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Ilha de São Vicente

POSSE DA DIRETORIA

Acreditando na educação como instrumen-
to de transformação social, o Sincomerciários da 
Baixada Santista distribui anualmente kits 
escolares. «Buscamos participar da formação 
das futuras gerações, oferecendo graciosamen-
te materiais escolares como forma de incentivo 
educacional”, afirma o presidente Biloti.

KIT ESCOLAR 2018

DAY USE
Centro de 

Lazer Praia 
Grande

Passe um dia 
nas piscinas!
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COMPROMISSO 
REAFIRMADO!

’’Cumprimento a todos 
e agradeço aos comerciári-
os e comerciárias aqui 
presentes, aos dirigentes 
sindicais, autoridades, 
nossa diretoria, funcionári-
os, parceiros e amigos que 
vieram nos prestigiar.Este 

ato é um momento especial, o encerramento do 
processo de eleição do Sindicato e nos enche de 
orgulho e alegria compartilhá-lo com a categoria 
que nos elegeu. 

A posse de um novo mandato representa o 
alvorecer de um novo dia, com novos propósitos, 
sonhos às vezes difíceis de alcançar, vontade de 
vencer e representar bem a categoria, com 
liderança e aglutinação das pessoas em torno de 
ideias e projetos. 

Nosso quadro foi renovado e por isso damos 
as boas-vindas aos que estão chegando e agrade-
cemos aos que permanecem para mais um 
revigorado mandato, lembrando que a diretoria é 
o principal elo entre o Sindicato e categoria.

Agradecemos aos funcionários que mantém 
o excelente  atendimento que o Sindicato ofere-
ce, na prestação dos mais variados serviços e 
benefícios.

Reafirmamos nosso compromisso de esti-
mular conversas com a categoria e estar prepara-
do para ouvir suas reivindicações e lutar para 
conseguir os resultados desejados.

Lembramos, que nossos desafios são muito 
maiores, pois, inicia-se num momento de mudan-
ças para o movimento sindical imposto pela 
perversa reforma trabalhista, mas o Sindicato é 
LUTA e não vai esmorecer perante os desmandos 
do governo, vamos transformar o limão em 
limonada.

Salientamos que neste momento de afronta 
aos trabalhadores é de fundamental importância 
que os funcionários, a diretoria, federação e 
centrais saiam em defesa dos trabalhadores e da 
sociedade em geral.

Sindicalizar é a palavra de ordem para o 
fortalecimento da categoria em todas as ações 
sindicais, assim como incrementar os serviços e 
benefícios oferecidos à família comerciária.

Nossa diretoria está recebendo um enorme 
voto de confiança através da expressiva 

votação conquistada nas urnas, o que 
nos motiva a nos dedicarmos diutur-
namente aos comerciários e comer-
ciárias’’.

Trabalhadores e ex-trabalhadores da rede 
Carrefour na Baixada Santista começaram a 
receber no Sindicato indenização referente a 
ação promovida pela nossa área jurídica, que 
trata do descumprimento da Convenção 
Coletiva de Trabalho, que proibe expressamente 
o trabalho dos empregados nos feriados de 1º 
de maio, 25 de dezembro e 1º de janeiro.

TRABALHADORES DO 
CARREFOUR RECEBEM 

INDENIZAÇÃO

TRABALHADORES DO 
SUPERMERCADO 
PRIMOS TAMBÉM 

SERÃO INDENIZADOS

Foi realizada dia 23 de março assembleia 
com os empregados do Supermercado Primos 
de Praia Grande para decidir a forma de 
pagamento da multa indenizatória que a 
empresa foi condenada a pagar, em virtude de 
ação movida pelo Sindicato.



Comerciário, TRAGA 
SEU  CURRÍCULO 
para que possamos 
encaminhá- lo  às 
empresas que nos 
procuram. E... caso 
mude de empresa, de endereço ou telefone, 
nos comunique, para que possamos contatá-
lo, se necessário.

SAIU DO EMPREGO?
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O evento aconteceu na noite de 25 de 

janeiro, no salão nobre da Casa da Criança, em 

Santos, na presença de muitos amigos, 

sindicalistas, personalidades políticas da região, 

parceiros e funcionários.
A posse encerrou o processo eleitoral que 

escolheu e renovou a diretoria, presidida por 

Biloti, que em seu discurso reafirmou sua firme 

disposição de continuar lutando sem trégua, junto 

com a diretoria e funcionários, pela causa dos 

trabalhadores. O presidente recebeu sua 

credencia l  das mãos do pres idente da 

Fecomerciários, Luiz Carlos Motta.
Prestigiaram o evento o deputado federal 

João Paulo Tavares Papa, o secretário municipal de 

Gestão de Santos - Carlos Teixeira/Cacá, os representantes das prefeituras de São Vicente e 

Santos, alem de dirigentes sindicais de várias categorias da Baixada Santista e interior 
Biloti destacou em seu discurso que categoria, diretoria e funcionários do sindicato não vão 

esmorecer diante dos impactos da reforma trabalhista, que o Sindicato é luta e não desistirá de suas 

bandeiras. Todos os convidados que fizeram uso da palavra, defenderam a causa dos trabalhadores.

NOVA DIRETORIA TOMA POSSE

Luiz Carlos Motta e Biloti

Cacá, Papa,Biloti e esposas

Agora associados e dependentes podem 
usufruir das piscinas do Centro de Lazer dos 
Comerciários em Praia Grande por apenas um 
dia, sem a necessidade de hospedagem, sempre 
nos finais de semana, com almoço incluso, 
bebidas a parte. 

Check-in a partir das 9h e check-out até as 
17h.

O valor da diária será cobrado por pessoa e 
crianças até 6 anos não pagam. Para reservas ou 
mais informações ligue 2138-6060. Aproveite!
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ASSEMBLEIA COM 
TRABALHADORES

D i a  1 2 / 0 1 / 1 8 ,  r e p r e s e n t a n d o  o 
Sincomerciários BS  os diretores Washington 
Vicente e João Ilário realizaram assembleia na 
empresa CUMMINS Distribuidora de Motores, 
em Guarujá, para tratar e deliberar assuntos de 
interesse dos trabalhadores.

BOLSA MATERNIDADE

A diretora social Jane Couto entrega bolsa 
maternidade para o associado Fábio Dantas de 
Souza que espera com alegria a chegada da 
cegonha!

Quando o contrato de trabalho termina é 

necessário que seja realizado um processo 

chamado homologação, um procedimento que 

visa proteger o trabalhador de erros acidentais 

ou de má fé na documentação da rescisão 

trabalhista, dando transparência ao processo de 

desligamento.

O sindicato é a entidade legalmente auto-

rizada a homologar, isto é, conferir os documen-

tos e cálculos elaborados pela empresa. Seu 

papel é fundamental, assegurando ao trabalha-

dor que seus direitos estão sendo cumpridos.

A formalização da liquidação do contrato 

de trabalho deve ser realizada no Sindicato, 

conforme previsto na cláusula 59º da CCT:

’’Na dispensa sem justa causa, indepen-

dentemente do pagamento das parcelas resci-

sórias no prazo legal, a empresa no prazo de 15 

(quinze) dias procederá a formalização da 

liquidação contratual com entrega do TRCT 

(Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho), 

comprovante de depósito da multa e chave de 

conectividade para saque do FGTS e a CD 

(Comunicação de Dispensa) para a percepção 

do Seguro Desemprego, sob pena de arcar com 

multa em favor do trabalhador de valor equiva-

lente ao último salário por ele percebido.

§ 2º: A formalização (“homologação”) da 

liquidação do Contrato de Trabalho deverá ser 

efetuada perante o Sindicato com 

agendamento no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, contados da comunica-

ção da dispensa ao empregado. 

A IMPORTÂNCIA DA 
HOMOLOGAÇÃO NO 

SINDICATO

Inteiramente gratuita para associados e 
dependentes, funciona na Sede e Subsedes 

S.Vicente, Vicente de Carvalho e Praia Grande

VIDEOTECA
Clássicos Aventura, Suspense, Policial, 

Romance, Comédia, Drama, Infantil

BELEZA É ESTAR DE BEM COM A VIDA!
Inteiramente gratuito para os associados 
(um procedimento p/dia), o Salão de 
Beleza está à sua disposição na sede em 
Santos e subsedes P.Grande e S.Vicente.



O Sincomerciários em parceria com o 
Instituto Mix, Acesso Saúde Santos e 
Nutricionista Ingrid Seiler realizou nos dias 8 e 9 
de março, diversas atividades em sua base 
territorial para comemorar o dia Internacional 
da Mulher, que começaram com café da manhã e 
prosseguiram com cuidados de saúde, cortes de 
cabelo, maquiagem limpeza de pele e muitos 
mais. 

O presidente Biloti e o secretário 
Washington participaram dos cuidados com 
saúde. Foi um sucesso!

SINCOMERCIÁRIOS 
COMEMORA DIA DA 

MULHER

MULHER VALORIZADA, 
COMERCIÁRIA FORTALECIDA
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Comerciárias de Santos, acompanhadas 

da diretora social Jane participaram no dia 13 de 

março da oitava edição do evento “Mulher 

Valorizada, Comerciária Fortalecida”, 

realizado pela Fecomerciários, que reuniu cerca 

de  3.200  mulheres do estado de São Paulo, no 

Parque Aquático do Centro de Lazer da 

Federação dos Comerciários na Estância 

Turística em Avaré, com a presença do vice-

governador Márcio França, que aceitou o convite 

do presidente Motta, da Fecomerciários, 

prestigiando o evento.

Foram muitas atividades e reflexões sobre 

as reivindicações da categoria, sendo aprovadas 

12 deliberações que vão balizar a luta 

comerciária nas bases. 

 As comerciárias participantes do evento 

são formadoras de opinião e devem propagar as 

12 deliberações aprovadas por unanimidade nos 

seus locais de trabalho e incentivar a 

sindicalização em suas bases. Um evento dessa 

magn i t ude  p r omove  a  i n t e ra ção  de 

trabalhadoras de todo o Estado e as 

reivindicações fortalecem as mulheres e suas 

entidades. 

Estas são as reivindicações aprovadas:

1- Reforma 

Trabalhista

2 - Reforma da 

Previdência

3 - Igualdade

4 - Violência

5 - Discriminação

6 - Assédios

7 - Engajamento

8 – Empregos

9 – Qualificação

10 - Creches 

11 - Sindicalização

12 - Voto 

consciente



O Programa de Educação Previdenciária 
(PEP) foi desenvolvido pelo INSS com a finalida-
de de ampliar a cobertura previdenciária por 
meio de inclusão e permanência dos trabalha-
dores brasileiros nos regimes de previdência.

Para desenvolver ações de informação e 
conscientização, sobre direitos e deveres previ-
denciários, uma equipe de servidores públicos 
esteve no auditório do Sincomerciários BS, dia 
21 de fevereiro, para esclarecer sobre  perícia 
médica, reabilitação profissional e estrutura do 
INSS.

Os participantes tornaram-se multiplica-
dores para promover a inclusão, divulgar as 
políticas públicas e valorizar a cidadania dos 
trabalhadores.

PALESTRA SOBRE O INSS

Dia 20/março, o Sincomerciários abriu 
suas portas para mais uma reunião da Comissão 
Intersetorial de Saúde do Trabalhador e 
Trabalhadora/Santos. Entre os assuntos 
abordados  es tão  a  apresentação  do 
CEREST/SEVREST (Centros de Referência 
Especializados em Saúde do Trabalhador) de 
Santos e de ações referente a saúde do 
trabalhador em nossa região.

REUNIÃO COMISSÃO 
INTERSETORIAL DE SAÚDE

Nosso Sindicato realizou assembleias com 
trabalhadores de várias concessionárias de 
veículos, tendo sido aprovado o trabalho no dia 
25 de março, domingo, em Praia Grande, com 
diversos benefícios para os comerciários.

TRABALHO NO FEIRÃO
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Mais uma vez o governo deixou de 
fazer a correção da tabela do imposto de 
renda, aumentando a carga tributária em 
cima da populção. 

Cada vez mais trabalhadores passam a 
contribuir SEM RETORNO ALGUM.

MAIS UMA GARFADA
DO IMPOSTO DE RENDA

UTILIZE SEMPRE OS 
BENEFÍCIOS QUE 

SEU SINDICATO 
COLOCA À SUA 
DISPOSIÇÃO!
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O Parque Aquático do Centro de Lazer dos 
Comerciários do Estado de SP, localizado na 
Estância Turística de Avaré, já está em pleno 
funcionamento, com piscinas aquecidas. 
Cercado por uma natureza exuberante às 
margens da Represa Jurumirim, sendo uma 
ótima opção para descanso e divertimento.

O Centro de Lazer possui: 
Bangalôs, estacionamento, sala de 

descanso, restaurante,  piscinas, bar na piscina, 
playground, sala de jogos, sala da mamãe, 
piscinas com quinze tipos de ondas diferentes, 
praia de areia branca, espaço gourmet, 
coque i ros  e  qu iosques  de  sapé  com 
sonorização, piscina infantil com mini-
toboáguas, rio lento com correnteza, grande 
ilha com piscina rasa, torre de toboágua.

O parque é dotado de estrutura que 
proporciona qualidade aos momentos de 
descanso e reunião com a família. Faça sua 
reservava através do sindicato: 2138-6060

CENTRO DE LAZER E PARQUE AQUÁTICO

Bitoti e família aprovaram o 
descanso de carnaval no Centro 

de Lazer

EXCURSÃO

Dia 25 de março, com a supervisão 

da diretora Jane Couto, nosso Sindicato 

levou cerca de trinta comerciárias(os) e 

suas famílias em excursão ao Centro de 

Lazer e Parque Aquático em Avaré. Como 

o parque está em fase experimental, o 

ingresso foi gratuito. Todas as atrações 

estavam funcionando, com muita 

organização e os convidados adoraram. 

Veja:

’’No dia 25/03 tive o prazer de ir 

com minhas filhas na excursão  do 

Parque Aquático em Avaré.  Adoramos 

tudo, minhas filhas ficaram encantada 

não queriam voltar.  Foi  um dia 

maravilhoso. Muito obrigada por nos 

propocionar esse dia. Espero mais dias 

assim!’’ 

Rafaela de Souza Costa da Cruz - Guarujá

’’Boa tarde , gostaria de agradecer pela 

excursão, eu e meu esposo adoramos . O local é 

lindo, os funcionários super educados e 

atenciosos. Tenho apenas que agradecer por 

tudo, que Deus abençoe a todos!’’  

Bheatriz Stephanny de Souza Santos - Praia 

Grande

’’Gostaria de agradecer ao sindicato pelo 

domingo maravilhoso que tivemos. No parque, 

fomos muito bem recebidos, tudo muito bem 

servido é muito gostoso. Minha família adorou e 

voltaremos sempre que tivermos oportunidade. 

O sindicato está de parabéns por proporcionar 

momentos incríveis como esses das fotos.’’ 

Karina Barbara Morel - Santos

’’Agradeço a oportunidade de ir ao parque 

áquatico  dos comerciários em Avaré e aproveito 

para dizer que me senti muito valorizada pelo 

atendimento das pessoas que lá trabalham .. 

tudo feito com muito capricho e carinho. 

Agradeço  também  toda a retaguarda 

dada pela diretora Jane que nos acompanhou... 

como sempre muito competente, nos dando 

toda a segurança.Muito bom fazer parte desta 

família  chamada Sincomerciarios.’’ 

Rita Quinteiro - Santos

’’Gostaria de agradecer ao atendimento de 

todos do parque por me proporcionar um 

domingo maravilhoso. o Centro de Lazer dos 

Comerciários em Avaré está de parabéns eu e 

meu filho já estamos ansiosos para o próximo 

passeio ao parque. 

Cristiane Coelho - Praia Grande
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VALE COMPRA

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 Filho, 61
Fone:3223-1408

   O COMERCIÁRIO
Informativo do Sindicato do Sincomerciários 

oBaixada Santista - N  189/2018

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

oMonalise Fadel Martins - 1  Secretária
oJoão Ilári Filho - 2  Secretário

oLuiz Carlos Conceição - 1  Tesoureiro
o Osvaldo Pereira Ribeiro - 2 Tesoureiro

Jane Fátima Couto - Diretora Social

NOVAS PARCERIAS

Rafael Fabris/Loja Chik's Center-Vicente 
de Carvalho e Ronaldo da Silva Fiuza/Carrefour-
Conselheiro Nébias, em Santos, sorteados do 
mês de janeiro 2018, receberam cada um, vale-
compra no valor de R$ 350,00, entregues  por 
Washington Vicente e Osvaldo Ribeiro, diretores 
do Sindicato.

Preços especiais para associados e 
dependentes. Consulte o sindicato: 2138-6060

ROYAL TRIP AGENCIA DE VIAGENS E 
TURISMO
AV. Conselheiro Nébias, 754 - Conj. 2620 
Boqueirão/Santos
Tel: 13 3349-0004
Whatsapp 13 98158-0498
Desconto 5% em qualquer pacote de 
viagens  

SAY IDIOMAS 
Unidade I - Av. Dr Pedro Lessa, 1640 - sala 402
Aparecida - Santos 
Unidade II - Av. Senador Feijó, 686 - sala 620
Encruzilhada - Santos 
Tel: 13 3040-2941 - Whats 13 97411-0065 
Descontos de 47,6% curso e 50% taxa 
matricula 


