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EDITORIAL

HAJA CORAÇÃO!

2

Biloti recebeu na tarde de 24/8, dirigentes 

sindicais comerciários do Estado de SP, para a 
reunião de diretoria da Fecomerciários, na sede de 
nosso Sindicato. Em pauta, assuntos que preservam 
conquistas trabalhistas. O presidente da Federação e 
da UGT/SP, Luiz Carlos Motta, conduziu os trabalhos.

FECOMERCIÁRIOS 
REÚNE-SE EM SANTOS

Oportunidade para 

reunir os amigos é uma dádi-
va! Neste mês de agosto 
aproveitamos as oportunida-
des que surgiram e reunimos 
associados, companheiros, 
amigos, parceiros, colegas de 
trabalho, em três ocasiões.

Começou com o encontro dos companheiros do 
Estado de SP, na reunião da diretoria da 
Fecomerciários, que aconteceu dia 24 de agosto. Nos 
sentimos muito orgulhosos por poder oferecer um 
espaço eficiente e confortável, que acolheu com 
conforto todos os sindicalistas presentes.

Em seguida, chegou o momento tão aguardado 
de entregar a nova sede aos comerciários. Depois de 
dois anos de bate-bate, poeira, convivência com 
cimento, tinta, peças de todos os tipos, tamanhos e 
cores, lascas de madeira e por aí vai, finalmente 
estava tudo pronto. O descerramento da placa 
comemorativa foi a confirmação de que, de fato, 
finalmente o sonho de uma sede funcional e bonita 
havia sido realizado. Conseguimos!

E, seis dias depois, pudemos comemorar 
ruidosa e alegremente, com  associados e depen-
dentes, o aniversário do Sindicato, fundado em 24 de 
agosto e festejado em 30 de agosto. Haja coração 
para segurar tanta emoção! Afinal, comemorar o 
aniversário da entidade é lembrar de uma trajetória 
em que a participação e organização dos trabalhado-
res fez conquistas e impulsionou a sociedade adian-
te.

Participar destas comemorações, para mim, 
significou lembrar que tive o privilégio de ter minha 
vida ligada à vida desta entidade, que construí meu 
caráter profissional espelhado no caráter de gera-
ções de sindicalistas que me antecederam e que uma 
parte daquilo que sou está impregnada no caráter 
institucional de nosso sindicato, me tornando uma 
parte de sua história; a vida nos mesclou. É um 
enorme privilégio que me traz grandes deveres, pois, 
o sindicato é a mais espontânea das associações e 
existe para defender a categoria profissional.

Agora, é continuar com a luta diária. É ficar 
esperto, plugado ao cenário político econômico social 
brasileiro, atento a todas as discussões, às constan-
tes modificações estruturais do sindicalismo, desco-
brindo neste contexto efervescente novas direções.

O exercício da representação sindical embute 
uma forte responsabilidade social que nos desafia a 
fazer sempre mais e melhor e quando estamos 

cercados de bons companheiros, amigos, parcei-
ros e colegas de trabalho, ir avante fica 

muito mais fácil!

O secretário geral do Sincomerciários, 

Washington Vicente da Fonseca, realizou dia 26 de 
agosto, assembleias com os funcionários das 
concessionarias Carrera e Comeri, em Santos, para 
tratar de assunto de interesse dos trabalhadores.

CARRERA E COLMERI
EM ASSEMBLEIAS

VIDEOTECA!

Na Sede e Subsedes São Vicente, Praia 
Grande e Guarujá, inteiramente gratuita.

À DISPOSIÇÃO!



O presidente do Sincomerciários, Arnaldo 

Azevedo Biloti, recebeu dia 24 de agosto, mais de 
150 convidados, entre autoridades, dirigentes 
sindicais, funcionários e comerciários para a soleni-
dade de reinauguração da nova sede da entidade.

“A entrega dos cinco andares do Edifício dos 
Comerciários, no dia em que o Sindicato completou 
92 anos de fundação, é um orgulho para a diretoria e 
marca um novo período na história do Sindicato de 
Santos”, disse Biloti. “Estamos entregando aos 
nossos associados a casa deles completamente 
remodelada. Nossa diretoria tem orgulho de deixar 
um legado para a categoria. 

Local moderno e tecnológico, a obra foi fruto 
de elaborado planejamento. “Nossa nova sede 
representa a força dos comerciários”, afirmou Biloti, 
que elogiou o presidente da Fecomerciários e da 
UGT/SP, Luiz Carlos Motta, pelo trabalho à frente da 
Federação ao entregar uma miniatura da placa 
inaugural da sede.

Na solenidade, a mesa foi formada por Biloti, 
pelo presidente Motta, pelos vereadores Pedro 
Gouveia, presidente da Câmara Municipal de São 
Vicente, e Carlos Teixeira Filho; Carmem Cenira, 
chefe de fiscalização do Ministério do Trabalho e 
Emprego; Ricardo Patah, presidente da UGT e do 
Sincomerciários de SP; e a diretora do Sinco-
merciários , Monalise Fadel Martins. 

A sede do Sindicato, que antes ocupava dois 
andares, agora está instalada em cinco andares, 
após dois anos de reformas. Entre outras novidades, 
a sede conta com um auditório para 60 pessoas e 
três salas de cursos que, juntas, têm capacidade 
para abrigar 80 alunos. Com o espaço ampliado, 
também foi possível fazer um rearranjo nos departa-
mentos, oferecendo mais conforto para os comerciá-
rios que buscam serviços e benefícios na entidade e 
também para os funcionários, explicou Biloti, que 
acompanhou a obra assessorado pelo funcionário, 
Eliomar de Jesus Carvalho, o Mazinho, homenagea-
do pelo presidente  durante a solenidade.

No quarto andar funcionam agora os departa-
mentos de homologação, jurídico e arrecadação; no 
quinto, salão de beleza, auditório, videoteca e 
biblioteca; no sexto, departamento de associados, 
de comunicação, tesouraria e as três salas para 
cursos; no sétimo, salas da presidência, de diretores 
e de reuniões; no oitavo andar, refeitório e arquivo 
do Sindicato.    

Toda a diretoria da Fecomerciários e dirigentes 
convidados do estado de SP prestigiaram a solenida-
de de inauguração.

INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE
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A diretoria do Sincomerciários BS caprichou 
e fez um convite especialíssimo ao céu azul, sol 
forte e ao calor para que comparecessem à 13ª 
festa comerciária, comemoração dos 92 anos de 
fundação da entidade. Assim, num dia de verão 
em pleno inverno, o almoço musical reuniu mais 
de 3 mil associados e dependentes, companhei-
ros, amigos e parceiros que lotaram o ginásio da 
Associação Atlética dos Portuários, em Santos, 
praticaram solidariedade doando alimentos, 
encheram a quadra de alegria, trocaram com os 
amigos abraços, novidades, notícias; almoça-
ram, dançaram, cantaram, foram premiados e 
tiveram mais uma tarde de boas lembranças para 
guardar.

O presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos 
Motta, foi representado pelo companheiro Edson 
Ramos, diretor do Sincomerciários SP e da 
Federação, enviando votos de congratulação e 
sucesso. A Federação fez a doação de uma moto-
cicleta, sorteada entre os associados, que ficou 
com a comerciária Vanessa Domingues (Absoluta 
Veículos). Ao todo foram sorteados 21 brindes, 
entre TVs, celulares, notebooks e tablets.

Entre os convidados registramos a presença 
do vereador santista Carlos Teixeira, o Cacá, Dra. 
Carmen Cenira (delegada do Trabalho), José 
Arruda (Sincomerciários Jundiaí), Omar Abdul 
Assaf, Fernando Martins e Marco Antonio 
Guimarães (Sindicato do Comércio Varejista da 
Baixada Santista), Valdir Ribeiro da Silva (Sinpra-
farma Americana).

“A festa comerciária tornou-se um marco na 
história do sindicato. Ver os associados reunidos 
em comemoração ao aniversário de nossa entida-
de, compartilhar com os trabalhadores este 
momento de comunhão e alegria, todos os anos, 
fortalece cada vez mais nossa determinação de 
lutar para alcançar as principais aspirações da 
categoria. Agradecemos a todos que vieram, a 
todos que ajudaram a organizar, e, principalmen-
te, agradecemos o apoio e a confiança depositada 
em nossa gestão”, afirmou o presidente Biloti ao 
final do evento, convidando todos a conhecer a 
nova sede do sindicato, totalmente remodelada 
para atender as exigências e necessidades dos 
comerciários da região.

Elogios à festa comerciária não faltaram na 
quadra, as frases mais ouvidas foram: “excelen-

te, bem organizada, festa de primeira, 
comida, boa, bem servida, reunião 

fantástica, gosto de vir todos os 
anos, não perco uma, espero ser 
sorteado, melhor de todas!

OLHA SÓ QUE 
FESTA DE 
ARROMBA!



CLIQUES DA FESTA!
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PÉS QUENTES!

 

B R IN D E                                                              M A TR  N O M E EM P R ESA  

Celu la r                  7627    An ton io  A . de  M endonça     Aposen tado  

Ce lu la r  8856  Fa tim a M auá  San tos Passo            Com erc ia l Cam om ila  

Ce lu la r  9494  Lucas de Fa ria  G a lvão                     G en ia li S an tos 

Ce lu la r  9650  C leber G uerre iro   V ia  Vare jo  S /A  

Tab le t                      8668  K leber P raze res D a  S ilva                 Pon to  D a  M oda  

Tab le t 5523  Ilda  R ibeiro                                       V ia  Vare jo  S /A  

Tab le t 5554  M arcos  S . Ba rros  V ia  Vare jo  S /A  

Tab le t 8465  Leandro  Yuk ioch  N oh i                    S e lm a Lasm am  M e  

Tab le t 8593  Katia  C ristina  de A rau jo                   J.M o ren te  G a rc ia  Ltda  

N otebook                 1881  Sue li V asques Pere ira                      Aposen tada  

N otebook   7766  Ed ileusa  da  S ilva  Pa iva                    L iv ra ria  Lu iza 

N otebook   9227  Erick  Andrade A lm eida                     Pom b inha  M óve is  

N otebook   6986  Aden ilda  da  Conce ição  S ilva           P rop lastik  

N otebook   9435  Ja ilm a Coe lho  A lessandra  G . C roce M e  

Tv  28” Led  5686  Carlos A lberto  D a  S ilva                    M onum en to  S v  

Tv  28” Led  5026  S im one Ap . A rau jo  da  C unha Tom é Q u irino  M e  

Tv  28” Led  6953  D an ie l S ilva  de O live ira                   F ie l Bara te iro  Sv  

Tv  28” Led  8824  A lex  Ada lto  S ilvestre  C jm c In fo rm atica  

Tv  28” Led  8285  O tav io  G onza lez  C . Ch inen  &  C ia  Ltda  

Tv  43” Led                                               9164  Roberto  Ruan      V ia  Vare jo  S /A  

M oto  150  C c                                     8842  Vanessa  D om ingues Abso lu ta  D istr. Ve icu los 
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Atenção: os participantes devem ser associados ao Sindicato8

AÇÃO SOCIAL
Doar  é  i m p o r t a n t e 

porque faz parte dos princípios 

básicos do ser humano. Quando 

doamos algum alimento para 

quem precisa, estamos perce-

bendo e tendo consciência do 

mundo em que vivemos, esta-

mos nos preocupando social-

mente com o nosso meio. Por 

isso o ato de doar é importante, 

um simples gesto que se multi-

plica. Conscientes dessa verda-

de, os comerciários se divertiram 

a valer na comemoração do 

aniversário do Sindicato e 

aproveitaram a oportunidade 

para doar solidariedade.
Foram arrecadados cerca 

de 3.400 quilos de alimentos não 

perecíveis, que foram distribuí-

dos entre as seguintes entida-

des:

’’Ninguém tem tão pouco que não possa ajudar e nem tanto que não possa ser ajudado!"

Vanessa sentiu o 

peso de milhares de olhos, 
quando se apresentou para 
receber a moto zero sorteada 
durante a festa comerciária. 
Muito tímida, a vendedora da 
Absoluta Distr ibuidora de 
Automóveis, não cabia em si de 
contentamento.

’ ’Um pouco antes do 
sorteio eu estava pensando que 
se ganhasse, não sabia o que 
faria, mas tirei o pensamento da 
cabeça achando que alguém 
merecia mais do que eu. Quando 
ouvi meu número, não acreditei, 
é muita sorte pensei, todos 
estavam me olhando, senti uma 
emoção indescritível’’ disse 
sorrindo.

Vanessa é comerciária há 
quatro anos e associou-se ao sindicato, quando veio até a entidade para uma assembleia, durante a qual o 
presidente Biloti explanou sobre os benefícios de ser associado. Usufrui do convênio, gosta de pegar um 
cinema com os filhos Caio e Cauã. Apesar de trabalhar inclusive aos sábados, Vanessa tem sua mãe que a 
ajuda na educação dos meninos; sua maior preocupação é fornecer educação e encaminhamento para os 
filhos.

AFORTUNADA: VANESSA DOMINGUES ALVES!

¢ Casa do Paraplégico – Santos

¢ Casa da Criança de Santos - Santos

¢ Projeto Esculpir - Santos

¢ Vovó Walkíria – São Vicente

¢ Creche Cantinho do Zezinho - São Vicente

¢ Divino Espírito Santo – Praia Grande

¢ Casa  de Repouso Residencial Canto do Forte – Praia Grande

¢ Asilo Amigo Cristão de Amparo à Velhice – Cubatão
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8º CONGRESSO DE
ADVOGADOS

Aconteceu dias 30/31 de julho o VIII 

Congresso de Advogados da Federação dos 

Comerciários do Estado de São Paulo, no auditório 

do Centro de Lazer em Praia Grande. O tema desta 

ed ição fo i  o  “Novo CPC:  Impl i cações  e 

Compreensões em Relação ao Processo do 

Trabalho”, que entrará em vigor em 17 de março de 

2016, em substituição ao de 1974. O novo código 

traz uma série de mudanças com o objetivo de dar 

maior celeridade ao julgamento dos processos e 

maior liberdade às partes. 

Mais de 350 pessoas estavam presentes, entre 

autoridades políticas, sindicais, patronais e 

jurídicas, como o presidente do Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT) da 15ª Região, desembargador 

Lorival Ferreira dos Santos, que foi homenageado 

pelo presidente da Fecomerciários e da UGT/SP, Luiz 

Carlos Motta, coordenador-geral do VIII Congresso

Abertura

O Congresso foi aberto pelo presidente Biloti, 

diretor de Assuntos Trabalhistas e Jurídicos da 

Fecomerciários, coordenador executivo do evento. 

“É com satisfação e alegria que a Diretoria da 

Fecomerciários recebe cada um de vocês neste 

auditório, verdadeiro palco de tomada de decisões 

que interferiram, e de modo muito positivo, no 

desenvolvimento da própria Federação, dos nossos 

68 Sindicatos e nas condições de vida e de trabalho 

dos comerciários”, afirmou.

Segundo Biloti, são poucas as entidades 

sindicais brasileiras que contam com a mais 

completa infraestrutura jurídica como se vê na 

Federação e nos Sindicatos Filiados. “Sabemos que o 

atendimento jurídico engrandece o exercício de um 

sindicalismo que tem como foco manter o 

Comerciário em 1º Lugar!’’, disse. “Profissionais 

capacitados e especializados que atendem, 

orientam e amparam os comerciários juridicamente, 

em toda a nossa base territorial, fortalecem a 

instituição, perante os próprios trabalhadores, 

diante dos empregadores e frente à sociedade em 

geral”, complementou.

O evento foi encerrado com uma homenagem 

ao desembargador João Batista Martins César, 

entregue por Biloti e João André Vidal de Souza, 

assessor jurídico da Federação e coordenador 

técnico do Congresso. Biloti também 

recebeu uma placa comemorativa  das 

mãos do diretor social da Federação, 

Carlos Dionísio de Morais.



PAINEL REGIONAL

Biloti participou dia 22 de julho do 

programa Painel Regional, apresentado por Edgar 

Boturão, com participação dos telespectadores e 

internautas mediada por Daniela Fiscarelli. 

Também foram convidados o editor adjunto do 

Jornal da Orla, Marco Santana e o presidente do 

Sinprafarmas BS, Jaime Porto. Foram debatidas a 

crise polít ica, crise econômica, questão 

previdenciária, aposentadoria e qualificação 

profissional.
O Painel Regional é um programa voltado 

para o debate sobre as principais questões que 

envolvem a Baixada Santista, discutindo 

problemas e indicando soluções para o 

desenvolvimento da Região Metropolitana. 

TV COM
Dia 7 de julho, Biloti participou do 

programa CDL TV, exibido pela TV COM, 

apresentado por Zerri Torquato e Nicolau Miguel 

Obeidi, presidente do CDL Santos Praia. Na 

oportunidade foram abordados os problemas que 

envolvem os comerciários na atualidade e os canais 

de comunicação foram abertos à participação do 

telespectador. 

Santos
Parceria entre o Sindicato, a Secretaria de Saúde de 

Santos e a Escola Circuito Técnico, disponibilizou em nossa 

sede, um posto de vacinação. As vacinas oferecidas fazem 

parte do calendário nacional de vacinação do adulto: SRC 

(sarampo, caxumba e rubéola); dT (difteria e tétano) e 

hepatite B. O posto de vacinação funcionou dias 15 e 16 de 

julho na sede do Sindicato.

Praia Grande
Em PG a parceria foi realizada com a Secretaria de 

Saúde de PG e a Escola Circuito Técnico; a vacinação contra 

a gripe aconteceu dia 28 de julho, na Subsede do Sindicato.

Cubatão
A Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão realizou 

a vacinação na subsede do Sindicato, dia 4 de setembro. 

Foram oferecidas vacinas contra gripe e hepatite e também 
aferição de pressão arterial, diabetes, hepatite e prevenção contra 
a AIDS.
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VACINAÇÃO NO SINDICATO
É SUCESSO!

Instituto MIX de Profissões
Rua Martim Afonso, 214 - 1º and
Centro - São Vicente
Tel. 3495-5474
50% desconto mensalidade paga até dia 10/mês

Eggos Academia
(Biofitness Academia)
Rua Washington, 648
Centro - Guarujá
Tel. 3371-6628
Desconto 25%
(9 modalidades de artes marciais, não estão 
inclusas nos planos semestrais)

Dra. Marilene Bibiana Pereira Nieiro
Clínica Angiocorpore - Unidade Beneficiência 
Portuguesa
Rua Monsenhor de Paula Rodrigues, 200 
Vila Belmiro - Santos
Tel. 2502-3420/3208-0800
Acompanhamento nutricional para adultos e 
crianças

Marcelo Fabiano Produções
Fotografia eventos

Rua Nabuco de Araújo, 88
Boqueirão - Santos

Tel. 3028-9151/99711-2038
Desconto 10%

NOVOS CONVÊNIOS



JOGOS COMERCIÁRIOS DE FUTSAL
2015OUTUBROGINÁSIO POLIESPORTIVO

INSCRIÇÕES ABERTAS

Informações com Washington - 3473-9972 ou Passos - 3468-9659

Atenção: os participantes devem ser associados ao Sindicato11

A vencedora participará 
do Concurso Miss 

Comerciária Paulista.

2015

DIA 7 de Outubro - 20H
Local: Vasquinho
R.Carvalho de Mendonça, 379
Santos

Apoio

Após concorrida seleção vão participar do concurso:
ã Andressa Costa Marques dos Santos - Casas Bahia
ã Barbhara Eiroz da Costa - Luxuria
ã Bruna Quadrini Mota - Lojas Marisa
ã Cibele da Silva Nascimento - Afonso Colchões 
ã Denise Oliveira de Souza - Le Postiche
ã Deseree Santos Monteiro - Lojas Cem
ã Gessica da Silva Jorge - Lojas Riachuelo
ã Jacqueline Ferreira Pinto - Lojas Cem
ã Jessica Aparecida Martins de Oliveira - Monumento 
ã Leticia do Nascimento Dias - Florence
ã Luana Kiara Alves Cardoso de Rezende - Lojas Marisa
ã Mariana Mattos Morais - Florence 
ã Mayara de Souza Soares - Hope
ã Natalia Santos R. do Nascimento - Mundial Calçados
ã Priscilla Grigorio Freire - Pernambucanas
ã Raquel Araujo Lopes - Casas Bahia
ã Tais Teixeira da Silva - Pipelyne
ã Thatyane Souza de Oliveira - Monumento
ã Thayná Stepeany da Silva - Lojas Marisa
ã Viviane Flavia da Silva - Pink Calçados

PRÉ-SELECIONADAS PARA O MISS COMERCIÁRIA BS
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Sede: o o Rua Itororó, 79 - 4 /8 and
Santos/SP - Centro

 Fone: (13) 2138-6060  
 Expediente: A A 2 à 6 - 8h às 18h

A A 2 à 6 - 13h às 17hHomologações: 
 E-mails: presidencia@comerciarios.com.br

financeiro@comerciarios.com.br
secretaria@comerciarios.com.br
Portal:www.comerciarios.com.br
Blog:sincomerciarios.blogspot.com
Twitter:www.twitter.com/comerciariosbs

 Facebook: www.facebook.com/comerciariosbs
Diretoria Executiva
Arnaldo  A. Biloti - Presidente
Washington V. da Fonseca-Secretário Geral

oOsvaldo P. Ribeiro - 1  Secretário
oMonalise Fadel Martins - 2  Secretário

oLuiz Carlos Conceição - 1  Tesoureiro
o Rui Guidolin - 2 Tesoureiro

Roberto Passos - Diretor Social

Jornalista/RP: Nisia A.S.
Mtb 25.697/Conrerp 2204

 Impressão: Demar Editora

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
Ginásio Poliesportivo 
R.Pérsio de Queiroz Fº, 61
Fone:3223-1408

   O COMERCIÁRIO
Informativo do Sindicato dos Empregados no Comércio 

ode Santos e Baixada Santista - N  177 - ago-set/2015

Maria Aparecida da Silva 
Queiroz, Cidinha, trabalha na Pollo.com, em 
São Vicente, onde a sorte a encontrou. 
Comerciária há 19 anos, desde seu primeiro 
emprego, associou-se ao sindicato incentivada 
pelas colegas de trabalho. Sempre que possível 
utiliza o salão de beleza e aproveita os descontos 
na farmácia.

Casada com Aluízio, concentra no filho Caio 
Vinícius de 12 anos, grandes esperanças, 
preocupando-se com sua formação. Moradora de 
Santos, gosta muito de frequentar o SESC nas 
horas de lazer. Também gosta da festa 
comerciária. O prêmio foi muito bem recebido e 
veio em boa hora.

Ana Paula Chagas da Silva t ambém 

foi encontrada pela sorte, desta vez na Ótica Diniz, 
em Santos, onde é operadora de caixa. 

Como associada costuma utilizar o salão de 
beleza e o dentista. Natural de Paripiranga/BA veio 
para o Guarujá a passeio e acabou ficando. Casada 
com Robson, gosta de curtir seu tempo de lazer, que 
é curto, com a filha Ana Clara e afirma não fazer 
planos para o futuro, apenas vai vivendo dia a dia. 

Quando soube que havia sido sorteada, ficou 
muito contente, pois estava um pouco desanimada, 
querendo uma notícia boa, que acabou chegando 
através do sindicato. Foi muito bom, afirmou.

Rafael Fogaça Silva de Oliveira, filho 

de Daniel Silva de Oliveira e Veronica Fogaça.

Mayte de Albuquerque Santos, filha 

de Edson Alves dos Santos e Heloisa de 
Albuquerque Santos.

KIT BEBÊ SALÃO DE BELEZA

Inteiramente gratuito para os associados (um 
procedimento por dia), o Salão de Beleza  está 
à sua disposição, na Sede e Subsedes de Praia 
Grande e São Vicente. Você pode dispor de 
cor te ,  escova,  man icure ,  ped icure , 
sobrancelha. 

Beleza é estar de bem com a vida!

MENINAS DE SORTE!


