAÇÃO
DA PROFISSÃO, mais
um belo motivo para
comemorar!

COMERCIÁRIOS CONFIRMAM PRESIDÊNCIA PARA BILOTI
Biloti foi reconduzido ao cargo de presidente do Sincomerciários Baixada Santista, após eleição sindical realizada nos dias
12/13/14 de novembro, com 99,63% dos votos que determinaram a
composição da diretoria do Sindicato, para o período 2014/2018,
renovada em 35%. Os votos foram depositados em uma urna fixa na
Sede e seis urnas itinerantes. Não foi registrada nenhuma impugnação. A
tônica do processo eleitoral foi UNÂNIMIDADE!
Após o encerramento da votação foi instituída a mesa apuradora,
presidida pelo Advogado Dr. José Stalin Wojtowicz, que contou com
dois auxiliares, Dra. Fatima Regina Bacil Barbato, mesária e Dr. Arnaldo
Otero Marques Jr., escrutinador. Na primeira contagem de votos, por
maioria absoluta, o quórum de validade foi alcançado.
“A reeleição é a maior manifestação de confiança que os comerciários podem expressar à diretoria de sua entidade sindical. Conduzirei este mandato com base no princípio da unidade e no compromisso
com as causas da categoria, estimulado pela experiência passada,
prestando atenção ao presente e projetando um futuro de ações sindicais realizadoras, com a consolidação de um trabalho atuante. Só posso
agradecer a confiança em mim depositada, com a disposição de fazer
sempre mais e melhor!” - afirmou o presidente Biloti ao final da eleição
sindical.
Cheio de orgulho o secretário geral, Luiz Carlos Conceição disse:
“Participar desta diretoria, significa que eu e meus companheiros
estamos fazendo um bom trabalho à frente de um Sindicato importante
e estratégico para nossa região, liderando uma categoria exigente e
politicamente amadurecida, que ratifica nosso trabalho.”

PALESTRA QUE DISCUTE
VIOLÊNCIA CONTRA AS
MULHERES ENTRA NA
AGENDA DAS COMERCIÁRIAS
Foi realizado dia 3/12, em S.Paulo, o evento
Ativismo Fecomerciários pelo Fim da Violência Contra as
Mulheres, uma realização da Secretaria da Mulher da
Fecomerciários. Mais de 250 pessoas assistiram as palestras.
O presidente Motta, da Federação, que abriu o
encontro e em seu discurso deu ênfase à violência que a
mulher sofre no espaço público e em seu ambiente de trabalho. “A Fecomerciários está se organizando para apoiar
cada vez mais essa luta feminina”.
Ainda durante o evento o presidente afirmou que o
Ativismo Feminino contra a Violência está na pauta da
Secretaria da Mulher da entidade e vai ser realizado todos
os anos. “A Federação valoriza e vai continuar valorizando
as mulheres dos 68 Sindicatos Filiados”.
Maria Cristina e Alessandra representaram o
Sincomerciários BS.

Diretoria 2014/2018
DIRETORIA

CONSELHO FISCAL DELEG. FEDER.
EFETIVOS

EFETIVOS

EFETIVOS

Manoel de Abreu Filho
Arnaldo A. Biloti
Arnaldo Azevedo Biloti
Washington Vicente da Fonseca
Angelo Gomes de Moura Washington V. da
Osvaldo Pereira Ribeiro
Fonseca
Monalise Fadel Martins
Milton José Koedel
Luiz Carlos Conceição
Rui Guidolin
Roberto Passos
SUPLENTES DA DIRETORIA

SUPLENTES

SUPLENTES

Paulo Ferreira Guimarães Filho Antonio Goncalves Gomes Luiz C.Conceição
Solane Aparecida Giarola
Jane de Fátima Couto
Luiz Cesar F. Pamplona Roberto Passos
Alexandre Luis Ribeiro
Marcio da Silva Campos
Antonio Carlos Aguiar
João Ilario Filho
Jose Valter Feitosa dos Santos

Fonte: Fecomerciários

Maria Cristina, Motta, Alessandra

COMERCIÁRIOS DA BS COMEMORAM 8,5%
O Sincomerciários da Baixada Santista, representante
legal da categoria comerciária, após intensas negociações
conseguiu mais uma conquista no acordo com o Sindicato
Patronal: os trabalhadores terão reajuste de 8,5% em seus
salários.
Lutamos por um reajuste digno que repusesse as
perdas inflacionárias e contemplasse um aumento real, além
da manutenção e ampliação de cláusulas sociais.
É importante ter claro que a mesa de negociação é o
espaço onde os interesses dos trabalhadores são
confrontados com os do capital, é o momento em que as
diferenças de interesses de patrões e empregados
aumentam ou diminuem dependendo da capacidade de
negociação das partes envolvidas e de quão forte é o apoio
que elas têm em suas bases.
Assim, respaldados pela força e união dos
comerciários nos sentamos à mesa de negociação com uma
EQUIPE SINDICATO VAREJISTA E SINCOMERCIÁRIOS
pauta de reivindicações aprimorada e melhorada, adequadas
às necessidades dos trabalhadores neste momento e que seja capaz de criar condições para o desenvolvimento de novas
conquistas. Plantamos as sementes para mais um sucesso no próximo ano. Veja como ficou a tabela de salários

PISO

Garantia do
COMISSIONISTA

Empresas em Geral

R$ 1078,00

R$ 1293,60

Empresas Pequeno Porte

R$ 1044,00

R$ 1252,80

R$ 956,00

R$ 1147,20

Micro Empresas
Office Boy/Empacotador

R$ 683,00 /6 horas

EM CASO DE DÚVIDA, PROCURE SEU SINDICATO!

FOTOS FESTA
COMERCIÁRIA
Você que ainda não veio retirar a foto
familiar tirada durante a Festa,
venha até o Sindicato, tome um café
conosco e leve sua lembrança.
Estamos esperando por você!

VIDEOTECA

Novos filmes nas subsedes de Praia Grande,
São Vicente e Vicente de Carvalho. Entre
de cabeça na aventura, ação,
romance, suspense, terror e
divirta-se num programa bem
familiar!

RECEBERAM

KIT BEBÊ !
Lívia Maria Durans Corrêa, filha de José
Maria Corrêa e Sandra Maria Durans Corrêa.
Thyago Henrique Souza Vieira, filho de
Gabriel de Aquino Vieira Junior e Suélen Mara de
Souza Vieira

Giovanna Araujo José, filha de Domingos
José Júnior e Waldelaene Araujo José

A Sanesmar oferece aos seus clientes a linha
completa de nutrição e dieta enteral. Trabalhamos
com as marcas: Nestlé, Danone, Abbott, Prodiet.
Contando com a linha de Bem Estar da Sanavita e
Aparelho de Glicemia Abbott. Garantimos o
melhor preço do mercado. Entregamos em toda
região da Baixada Santista com frete grátis nas
compras acima de R$100,00. Desconto de 5%
para os associados do Sincomerciários
Rua: São Paulo, 27 - Vila Belmiro - Santos
Telefone: (13)3233-7923 e 3224-1816
Site: www.sanesmar.com.br

GORETE GANHA UMA TV
Maria Gorete de Figueiredo tem
um sorriso simples, fala baixinho e seus olhos brilham
quando o assunto é a filha Kawany de 11 anos.
Comércia há quase 35 anos, trabalha na Proplastik,
nos últimos 18 anos e associou-se ao Sindicato há muito
tempo. “Go”, como é chamada pelos amigos, está
contando o tempo para poder se aposentar, pois, ainda não
completou a idade exigida pela Previdência, mas agora
falta pouco. Sua intenção é se dedicar totalmente à filha,
uma vez que o trabalho no comércio exige muitos
sacrifícios, pois a jornada é pesada, principalmente na
temporada.
Embora goste muito de aproveitar a praia, as
obrigações de casa muitas vezes não permitem que ela se
dedique mais ao convívio com a filha. A TV nova foi muito
bem-vinda e será um presente para Kawany!

O COMERCIÁRIO
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Diretoria Executiva
Arnaldo A. Biloti - Presidente
Luiz C.Conceição - Secretário Geral
Osvaldo P. Ribeiro - 1o Secretário
Rui Guidolin - 2o Secretário
Nelson Marcolin - 1o Tesoureiro
Roberto Passos - Diretor Social

Subsede Cubatão
R. Armando S. de Oliveira, 454
Centro - Fone: (13) 3361-4232
Subsede Praia Grande
R. Roberto Shoji, 654 - Boqueirão
Fone: (13) 3473-9972
praiagrande@comerciarios.com.br
Subsede Vicente de Carvalho
Rua Mato Grosso, 382- Centro
Fone: (13) 3352-2531
Subsede São Vicente
R. Ipiranga, 251- Centro
Fone: (13) 3468-9659
saovicente@comerciarios.com.br
Expediente subsedes: 2ª à 6ª,
das 8h às 11h e das 13h às 18h
Jornalista/RP: Nisia A.S.
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