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CONGRESSO DE ADVOGADOS COMERCIÁRIOS
’’O evento acontece num momento no qual os direitos dos
trabalhadores estão sendo covardemente atacados.’’ Biloti
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Luiz Carlos Motta,
presidente da Fecomerciários,
recebeu das mãos do presidente
Biloti (em nome dos diretores e
presidentes), uma placa homenageando-o por ser o grande artífice
do congresso de advogados
comerciários, realizado anualmente pela federação.

TORNEIO
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FUTSAL
Motta e Biloti
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TRABALHADORES DA
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Informações:
2138-6060
c/João Ilário
às 2ª, 3ª e 5ª

Obrigatório
levar um
quilo de
alimento não
perecível

das 12h
às 17h

UNIÃO E LUTA
Algumas pautas trabalhistas que aguardam votação
no Congresso (PEC E PL)
formam uma bomba relógio
preparada para explodir a
classe trabalhadora.
Veja só:
¡contratação de mão-de-obra
a partir dos 14 anos (PEC
18/2011 – Câmara);
¡terceirização sem limites (PLS 87/2010 – Senado);
¡direito de greve (PLS710/2011)
¡flexibilização do conceito de trabalho escravo (PLS
432/2013 – Senado);
¡prevalência do negociado sobre o legislado nas
relações trabalhistas (PL 4193/2012 – Câmara);
¡quitação de pendencias trabalhistas restrita a parcelas e valores do recibo que irá conferir eficácia liberatória ao instrumento de rescisão ou recibo de quitação
(PL948/2011 - Câmara)
¡impedimento do empregado demitido de reclamar na
Justiça do Trabalho (PL 948/2011-PL 7549/2014 Câmara);
¡suspensão de contrato de trabalho (PL 1875/2015 –
Câmara);
¡redução da jornada com redução de salários (PL
5019/2009 – Câmara);
¡estabelecimento do Simples Trabalhista criando outra
categoria de trabalhador com menos direitos (PL
450/2015 – Câmara);
¡deslocamento do empregado até o local de trabalho e
o seu retorno não integra a jornada de trabalho (PL
2409/2011 – Câmara);
são só alguns dos projetos que tramitam em surdina,

entre outros tantos.
Se aprovadas, vão detonar a CLT, abrindo um
rombo para que os tratores do patronato façam um
nivelamento ao rés do chão, até que não sobre nem
mesmo a carteira assinada, férias e 13º salário.
E não são apenas os direitos trabalhistas que
estão sendo bombardeados, a espinha dorsal da
resistência à retirada de direitos dos trabalhadores,
formada por sindicatos, federações, confederações e
centrais sindicais também está na mira para ser
detonada.
Vivemos uma ameaça concreta de se acelerarem
e aprofundarem a reforma trabalhista, a reforma da
previdência, as privatizações, os cortes nos gastos da
saúde, educação e verbas sociais e o desmonte dos
direitos e garantias dos trabalhadores e pensionistas,
ou seja, a pauta do capital pode prevalecer.
Apesar de vivenciarmos um momento sombrio, o
movimento sindical brasileiro está em guarda e sabe
que precisa manter aglutinadas as forças da classe
trabalhadora, encontrando caminhos alternativos para
a construção unitária de uma agenda para estancar a
ofensiva patronal e proteger o emprego e a renda dos
que vivem de salário.
Neste contexto, os comerciários de todas as
regiões do país unem esforços e enfrentam estes
ataques dirigidos ao trabalhador e ao sindicalismo
brasileiro, atuam em favor da manutenção de direitos,
emprego decente e conquista de reajustes dignos.
Nosso sindicato está unido aos 68 sindicatos
c o m e r c i á r i o s d o E s t a d o d e S P, a t ra v é s d a
Fecomerciários, que está unida às demais federações
comerciárias do país, através da CNTC, todos aglutinados às Centrais, na luta pela preservação da CLT e
derrota de qualquer objetivo antisindical. Estamos
conscientes dos grandes desafios que temos pela
frente e que também exigem a participação da sociedade para que unidos possamos colocar o país no rumo
correto, com desenvolvimento sustentável, pleno
emprego e qualidade de vida.

FECOMERCIÁRIOS E FECOMÉRCIO-SP DEBATEM
ALTERNATIVAS PARA CONFLITOS TRABALHISTAS
A Fecomerciários em parceria com a
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do
Estado de São Paulo (Fecomércio-SP)realizou dia 14 de
julho, o evento "Formas Alternativas de Soluções de
Conflitos".
O objetivo foi debater os meios alternativos para
soluções de conflitos originários das relações individuais e
coletivas do trabalho, bem como a necessidade de fortalecer a negociação coletiva.
O evento aconteceu na sede da Fecomércio-SP,
contou com representantes de sindicatos filiados a ambas
entidades e foi conduzido pelo vice-presidente da entidade,
Ivo Dall´Acqua Jr. e pelo presidente da Fecomerciários,
Motta, José Stalin, Lorival Ferreira dos Santos, Biloti
Luiz Carlos Motta. O presidente Biloti e o advogado José
Stalin participaram do debate.
Também estiveram presentes representantes da Justiça do Trabalho, como Sílvia Regina
Pondé Galvão Devonald, presidente do TRT 2ª Região; Lorival Ferreira dos Santos, presidente
do TRT 15ª Região; Maria Inês Targa, desembargadora do TRT 15ª Região; Rogério Neiva, juiz
do Trabalho do TRT 10ª Região.
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CONGRESSO DE ADVOGADOS COMERCIÁRIOS
O presidente d a Fe d e ra ç ã o d o s
Comerciários do Estado de São Paulo, Luiz Carlos
Motta, abriu oficialmente o IX Congresso de
Advogados de Entidades Sindicais, dia 28 de julho,
em solenidade realizada no Auditório do Centro de
Lazer dos Comerciários em Praia Grande, Baixada
Santista. Motta é coordenador-geral do evento, que
discutiu o tema “Fraude no Direito do Trabalho Prática Comum e Ilegal”.
O presidente Biloti, coordenador executivo do
Congresso em sua fala afirmou: “Este evento traz,
em si, o fato de ser inédito em todo o movimento
sindical brasileiro. Não se trata de ser melhor ou
pior, mas somos nós, comerciários do Estado de
São Paulo, os únicos a reunir, num só evento,
operadores do direito, representantes de uma
categoria profissional exclusiva”.
Ainda segundo Biloti, o Congresso aconteceu
num momento “no qual os direitos dos
trabalhadores estão sendo covardemente atacados
de forma destrutiva por parte dos neoliberais. Ao
participar deste evento ao lado de ilustres
palestrantes, que são referências no Direito
Nacional, cada congressista vai fortalecer a nossa
mobilização em nome da resistência ao desmonte
dos direitos trabalhistas.”
Foram ministradas sete palestras, debates e
um painel sobre um assunto em evidência nessa
época de crise – o negociado sobre o legislado. São
temas de grande importância para todos, como
práticas antissindicais, flexibilização, negociação
coletiva e precariedade, tribunais arbitrais
fraudulentos e fraudes na fundação de sindicatos,
desrespeito ao princípio da unicidade sindical.
Palestraram no evento: Dr. Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani e Dr. João Batista Martins César,
desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho-TRT 15ª Região; Dr. Davi Furtado Meirelles,
desembargador do Tribunal Regional do TRT 2ª Região; Dr. Raimundo Simão de Melo, procurador aposentado
do Ministério Público do Trabalho-MPT 15ª Região; Dr. Cesar Augusto de Mello, professor universitário e
assessor sindical; Dr. Eduardo Amgarten, procurador-chefe do MPT 15ª Região; Dr. Carlos Eduardo Oliveira
Dias, Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Campinas e membro do Conselho Nacional de Justiça; Dr. Haroldo
Paranhos Cardella, advogado e professor universitário; Dr. José Carlos Arouca, advogado, assessor sindical e
juiz aposentado do TRT 2ª Região.
O evento teve apoio dos 69 sindicatos filiados à Fecomerciários, da UGT e CNTC.

CENTRAIS SINDICAIS UNEM FORÇAS E SAEM ÀS RUAS NA
DEFESA DO EMPREGO E PELA GARANTIA DOS DIREITOS
Diretor João Ilário, Presidente Motta e Diretora Jane
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As Centrais Sindicais levaram milhares de
manifestantes à Av. Paulista, em São Paulo, dia 16 de
agosto. No ato unitário, intitulado ’’Dia Nacional de
Mobilização e Luta pelo Emprego e pela Garantia de
Direitos’’, as centrais deram forte demonstração de
unidade pela preservação dos direitos trabalhistas e
previdenciários, ameaçados pelas reformas no
congresso federal.
Luiz Carlos Motta, presidente da UGT/SP e da
Fecomerciários, mobilizou trabalhadores de várias
categorias, com destaque aos comerciários. Equipe do
Sincomerciários BS participou do evento. Assim como
em São Paulo, nas demais capitais brasileiras os
trabalhadores também se manifestaram.

CNTC, FEDERAÇÕES E
SINDICATOS DEBATEM
PROPOSTA DE PLR DO
GRUPO WALMART

WORKSHOP
PARA CIPEIROS

O Sincomerciários Baixada Santista, em
Dia 2/ago dirigentes sindicais de todo país
estiveram reunidos na sede da Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) em
Brasília, com os representantes do Grupo Walmart
Brasil. O presidente Motta (Fecomerciários) e o
presidente Biloti (diretor de assuntos do trabalho e
jurídicos da federação), além de Ricardo Patah,
p r e s i d e n t e d a U G T, e o u t r o s s i n d i c a l i s t a s
comerciários, participaram da reunião nacional.
A reunião teve como objetivo dar continuidade
no debate sobre a proposta apresentada pelo Grupo
Walmart de Participação nos Lucros e Resultados
(PLR) para seus trabalhadores em todo país. Durante
o encontro, os representantes dos trabalhadores
apresentaram uma pauta de reivindicações para
discussão com o Walmart. Melhores condições de
trabalho, modificações na proposta do P L R
apresentada pelo Walmart para tornar mais
transparente os critérios e metas a serem atingidos,
com maior equilíbrio entre quem ganha mais e quem
ganha menos foram alguns dos assuntos abordados
durante o encontro. Os representantes do Grupo
Walmart prometeram analisar as propostas até a
próxima reunião, marcada para setembro, na sede
da CNTC.

parceria com a Fundacentro realizou dia 27/07, na
sede do Sindicato, o 1° Workshop sobre Cipa,
desenvolvendo o tema ’’A Cipa, a Ação Sindical e a
Saúde e Segurança do Trabalhador’’, com a
coordenação geral do presidente Biloti e coordenação
executiva do diretor João Ilário e diretora Jane Couto.
Cipeiros e sindicalistas de várias empresas da
região participaram da palestra proferida pelo
engenheiro Leonidas Ramos Pandoggis, da
Fundacentro.

SINCOMERCIÁRIOS
COMEMORA O DIA DO HOMEM!

O Dia dos Homens
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é comemorado
anualmente em 15 de julho no Brasil. Esta data foi
inspirada no Dia Internacional do Homem (19 de
novembro) e tem o objetivo de conscientizar a
população masculina sobre os cuidados que devem
tomar com a sua saúde. No Brasil, o Dia do Homem é
celebrado no país desde 1992.
Para marcar a data o Sincomerciários BS em
parceria com o Instituto Mix ofereceu aos associados,
na sede, um dia de cuidados pessoais, como corte de
cabelo, sobrancelha e barba. O evento foi coordenado
pela diretora Monalise Fadel.

DIRIGENTES SINDICAIS
REÚNEM-SE COM TRT
15ª REGIÃO

Dicas de Trabalho
Reclamações
Se você tem reclamação para fazer, tem alguma
reivindicação, direito que a empresa não está
respeitando, você não precisa se expor, procure o
Sindicato pelo telefone 2138-6060, pessoalmente ou
pelos diversos meios à disposição, o atendimento é
SIGILOSO.
Acidente de trabalho
Em caso de acidente de trabalho não deixe de fazer o
CAT, enviando ao INSS. É muito importante, pois o
documento garante assistência acidentária e serve
também para eventual aposentadoria por invalidez. A
obrigação de preencher o CAT é da empresa, se esta
se negar, procure o Sindicato trazendo os
documentos referentes ao acidente, que faremos o
preenchimento.

Dirigentes sindicais comerciários e de
outras categorias, representados por suas Centrais
Sindicais, participaram de audiência com o desembargador Lorival Ferreira dos Santos, presidente do
Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região,
para discutir assuntos de interesse dos trabalhadores, dia 19 de julho, em Campinas.
Durante a audiência, os sindicalistas entregaram protocolo visando a modificação da jurisprudência em relação às contribuições sindicais. O Dr.
Raimundo Simão de Melo, procurador aposentado
do Ministério Público do Trabalho 15ª Região, apresentou documento ao Dr. Lorival, mostrando que o
TRT 4ª Região, no Rio Grande do Sul, já mudou o
entendimento e tem dado decisões favoráveis às
entidades sindicais.
O presidente da Federação dos Comerciários
do Estado de São Paulo, Luiz Carlos Motta, foi representado na ocasião por Arnaldo Biloti, diretor de
Assuntos Trabalhistas e Jurídicos da entidade e
presidente do Sincomerciários da Baixada Santista.
Fonte: Fecomerciários

Licença Paternidade
Embora a lei tenha sido alterada, passando a licença
paternidade a ser de 20 dias, tal regra só se aplica às
empresas inscritas no programa ’’Empresa Cidadã’’.
No geral a licença paternidade praticada continua a
ser de 5 dias.
Renovação de Cadastro
Nunca faça ou renove cadastro por telefone, não
forneça dados pessoais por telefone. Se ligarem
solicitando dados para atualização de cadastro, a
possibilidade de ser golpe é grande, pois não é dessa
forma que se renova cadastro, mas sim, sempre
pessoalmente. Fique atento, pois, os golpistas estão
mais ativos do que nunca.
Assinatura
Nunca assine documentos em branco que não
estejam totalmente preenchidos ou que não
mostrem a realidade, pois, depois de assinado, fica
muito difícil provar que o documento não reflete a
verdade. Recibo de pagamento: receba, confira e só
depois assine.
Fonte: O Sindical/Araraquara e Região - mai/jun/2016

KIT
BEBÊ
Leonardo da Silva Melo Oliveira,
filho de Alexandro Cideval Monteiro de Oliveira e
Rosemary da Silva Melo Oliveira.

JURÍDICO TRABALHISTA AO SEU DISPOR!
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Conselho Nacional de Justiça - CNJ

GRATUITO para Associados
Dr. José Stalin Wojtowicz
Dra. Fátima Regina Bacil Barbato
Dr. Arnaldo Otero Marques Júnior
Horário: 9h30 às 11h30 - 13h30 às 17h
4º andar - Sede

VALE BRINDE
Sorteio mensal no valor de R$ 350,00 cada vale.

PSICÓLOGA
Dra. Isaura Duarte Gervásio
Rua Othon Feliciano, 2 - térreo - Gonzaga
Rua São Paulo, 320 - bloco 2/térreo
Jardim São Francisco/Cubatão
Tel. 97408-6666
Dra. Kátia Gonçalves
Rua Doutor Miguel Presgrave, 15
Boqueirão/Santos
Tel. 9111-6963
Eliane Souza Mello
Professora particular de Inglês e Espanhol para
aulas em grupo
Rua Governador Pedro de Toledo, 102
Boqueirão/Santos
Tel. 98866-2812
eliane_mello@hotmail.com

Desireé Santos Monteiro - Lojas Cem

Radical Life
descontos variados dependendo da atividade
Rua Bittencourt, 92
Centro/Santos
Tel. 3224-1773/99786-3131
esporteradicallife@yahoo.com.br
Tip Top Moda Infantil
Rua Alexandre Martins, 80 - Nível 2 - Suc 251
Aparecida/Santos
Tel. 3227-3412

Rosana Pereira Duarte dos Santos - Magazine Luíza
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SALÃO
DE
BELEZA
Beleza é estar de bem com a vida!
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
corte, escova, manicure, pedicure,
sobrancelha.

6

O COMERCIÁRIO
Informativo do Sindicato dos Empregados no Comércio
de Santos e Baixada Santista - No 183 - Jul-2016

