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MISS COMERCIÁRIA 2014

COMERCIÁRIOS NA
LUTA CONTRA O
CÂNCER DE PRÓSTATA

NOVEMBRO AZUL
Todo homem com mais de 40 anos de
idade tem o direito de realizar
gratuitamente, na rede do SUS, exames
para diagnóstico do câncer de próstata.

Camila Martins Santiago

30 DE
OUTUBRO
DIA DO
COMERCIÁRIO
No mês de outubro, em homenagem ao dia 30/10, você
Comerciário, com até de 180 dias de
trabalho, tem direito a uma gratificação correspondente a um dia trabalhado e, com mais de 180 dias, a
bonificação será de 2 dias. Fique
atento!
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PARA USO DOS CORREIOS

CCT/Cláusula 43ª

Remetente:
Sindicato dos Empregados no Comércio de Santos
Rua Itororó, 79 - 8o andar - Centro - Santos
CEP 11010-071

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

23 º CONGRESSO
COMERCIÁRIO

DIA DO
COMERCIÁRIO!
Em março de 2013, a categoria comerciária
conquistou uma vitória importante: a regulamentação
da profissão, que garantiu que a atividade ou função
desempenhada pelos empregados do comércio seja
especificada na carteira de trabalho, com direitos
estabelecidos por lei.
A profissão comerciária é uma porta de entrada
para o mundo do trabalho, uma vez que a maioria das
ofertas de vagas não exige experiência, favorecendo o
primeiro emprego e oferecendo grande número de
postos temporários, que acabam se transformando em
outros tantos empregos fixos a cada ano.
Ser comerciário exige vocação que tem por
missão atender ao consumidor de forma competente,
orientando e compartilhando nosso conhecimento sobre
os produtos que vendemos. Fazemos uma boa venda, o
estoque roda, o cliente fica feliz, a parceria produtiva
entre comerciário, comerciante e fornecedor se
estabelece, todos ganham.
Somamos 12 milhões de trabalhadores no país.
Muitos ainda convivem com extensas jornadas, falta de
condições para qualificação, banco de horas, trabalho
aos domingos, mas a regulamentação da profissão e a
energia de luta da categoria fortalecerão os direitos e
conquistarão novas oportunidades para os trabalhadores.
Que a comemoração e valorização desta data,
abra caminhos para muita alegria e realizações na vida
de cada comerciário brasileiro!
Em tempo... lembramos que após intensas
negociações, mais uma vez, conquistamos aumento real
para os comerciários. Venha tomar um café conosco e
conhecer sua nova sede!

ESTAMOS À SUA
DISPOSIÇÃO!
Utilize sempre os
benefícios que seu
Sindicato oferece!
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Biloti, Motta, Washington e Giovani(Sinprafarmas BS)

O 23º Congresso

Sindical Comerciário,
realizado em 15/16 de outubro sob a bandeira:
“Sindicalismo Comerciário: “Forte na Base e Atuante nas
Lutas Políticas e Sociais”, começou agitado com um talk
show e o tema “Nossa Federação: 75 anos de consolidação
do sindicalismo comerciário’’. O congresso foi coordenado
pelo presidente Motta, da Fecomerciários.
As palestras realizadas durante o evento contaram
com os seguintes temas: “O sindicalismo comerciário hoje:
repensando caminhos efetivos de participação nas
políticas públicas e sociais” ministrada pelo professor
Erledes Elias da Silveira, especialista em formação na área
p o l í t i c o - s o c i a l ; “ P l a n e j a m e n t o e m e t a s p a ra o
fortalecimento das entidades sindicais comerciárias”, com
o jornalista Juliano Matos; “As expectativas do jovem
trabalhador e sua relação com o sindicalismo” foi o assunto
abordado pelo secretário da juventude da União Geral dos
Trabalhadores (UGT), Gustavo Walfrido; “Cenário do
comércio: perfil do trabalhador e os desafios das políticas
públicas sociais”, foi tema da professora Maria Alejandra
Caporale Madi, economista e vice-presidente da Ordem
dos Economistas do Brasil; “MPT e dirigentes sindicais
comerciários na luta contra a precarização do trabalho”
encerrou o evento com o procurador do Ministério Público
do Trabalho da 15ª Região, Dr. Dimas Moreira da Silva.
Foi realizada uma apresentação artística de ballet
clássico da Associação Fernanda Biancchini. Os bailarinos,
portadores de deficiência visual, emocionaram os
participantes.
A coordenação geral do congresso apresentou à
plenária proposta de deliberações a serem adotadas em
toda base territorial da Federação, que foi aprovadas por
unanimidade.
A equipe comerciária da Baixada Santista foi
liderada pelo presidente Biloti que ao final do evento
considerou que "as deliberações tomadas pelos
trabalhadores servirão como um sinalizador para as
mobilizações sindicais que lutam pela preservação e
ampliação dos direitos dos comerciários do Estado de São
Paulo". Washington, secretário geral do Sindicato
arrematou afirmando que "nossa categoria tem
conquistado grandes vitórias através da sua organização
sindical, fortalecida a cada congresso realizado".
C/informações Fecomerciários

ADRIANA, IANCA, CAMILA, JAQUELINE
2º lugar

3º lugar

Miss Comerciária

Naturalidade, simpatia, beleza,
personalidade e simplicidade. Para disputar um concurso
de beleza ou ser coroada miss não basta apenas um rosto
e um corpo bonito; a elegância, leveza e cultura também
devem entrar na passarela. Ser comunicativa, gostar de
pessoas, ser sorridente são características que marcam
positivamente a candidata. São poucos minutos para
mostrar o que se tem de melhor, por isso, ser verdadeira
marca presença e conta pontos.
Camila R. Santiago mostrou que tem essas
qualidades e foi eleita dia 2 de outubro Miss Comerciária
da Baixada Santista, evento realizado na Capital Disco, em
Santos. Quinze candidatas disputaram o título, em uma
noite muito animada, colorida, cheia de assovios e muitos

Miss Simpatia

incentivos por parte da platéia, que tinha até torcida
organizada. Em novembro ela estará disputando o título
estadual, no concurso realizado pela Fecomerciários.
Camila conseguiu realizar o sonho que move muitas jovens
de várias faixas etárias, afinal ser miss é a possibilidade de
se sentir uma princesa.
A diretoria do Sincomerciários participou do evento,
que contou com a presença do companheiro Edson Ramos,
secretário geral do Sincomerciários SP, que representou a
Fecomerciários e UGT. O presidente Biloti fez questão de
agradecer às comerciárias que disputaram o título e
lembrar que nenhuma das inscritas tem qualquer
experiência em passarela, o que valoriza a disposição de
participar do conurso.

Jaqueline, Washington, Ianca, Biloti, Camila, Adriana

ELAS FIZERAM A
FESTA!

01- Camila Marttins
Santiago
Kid Stock São Vicente
1. Lugar R$ 2.500,00
02 - Adriana Moralez
Viv Leroá - Praia Grande
2. Lugar R$ 1.500,00
03- Ianca Lamas Luiz
Fashion Mobile Praiamar
Shopping Santos
3. Lugar R$ 1.000,00
04- Jaqueline F. Pinto
Lojas Cem - Praia Grande
Miss Simpatia R$ 500,00
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SER MISS
É ENCANTADOR!
Camila Martins Santiago, morena,
longos cabelos, 17 anos, sorriso brejeiro é a Miss
Comerciária da Baixada Santista 2014. Comerciária há
apenas seis meses, ela trabalha na Kid Stok, em São
Vicente. Está no ensino médio e pretende estudar Direito.
Sem nenhuma experiência para desfilar, Camila diz
que no dia do concurso, a sensação que sentia era muito
estranha, pois, saber que todos os olhos da platéia
estariam fixos nela era assustador. Só relaxou com a
surpresa que sentiu quando seu nome foi chamado para o
título e, então, deixou a alegria tomar conta.
Acompanhada dos familiares, amigos e colegas de
trabalho que formaram um torcida organizada e
barulhenta, Camila curtiu cada momento. Agora ela está
cheia de planos, pretende entrar para uma academia, fazer
um curso de oratória e procurar uma agência para tentar
ser modelo, além de advogada, qualificação que deseja.
Como toda jovem, Camila gosta de sair com os
amigos, ir à praia, cinema, shopping e quando é possível
ler um pouco. Suas expectativas para a etapa estadual do
Miss Comerciária são as melhores, pois, agora ela já se
sente bem mais confiante para enfrentar a passarela.
Gentil e sorridente ela agradeceu ao Sindicato pela
experiência que lhe proporcionou através do concurso.

Edson Ramos, Camila Martins, Biloti

Adriana Morales e Luiz Carlos

Adriana Pereira Jesus Moralez ,
moreníssima, 23 anos, trabalha na VIV Leroa (Moda), em
Praia Grande. Participou pela primeira vez do concurso.
Quando resolveu entrar na disputa chamou sua cunhada
para participar também.
Por não ter experiência alguma na passarela não
esperava qualquer resultado positivo e estava nervosa na
hora do desfile, com medo que quebrar o salto ou o vestido
rasgar ou enfrentar os degraus da escada. Mas tudo correu
bem, a torcida dos familiares e amigos incentivou e ela
acabou conquistando a 2ª colocação.
Adriana é comerciária há sete anos e gosta muito de
lidar com o público. Associada ao Sindicato, costuma
utilizar bastante o salão de beleza. Está estudando
Engenharia Civil e deve se formar em 2015; está cheia de
planos para o futuro, incluindo voltar ao concurso ano que
vem para conquistar o título.

Camila e Rosário
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Ianca Lamas e Edson Ramos

Jane, Jaqueline, Monalise

CASA COELHO FATURA TÍTULO DE BICAMPEÃ
O campeão voltou, o campeão voltou! O grito de guerra da torcida, na final, marcou o duelo que deu ao time da
Casa Coelho o bicampeonato na Copa de Futsal dos Comerciários. Foi em confronto acirrado que os santistas chegaram ao
segundo titulo consecutivo (2013 e 2014).
Casa Coelho - Campeã

Casas Bahia - Vice-Campeã

Costa Sul - 3º lugar
Danka Sports 4º lugar

Os Jogos Comerciários de Futsal,
edição 2014 aconteceram entre 15 de setembro e 3 de
outubro, no Ginásio Poliesportivo Comerciário, em Santos. No
jogo de abertura entre Danka e Kallan (pentacampeã dos
jogos) foram marcados 20 gols, que prenunciaram o que
estava por vir: disputas acirradas, travadas com velocidade e
uma boa briga pela artilharia.
Conseguiram classificar-se para fase semifinal os times
da Casa Coelho, Danka Sport, Costa Sul e Casas Bahia,
prometendo duelos bastante equilibrados, após uma primeira
fase marcada por confrontos disputadíssimos. A artilharia
nesta altura era disputada por Lucas Matheus (Casa Coelho),
seguido por Wellington (Casas Bahia), Fernando Bispo (Costa
Sul) e Jonniel (Danka).
Decisão
Finalmente, as torcidas organizadas empurraram o
campeão do ano passado, Casa Coelho, que enfrentou a
guerreira equipe da Casas Bahia e teve de correr atrás no
marcador, pois, o adversário veio com muita vontade de levar
o título para Praia Grande. Mas a experiência do campeão se
impôs e o time virou o marcador vencendo a final por 6 x 3. A
final fechou com chave de ouro a disputa de 2014, que teve
como destaque o jogador Canela, da equipe bicampeã.
Embalados por seus torcedores, os times mostraram
futebol equilibrado e com belos lances. Apesar do vice-

campeonato, os praiagrandenses tiveram como destaque o
goleiro Guilherme, que deu show em quadra, com defesas
incríveis. A Casas Bahia PG, inclusive, saiu na frente com gol de
Wellington, aos 3 minutos, que no final levou o título de
artilheiro, com 21 gols.
Sem se intimidar com a desvantagem, a Casa Coelho foi
para o ataque e deixou tudo igual, aos 7. Osmar recebeu e
mandou uma bomba. Aos 12, Wellington voltou a marcar. Aos
16, após bela triangulação, Lucas Matheus empatou. Dois
minutos depois, Osmar cruzou com perfeição e Nicanor fez
para a Casa Coelho.
Na etapa final, os times se fecharam na marcação. Mas,
aos 10 minutos, Osmar recebeu, furou o bloqueio e garantiu o 4
a 2. Aos 12, veio o 5 a 2, com o goleiro Mychel, que bateu de sua
área. A bola tocou na defesa e entrou. Aos 15, Wellington
diminuiu. No final, Nicanor recebeu, tirou o goleiro da jogada e
sacramentou a conquistado título.
Chuva de Gols na disputa pelo 3º lugar
No encontro entre Costa Sul e Danka Sport
Praia Grande, a partida foi realmente alucinante, com as equipes marcando um gol atrás do
outro, na quadra do Ginásio dos Comerciários; no final a Danka fez a festa marcando
12 x 9.
C/informações Expresso Popular-Rogério Stonoga
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ISABELA GOMES SARAIVA ACORDOS GARANTEM
Sorteio TV
AUMENTO REAL
Após intensas negociações foram
fechados os seguintes acordos
coletivos de trabalho para o
período 2014/2015:

¾TODOS RECEBERAM
AUMENTO DE 8,5% no
piso, 8% acima do piso.

... é comerciária desde os 18 anos, quando começou
a trabalhar, embora tenha feito uma longa pausa em sua
vida profissional. E, gosta muito da função de vendedora,
que exerce na Relojoaria Gonzaga, em Santos. ¨Amo o
comércio e vendas, está na minha veia¨ - afirma sorrindo ¨só fico satisfeita quando o cliente fica satisfeito, por isso
estou sempre buscando encontrar o produto certo para
cada pessoa que atendo; eu me sinto comprometida com
meu trabalho, com minha empresa e meus colegas e por
isso procuro fazer o melhor¨.
Casada com Jurandir, tem dois filhos: Felipe de 20
anos e Ísis de 4. Com uma criança em casa, Isabela gosta
de curtir com a família suas horas de lazer e seu maior
sonho é adquirir a casa própria. Afirma estar muito
contente por ter se associado ao sindicato, que tem muitos
benefícios para oferecer e ainda lembrou com prazer da
festa comerciária, que considera excelente.
Isabela, como muitos outros sorteados, não queria
acreditar que ganhou uma TV, mas quando acreditou, a
alegria foi imensa. Agora, o aparelho vai ficar no quarto da
filhinha.

Inscrições até 25 de
novembro
Tema:’’Cidadania’’
Informações: 2138-6060

¾Comércio Varejista;
¾Comércio Atacadista;
¾Concessionárias de Veículos;
¾Comércio Varejista de Carnes Frescas;
¾Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios Sincovaga;

AGRADECEMOS....
Como uma entidade aberta ao público,
procuramos atender aqueles que nos procuram com
cordialidade e eficiência, um dever e uma obrigação
que exercitamos diariamente. Algumas vezes,
recebemos um elogio que nos gratifica e nos dá a
Desconto de 20% àvista
certeza de que estamos, de fato, fazendo o nosso
Até 10x s/juros
melhor!
Cobrimos qualquer
orçamento
Estive hoje, 4/9/14, na subsede Praia Grande,
Atendimento
emhomologação,
domicílio
para realizar
representando a empresa
contato@oticalibra.com.br
para a qual presto serviço e quero deixar aqui
Rua
Frei Gaspar,
128 foi
- Santos
registrado,
que esta
a melhor unidade sindical, por
3219-1948
/
3233-7881
3019-2513
onde passei ao longo de/ 12
anos. Fomos tratados de
forma rápida, cordial, foram extremamente solícitos e
nos receberam com um grande carinho e respeito.
PARABENIZAMOS o atendimento desta unidade, na
qual fomos muito bem recebidos pela Sra. Luciana e o
Sr. Washington.
Marcelo Bebiano - contador

O COMERCIÁRIO
Informativo do Sindicato dos Empregados no Comércio
de Santos e Baixada Santista - No 171 - Out-2014
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Sede: Rua Itororó, 79 - 7o/8oand
Santos/SP - Centro
Fone: (13) 2138-6060
Fax: (13) 2138-6061
Expediente: 2A à 6A - 8h às 18h
A
A
Homologações: 2 à 6 - 13h às 17h
E-mails: presidencia@comerciarios.com.br
diretoria@comerciarios.com.br
secretaria@comerciarios.com.br
Portal:www.comerciarios.com.br
Blog:sincomerciarios.blogspot.com
Twitter:www.twitter.com/comerciariosbs
Diretoria Executiva
Arnaldo A. Biloti - Presidente
Washington V. da Fonseca-Secretário Geral
Osvaldo P. Ribeiro - 1o Secretário
Monalise Fadel Martins - 2o Secretário
Luiz Carlos Conceição - 1o Tesoureiro
Rui Guidolin - 2o 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.
Mtb 25.697/Conrerp 2204
Impressão: Demar Editora

