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BARRACA DE PRAIA LOTADA
DIA 1º DE MAIO!

Os comerciários aproveitaram o magnífico dia de sol para curtir a
barraca de praia e comemorar o Dia do Trabalhador.

NOVA CARTEIRA SOCIAL

Estamos atualizando a carteirinha social e para tanto é
necessária a atualização
do cadastro do
SINDICATO DOS EMPREGADOS
associado.
NO COMÉRCIO DE SANTOS
Para isso, precisamos
que você nos traga:
* carteira do trabalho
* carteirinha antiga
* foto 3x4 atual dos
dependentes
* foto 3x4 atual do
titular
obs.: se não tiver
foto, tiramos na hora.

Titular:
Vigência:
Parentesco:
Nascimento:

EVENTO
MARCA DIA
DAS MÃES

MAIO, MÊS DO TRABALHADOR
Neste Maio do Tralhador são muitos os assuntos políticos econômicos que
prendem nossa atenção. Queremos falar de tudo, mas não há espaço para isso.
Depois de rascunhar pelo menos três editoriais, chegamos a conclusão que aquilo
que precisa ser marcado neste momento já havia sido perfeitamente colocado pelo
presidente da Fecomerciários, Luis Carlos Motta. Por isso, estamos transcrevendo
aqui o artigo publicado na Folha de São Paulo, solicitando à você, comerciário, que
reflita sobre este assunto, tão importante para todos os trabalhadores do Brasil.

VAMOS PROTEGER A CLT
Assinada em
1943 por Getúlio Vargas,
então presidente da
República, a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT)
é considerada a principal
conquista trabalhista da
história do Brasil.
Entre outros avanços, esse marco representou para os trabalhadores
ganhos como a criação do
salário mínimo, a redução
da jornada para oito horas
diárias e o surgimento da
Carteira de Trabalho, reconhecendo por lei o vínculo trabalhista.
Com o passar dos anos, esses direitos fundamentais foram ampliados a partir da luta das entidades sindicais. Alguns exemplos são a criação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em
1966, e a regulamentação do aviso prévio, da licença
maternidade e do pagamento de horas extras, em
1988.
Aos poucos, a semente plantada em 1943 pôde
se desenvolver em uma legislação madura, capaz de
defender e melhorar as condições de vida da classe
produtiva do país.
Hoje septuagenária, a CLT passa por seu
período de maior dificuldade. Em um contexto
conturbado econômica e politicamente como o
nosso, diversos atores se mobilizam para promover
ataques às leis que por tantos anos foram motivo de
orgulho para todo o Brasil.
A tentativa de desconstrução da CLT possui
uma cronologia crescente. Apenas para pontuar
alguns acontecimentos recentes, temos as medidas
provisórias 664 e 665 (2014), responsáveis por
dificultar o acesso dos trabalhadores a
direitos como seguro-desemprego,
auxílio-doença e até mesmo pensão
por morte para dependentes.
Há ainda o nefasto projeto de lei

4.330/2004, talvez a pior afronta aos direitos trabalhistas desde sua consolidação, uma vez que propõe
a ampliação da terceirização para a atividade-fim das
empresas, algo que hoje é considerado ilegal pelo
Tribunal Superior do Trabalho (TST). Tramitando
agora no Senado, esse projeto permitiria uma
terceirização irrestrita.
Basicamente, a medida tornaria possível a
criação de verdadeiras aberrações, como uma
marcenaria sem marceneiros e lojas sem vendedores. Tudo para que a mão de obra possa ser barateada de maneira predatória, reduzindo salários e
benefícios, além de dificultar que o trabalhador tenha
acesso a seus direitos.
No momento de crise em que vivemos, diversos
grupos passam a se movimentar politicamente para
fazer pressão e dobrar leis e conquistas trabalhistas.
Trata-se de uma tentativa de aproveitar os problemas econômicos para forçar os trabalhadores a
pagarem a conta por uma crise que não produziram.
A atuação das centrais sindicais em favor da
CLT e dos direitos conquistados durante esses mais
de 70 anos não é uma defesa romântica ou nostálgica
de uma realidade distante da nossa. Está fundamentada não só no bom senso, mas na razão, uma vez
que não existe saída para a crise atual que passe pela
redução de direitos.
No lugar de relativizar as conquistas trabalhistas, precisamos garantir a estabilidade financeira e a
segurança da classe. Apenas assim podemos incentivar o consumo interno e fazer a roda da economia,
hoje fora dos eixos, voltar a girar. É daí que vem a
potência que alimenta a indústria nacional e o crescimento econômico necessário para aprofundar as
conquistas sociais.
Nossa septuagenária CLT passa por tempos
difíceis, mas, como tem sido ao longo da história,
sempre encontrará nas centrais sindicais aliados
dispostos a defendê-la com unhas e dentes, lutando
até o fim para mantê-la em segurança e ampliar suas
conquistas.
LUIZ CARLOS MOTTA é presidente da Fecomerciários (Federação
dos Comerciários do Estado de São Paulo) e da UGT-SP (União
Geral dos Trabalhadores do Estado de São Paulo)

AGENDA COMERCIÁRIA
DISCUTE ASSUNTOS
DE INTERESSE DA
CATEGORIA

O presidente Biloti participou de
reuniões agendadas na Fecomerciários, coordenadas
pelo presidente da Federação, Luiz Carlos Motta,
para tratar de diversos assuntos relacionados à
categoria, com empresas específicas.
Atacadão
O representante da rede de supermercados
Atacadão, Marcos Tasso, e os dirigentes sindicais
comerciários de todo o Estado trataram das
condições de trabalho no Atacadão e de benefícios
em suas bases territoriais, como P L R, e o
cumprimento de cláusulas previstas nas Convenções
Coletivas de Trabalho 2015/2016.
Via Varejo
O gerente de Relações Trabalhistas e Sindicais
da Via Varejo, José Cardoso, acompanhado de
Verena Hortega, do seu departamento, vieram tratar
das condições de trabalho dos funcionários das Casas
Bahia, da concessão de benefícios nas bases
territoriais da categoria, como P L R , e do
cumprimento de cláusulas previstas nas Convenções
Coletivas de Trabalho 2015/2016. A Via Varejo, que
pertence ao Grupo Pão de Açúcar, representa
funcionários das Casas Bahia e do Ponto Frio.
Também foram realizadas reuniões com o
Magazine Luiza, Telhanorte, Pernambucanas,
D’Paschoal. Além de tratativas sobre Participação
nos Lucros ou Resultados - PLR, foram abordados
outros temas de interesse dos comerciários.

SINCOMERCIÁRIOS
ASSINA ACORDO PLR
COM CARREFOUR

Biloti, presidente do Sincomerciários BS,
Washington Vicente, secretário geral e Dr.
Humberto Braga representante do Carrefour
assinaram o acordo PLR para a região da Baixada
Santista. A empresa também assumiu o
compromisso de estender o benefício para todo o
Estado de SP no próximo ano.

CONGRESSO DE
DIREITO SINDICAL

Luz Carlos Motta , presidente da
Fecomerciários, acompanhado do presidente Biloti e
vários sindicalista paulistas, participaram do 4º
Congresso Internacional de Direito Sindical, que
aconteceu entre os dias 4 e 6 de maio, em
Fortaleza/CE.
O evento, promovido pelo Ministério Público do
Trabalho com apoio das Centrais, trata das práticas
antissindicais, apresentando os princípios que
protegem sindicalistas e trabalhadores contra essas
práticas.

MENSALIDADES ATRASADAS
Os associados que estiverem em
atraso com sua mensalidade
devem vir até a sede para negociar
a dívida e reativar a sua participação em todos os benefícios
oferecidos pelo Sindicato.

COMERCIÁRIAS DA BS
PARTICIPAM DE EVENTO
DA FECOMERCIÁRIOS
Caravana do Sincomerciários Baixada
Santista, liderada pelas diretoras Jane e Monalise,
participou da segunda etapa do “Mulher Valorizada,
Comerciária Fortalecida”, que aconteceu em 21 de
março, no Centro de Lazer da Fecomerciários. Assim
como na primeira fase do evento, na sexta-feira,
18/3, mais de 650 participantes lotaram o auditório,
totalizando o recorde de 1.300 participantes. Foram
32 caravanas provenientes das bases sindicais de
todo o Estado.

MARÇO MULHER É
ENCERRADO COM
PROGRAMA DE BELEZA

MENSAGENS RECEBIDAS
Dividimos nossa satisfação e alegria ao
receber esta mensagem, por conta do evento
realizado por nossa Federação, no Centro de Lazer
dos Comerciários, em Praia Grande, dias 20/21 de
março, em comemoração ao Dia Internacional da
Mulher:
Agradeço ao Sindicato, ao presidente Biloti,
Jane e Monalise pela oportunidade de participar do
encontro "Mulher Valorizada"; foi maravilhoso,
muito bem organizado. Meu muito obrigada.
Sandra Helena Bernardes Sanches
Casas Bahia - São Vicente

O Sincomerciários BS encerrou o
"Março Mulher" com mais um evento voltado para a
beleza e bem-estar feminino, realizado dia 31/03 em
parceria com o Instituto Mix, que ofereceu entre
outros itens orientações sobre como cuidar dos
cabelos, maquiagem e design de sobrancelhas.

EVENTO COMEMORA O
DIA DAS MÃES

O Sincomerciários Baixada Santista, em
parceria com Instituto Mix, Mary Kay e Hinode,
realizou dia 03/05, na sede, evento de beleza em
homenagem ao Dia das Mães. Marta Pereira da Silva
(Casas Bahia) e Gilcélia de Sena da Silva (Hanna
Baby) ganharam um curso no Instituto Mix, à
sua escolha.
As comerciárias de Praia Grande
também puderam usufruir do mesmo
evento, na subsede PG, nos dias 4 e 5
de maio.
Foi sucesso!

Bom dia Sr. Biloti
Primeiramente quero agradecer os dois dias
que passei na colônia com a Jane e Monalise. Foram
maravilhosas e eu nunca vou esquecer todo o
carinho e atenção que todos tiveram com cada um
de nós...
Posso dizer que me sinto valorizada desde o
momento em que vocês me fizeram o convite e não
pude ir no ano passado e refizeram esse ano... Sei
que devemos dar a oportunidade pra outros amigos..... Mas se for possível quero vir sempre que
puder... amei... amei... amei...
Estou a sete anos no comércio e nesses dois dias
senti orgulho de fazer parte desse time, pois nunca
imaginei que fosse assim....se soubesse tinha
participado de vários eventos com vocês. Obrigado
de todo meu coração por me fazer sentir essa
mulher valorizada e comerciária fortalecida.
Pode ter certeza que estou me sentindo renovada e
fortalecida.
Muito obrigada em meu nome e em nome da
Pernambucanas do Litoral Plaza Shopping...
Atenciosamente,
Suélen Conceição Ferreira
Promotora de Tecnologia
Nós do Sincomerciários BS queremos externar
nosso agradecimento às participantes, à coordenação do evento e à diretoria da Fecomerciários,
presidida pelo companheiro Luiz Carlos Motta,
que a cada ano se esmeram para que o evento das
mulheres seja sempre melhor.
Arnaldo Azevedo Biloti
Presidente

OBSERVATÓRIO DE CIPA

FECOMERCIÁRIOS
COMEMORA ANIVERSÁRIO

O Sincomerciários BS em parceria
com a Fundacentro promoveu o primeiro curso
Observatório de Cipa Baixada Santista, dia 12 de
abril, no auditório do sindicato. O diretor João Ilário
qualificou-se, junto com sindicalistas da região.

EMPREGADOS DA AKTA
EM ASSEMBLEIA
Empregados da concessionária de
automóveis AKTA MOTORS (Santos) reuniram-se
dia 15/05, em assembleia no Sindicato, para decidir
assuntos de interesses dos trabalhadores.

Nossa Federação comemora 77 anos de
fundação. Desde 9 de abril de 1939 são constantes os
avanços nas condições de vida e trabalho dos milhões
de comerciários representados no Estado de São
Paulo. Parabéns a todos que escrevem esta história!

DICA DE TRABALHO
Quem anota a Carteira de Trabalho?
O empregador, que tem 48 horas para devolver
a CTPS anotada após sua apresentação pelo
empregado.

Receberam:
Lívia dos Santos Mota da Silva, filha de
Edwin Mota da Silva e Ana Luiza Santos Mota da Silva

KIT BEBÊ

Luísa Miranda Picado, filha de Antonio Carlos Lopes Picado e
Isabelle Alvares Miranda
Isabella Silva Martins Marciel, filha de José Djalma
Maciel Júnior e Alessandra de Cássia Silva Maciel
Lívia de Souza Pereira, filha de Murilo da Silva Pereira e
Leticia de Souza Quevedo
Laura Nunes Schneider, filha de Erivaldo Nunes
Trindade e Patrícia Schneider
Maya Graciozo de Moura, filha de Mario Henrique Alves
Nascimento de Moura e Yanca Graciozo Bernardo da Silva
Maria Clara Abreu Paupério, filha de Carlos Renato Rocha Paupério e Ana Carolina Freire
Abreu

SORTEADOS COM VALE BRINDE DE R$ 350,00

Roberto Carlos Higino - Telha Norte PG-Março/16

Daniela Pedrosa de Oliveira - Carrefour SV Março/16

Novos Convênios
DRA. BEATRIZ LAZARINI
Psicologia
Av. Bernardino de Campos, 77 - Vila Belmiro
Santos - Tel. 98852-6285
DR. OZANIR CAMPOS COUTO
Ginecologia/Obstetricia
Av Cons .Nébias, 640 - Boqueirão
Santos - Tel. 3234-1522
ÓTICA LOBÃO
Av. Costa e Silva, 299/305
Praia Grande - Tel. 3491-1961
Av Vicente de Carvalho, 526 - Cid. Ocian
Praia Grande - Tel. 3494-2123

Ana Paula do Carmo dos Santos - Ótica
Martins - Santos/Centro - Abril/16

INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES - Santos
Av Bernardino de Campos, 502 - Pompéia
Santos - Tel. 3385-3162

VIDEOTECA
Inteiramente gratuita para

associados e dependentes
Lançamentos, Clássicos, Suspense,
Romance, Comédia, Ação
Santos, Praia Grande
São Vicente, Guarujá

Vera Araújo dos Reis - Casas Bahia - São
Vicente - Abril/16

O COMERCIÁRIO
Informativo do Sindicato dos Empregados no Comércio
de Santos e Baixada Santista - No 181 - Abr/Mai-2016
Sede: Rua Itororó, 79 - 4o/8oand
Santos/SP - Centro
Fone: (13) 2138-6060
Expediente: 2A à 6A - 8h às 18h
Homologações: 2A à 6A - 13h às 17h
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
Osvaldo P. Ribeiro - 1o Secretário
Monalise Fadel Martins - 2o Secretária
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
cubatao@comerciarios.com.br
Subsede Praia Grande
R. Roberto Shoji, 654 - Boqueirão
Fone: (13) 3473-9972
praiagrande@comerciarios.com.br
Subsede Guarujá
Rua Mato Grosso, 382- Centro
Fone: (13) 3352-2531
guaruja@comerciarios.com.br
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 Filho, 61
Fone:3223-1408
Jornalista/RP: Nisia A.S. - Mtb 25.697
Impressão: Demar Editora

