
O SindComerciários 
de Bragança Paulista 
e Região conquistou 
o reajuste salarial de 
9,88%  para a catego-
ria, após negociações 
com os sindicatos pa-
tronais.   

 “Nas negociações 
deste ano, o SindCo-
merciários, unido com 
demais sindicatos e 

O presidente do SindComerciários, João Peres Fuentes, nas assinaturas da CCT de 
Jaguariúna (esq.), com presidente do Sindicato dos Lojistas de Campinas e Região, Carlos 
Gobbo; e de Holambra (dir.), com a presidente do SindiVarejista de Campinas e Região, 

Sanae Murayama Saito

com a Fecomerciá-
rios, atuou de forma a 
alcançar um resultado 
positivo para os co-
merciários, já que os 
mesmos não poderiam 
ser prejudicados, não 
poderiam ter seus sa-
lários comprometidos 
devido a atual conjun-
tura política/econômi-
ca do país. Assim, nas 

No mês de agos-
to, entre os dias 19 e 
24, o SindComerciário 
realizou Assembleia 
itinerante  e percor-
reu o comércio dos 
municípios que abran-
ge sua base territorial 
recolhendo votos dos 
comerciários sobre a 
aprovação ou não da 
pauta da Convenção 
Coletiva/Campanha 
Salarial. A pauta foi 
aprovada por mais de 
98% dos comerciários.

A entrega oficial da 
pauta da Campanha 
Salarial no estado de 
São Paulo ocorreu no 
dia 23 de setembro, 
após uma manifesta-

Reajuste Salarial fecha em 9,88% 
Campanha Salarial 2015/2016

UNIÃO COMERCIÁRIA

ção ocorrida em frente 
da Fecomércio (patro-
nal) que contou com a 
presença do SindCo-
merciários e de outros 

O SindComerciários disponibiliza, em seus meios de 
comunicação, todas as informações sobre a Convenção 

Coletiva de Trabalho 2015/2016. Acesse o site:
www.sindcomerciarios.com.br 

Convenções Coletivas 
de Trabalho (CCT) 
2015-2016 consegui-
mos conquistar um 
índice de reajuste sa-
larial que repusesse 
a taxa inflacionária do 
período e sem o par-
celamento do mesmo”, 
destacou o presidente 
do SindComerciários, 
João Peres Fuentes.  

sindicatos dos comerci-
ários do Estado.  O ato 
foi liderado pelo presi-
dente da Fecomerciá-
rios, Luiz Carlos Motta. 

O presidente do SindComerciários, João Peres Fuentes, junto com o advogado dr. Ricardo 
dos Santos, fecha acordo com o sindicato patronal de Itapira
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Nunca desistir
Caros amigos,
Primeiramente, gostaria de parabenizar a todos os 

comerciários e comerciárias pelo Dia dos Comerci-
ários, comemorado em 30 de outubro. Vocês fazem 
parte da locomotiva que faz o Brasil ir para frente. Com 
dedicação e competência vocês não desistem diante 
de diversos obstáculos do dia a dia.

O SindComerciários é assim como vocês. Diante de tantas adversida-
des encontradas, neste ano, nas negociações da Convenção Coletiva de 
Trabalho, não desistimos! Conseguimos, após várias reuniões, alcançar 
um resultado positivo para os comerciários que foi conquistar um índice 
de reajuste salarial que repusesse a taxa inflacionária do período e sem 
o parcelamento do mesmo. Desde o início das negociações sempre ti-
vemos em mente que os comerciários jamais poderiam ser prejudicados 
devido a atual conjuntura política/econômica do país. E nosso papel de 
defender os interesses e representar os comerciários foi cumprido. 

Sabemos que ainda há muito que se lutar para que comerciário seja 
uma profissão cada vez mais valorizada. É com este trabalho incessante 
que estamos conquistando, cada vez mais, melhor qualidade de vida para 
os comerciários. Através da ampliação de nossos serviços e da atuação 
assídua em prol dos comerciários, estamos cada vez mais recebendo um 
retorno positivo dos mesmos, o que nos traz muita satisfação e orgulho.

Convido vocês a lerem esta edição e assim conhecerem um pouco mais 
sobre o seu sindicato. Um grande abraço,

João Peres Fuentes
Presidente do SindComerciários

Patrões têm o capital. Trabalhadores o trabalho. Nem 
sempre os interesses de ambos coincidem. No entanto, há 
uma série de temas vitais que se não forem defendidos de 
forma conjunta acabam provocando a morte tanto do capital 
quanto do trabalho ao mesmo tempo. É como se todos esti-
vessem num mesmo barco em mar revolto tentando chegar 
a um porto seguro. Todos precisam remar na mesma dire-

ção e no mesmo ritmo para se salvar.
O comércio emprega hoje no Brasil aproximadamente 13 milhões de tra-

balhadores, sendo quase três milhões só no Estado de São Paulo. É a maior 
categoria profissional do setor privado do país e responsável por uma gorda 
fatia do PIB.

O desemprego que atinge todos os setores da economia, a redução do vo-
lume de crédito, a inflação e a queda dos investimentos do poder público e por 
consequência da iniciativa privada é o retrato de uma crise que precisa urgen-
temente de uma solução conjunta entre todos que fazem um País mais rico. 
Estamos diante de uma nuvem de incertezas que pode levar o barco a pique. 
O cenário piorou com o anúncio do aumento da carga tributária e da supressão 
de direitos adquiridos.

Empresas e trabalhadores vêm fazendo a sua parte. De um lado as lojas ne-
gociam suas compras até a exaustão para oferecer o melhor preço para seus 
clientes. Fazem gestão estratégica para reduzir custos. Oferecem liquidações 
para fazer caixa e pagar suas dívidas. Treinam funcionários para atender os 
clientes da melhor forma, mas as vendas vêm caindo em ritmo preocupante.

Os trabalhadores, por meio de seus sindicatos, federações e confederações, 
investem em capacitação e negociam até o limite salários e direitos para suas 
categorias. Ainda assim, enfrentam o fantasma do desemprego e a redução 
do poder aquisitivo provocados pela inflação e pela queda das comissões de 
vendas.

Trabalhadores com emprego, remuneração e qualidade de vida são também 
consumidores que movimentam a roda da economia e fortalecem suas empre-
sas. Ambos contribuem para a principal receita do governo: os impostos.

Mas esse barco agora está à deriva porque um setor rema contra. É o Gover-
no Federal, que precisa fazer a sua parte mas insiste na manutenção de políticas 
econômicas recessivas e adotadas sem o necessário diálogo com a sociedade.

Entre as últimas “estratégias” anunciadas recentemente pelo governo está 
a volta da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF). 
Apresentado como uma alíquota de 0,20%, o imposto despertou o interesse 
de estados e municípios, o que pode fazer seu valor subir para 0,38%.

A CPMF pode parecer baixa, mas é paga por toda a cadeia produtiva a cada 
movimentação, por fornecedores, comerciantes e clientes. O resultado é um 
tiro no pé, com o encarecimento dos produtos desestimulando ainda mais o 
consumo e acenando para a manutenção da recessão, com queda na arreca-
dação de impostos e uma crise em espiral.

No entanto somos otimistas e acreditamos que ainda dá tempo de corrigir o 
rumo e apostarmos em um Brasil com economia forte e estável para trabalha-
dores e empresários.

Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários



Federação presenteia comerciários com novas instalações 
no Centro de Lazer em Avaré e Cartão de Benefícios 

A Fecomerciários (Fe-
deração dos Empre-
gados no Comércio do 
Estado de São Paulo) 
realizou, no dia 31 de 
outubro, uma grande 
Confraternização dos 
Comerciários no Cen-
tro de Lazer de Avaré, 
localizado às margens 
da Represa de Jurumi-
rim. No evento, também 
ocorreu o lançamento 
oficial do “MassaCard”, 
o Cartão de Benefícios 
exclusivo dos trabalha-
dores no  comércio do 
Estado de São Paulo.

Com a presença do 
governador Geraldo 
Alckmin, do apresen-

tador Ratinho, autori-
dades municipais, polí-
ticos, personalidades, 
dirigentes sindicais e 
da família comerciá-
ria, a confraternização 
ocorreu durante todo o 
dia com shows, recre-
ação, DJs e da apre-
sentação do cantor 
Alexandre Pires.

Cartão Massa Card
O Cartão de Bene-

fícios do Comerciário, 
iniciativa do presidente 
da Fecomerciários, Luiz 
Carlos Motta, aprovado 
pela diretoria da enti-
dade, é fruto de uma 
parceria com o apresen-
tador Ratinho, do SBT. 

É mais uma conquista 
para a categoria comer-
ciária do Estado de São 
Paulo. 

Centro de Lazer de 
Avaré 

O Centro de Lazer 
dos Comerciários em 
Avaré, inaugurado em 
setembro de 2013, foi 
reformado, moderniza-
do e conta com novas 
instalações. Fica na 
Rodovia João Mellão, 
km 273,5 – SP 255, 
Represa de Jurumirim 
– Avaré e, em breve, 
estará disponível para 
reservas. 

Tem dez alquei-
res com muito verde 

e conta com estrutu-
ra completa de lazer, 
que garante descanso 
e tranquilidade para 
a família comerciária. 
Atualmente, tem 26 
bangalôs, seis suítes 
internas, duas saunas 
e dois apartamentos de 
apoio, amplo refeitório, 
salão de jogos, quadra 
poliesportiva, quadra 
de tênis, piscina, um 
amplo estacionamento 
e um grande braço de 
represa para diversão 
dos comerciários.

A aquisição em Avaré 

duplica as opções de 
lazer da família comerci-
ária, que já tem à dispo-
sição o Centro de Lazer 

da Fecomerciários em 
Praia Grande, um dos 
maiores e mais comple-
tos da Baixada Santista.

O SindComerciários de Bragança e Região também esteve presente neste grande evento 
e pôde conhecer o Centro de  Lazer dos Comerciários, em Avaré

O apresentador Ratinho e o governador Geraldo 
Alckmin estiveram no evento ao lado do presidente da 

Fecomerciários, Luiz Carlos Motta

O Centro de Lazer dos Comerciários está localizado 
às margens da represa de Jurumirim, em Avaré, 
proporcionando mais uma opção de lazer além de um 

lindo visual natural

Além da represa, os comerciários ainda poderão usufruir 
de piscinas, saunas, quadras, bangalôs, entre tantas 

outras opções para curtir junto aos amigos e familiares

A linda paisagem natural, com a represa e muito verde, 
encanta os visitantes. Em breve o Centro de Lazer estará 

aberto e poderão ser feitas reservas



Uma noite de pura emo-
ção. Assim foi marcado 
o concurso Miss Comer-

ciária 2015 realizado no dia 19 
de setembro, pelo Sindicato dos 
Comerciários de Bragança Pau-
lista e Região. Dezoito candida-
tas deram um show na passarela 
do Salão de Festas do Clube de 
Regatas Bandeirantes, esbanjado 

beleza e simpatia.  
Este ano, o evento teve uma 

grande novidade: a eleição de uma 
Miss por região. Débora Carla Ca-
vallaro, das lojas Jerram, foi elei-
ta Miss Comerciária da Região de 
Bragança Paulista; Gabriela Silva, 
que trabalha na loja Marfim Re-
lógios e Jóias, foi eleita Miss Co-
merciária da Região de Amparo; e 

Giovanna Stuani, que trabalha na 
loja 775, foi eleita Miss Comerciá-
ria da Região de Atibaia.  As três 
ganharam R$ 2.500,00 cada uma 
e ainda disputarão a final do Miss 
Comerciária Paulista, no dia 21 de 
novembro, na Praia Grande.

As comerciárias: Larissa Barbo-
za, de Jaguariúna, Mônica Poloni, 
de Atibaia, e Camila Ávila, de Bra-
gança Paulista foram eleitas Miss 
Comerciária 2º lugar e ganharam, 
cada uma, 1.250,00. As comerciá-
rias: Raquel Salabré, de Amparo, 
Vitória Leonel, de Atibaia, e Aline 
de Oliveira, de Bragança Paulista, 
foram eleitas Miss Simpatia e ga-
nharam, cada uma, R$ 750,00. 

Outro sucesso do evento foi o 
corpo de jurados composto por: 
Miss Mundo Brasil, Catharina Choi; 
Rogério Campaneli, diretor artís-
tico; Junior Pilares, caça-talentos 
e instrutor de passarela; Letícia 

O corpo de jurados  do evento foi composto por pessoas ligadas ao mundo da moda 
e de desfiles

O presidente do SindComerciários, João Peres Fuentes, recepcionou as candidatas 
antes do desfile

Venturine, estilista de celebrida-
des; Ana Paula Ortiz, agência de 
modelo; e Mauro Carraro, relações 
públicas do SBT.  Eles deram no-
tas de 5 a 10 para as candidatas, 
nos desfiles de maiô e vestido de 
gala, avaliando a beleza, postura, 
simpatia e elegância. Critérios que 
foram repassados e ensinados 
para as candidatas ao longo dos 
ensaios realizados pelo produtor 
da agência Venttura Models, Klaus 
Venttura. 

Para o presidente do SindCo-
merciários, João Peres Fuentes, 
o evento foi um sucesso. “Foi 
uma noite muito especial. Todas 
as candidatas estão de parabéns. 
Elas se empenharam e fizerem 
uma grande apresentação. O ob-
jetivo do Sindicato é que todas 
elas se sintam ainda mais valori-
zadas. Agradeço o apoio da Feco-
merciários”.

As vencedoras do concurso Miss Comerciária posam para fotos com a Miss Mundo 
Brasil, Catarina Choi, que foi uma das juradas do evento

O presidente do SindComerciários, João Peres Fuentes, com as Misses eleitas das regiões 
de Amparo, Bragança e Atibaia



Sindicato oferece Café dos Comerciários nas sedes
Em 30 de outubro é comemorado o 

Dia do Comerciário. Para festejar esta 
data, o SindComerciários ofereceu o 
“Café dos Comerciários” nas sedes 
de: Atibaia, Amparo e Bragança.

Os presentes puderam desfrutar 
de uma deliciosa comemoração, 
com bolos, salgadinhos, pães, entre 
outros, além de se confraternizarem 
com a equipe de funcionários do sin-
dicato e com demais comerciários. “O 
evento foi um sucesso. Muitos comer-
ciários compareceram para comemo-
rar esta data conosco. Aproveito para 
convidar todos os comerciários a co-
nhecerem nossas sedes”, destacou o 
presidente, João Peres.

Benefício Conquistado 
Na Convenção Coletiva de Traba-

lho, o SindComerciários conquistou 
para os comerciários uma gratifica-
ção em homenagem ao Dia do Co-
merciário. Assim, é concedida bonifi-
cação correspondente a 1 ou 2 dias 
da sua remuneração mensal recebi-
da junto com seu salário. O benefício 
cabe aos comerciários nas seguintes 
condições: para aqueles que têm de 
91 até 180 dias de contrato de traba-
lho na empresa fará jus a um dia. Aci-
ma de 181 dias fará jus a dois dias.

Começa a distribuição 
do Kit Paternidade 
Agora, os papais comerciários podem 

solicitar o Kit Paternidade, gratuita-
mente, em nossas sedes e subsedes. 
Basta apresentar: cópia do Cartão de 
Pré-Natal da esposa e cópia da certi-
dão de casamento (caso o nome da es-
posa não esteja constando no verso da 
Carteirinha de associado ao SindCo-
merciários, como dependente). 

O Kit Paternindade, assim como o Kit 
Maternidade, contém itens básicos de 
higiene para os primeiros dias de vida 
do bebê. São: lenços umedecidos, co-
tonete, fraldas, shampoo, condiciona-
dor, talco, sabonetes, entre outros. 

Os Kits são personalizados de acor-
do com o sexo do bebê (azul ou rosa). 
Desde o inicio do programa Kit Maternidade, e agora o Paternidade,o SindComerciários já 
beneficiou dezenas de comerciários com os Kits que são distribuidos gratuitamente. 

8ª Copa Estadual de Futsal
O time 

de futsal 
do SindCo-
merciários  
participou, 
no dia 15 
de agosto, 
da 8ª Copa 
E s t a d u a l 
de Futsal 
da Feco-
merciários, na Praia Grande. O Campeonato 
foi esquema “mata-mata”, sendo que o time 
do Sindicato de Bragança venceu a primeira 
partida contra o time de Assis, mas perdeu o 
jogo seguinte contra o time de São Paulo.

O SindComerciários parabeniza toda a equi-
pe pela atuação e participação. A equipe era 
formada por: Renato, Cleiton, Marquinho, Luis, 
Bruno, Fábio e Jessiel.  

Esporte

Durante todo o dia, muitos comerciários compareceram as sedes do Sindicato para desfrutarem do Café dos Comerciários



O presidente do SindCo-
merciários, João Peres 
Fuentes, participou, em se-
tembro, do Encontro Inter-
nacional da UNI Américas, 
ocorrido na capital da Co-
lômbia, Bogotá, onde foram 
discutidas soluções para 
os problemas enfrentados 
pelas entidades sindicais 
em relação ao Walmart e 
as ações dos sindicatos 

Presidente participa de encontro internacional 
sobre o trabalho no comércio

em favor dos trabalhadores 
comerciários ao redor do 
mundo.

Os objetivos do encontro 
foram: analisar como está 
o trabalho de sindicalização 
nesta rede; apresentar as 
conquistas obtidas; traçar 
os objetivos para o próximo 
ano; e discutir os pontos 
em comum de problemas 
enfrentados em diferentes 

países onde existe Wal-
mart. “Na reunião também 
foi abordada a questão das 
mudanças tecnológicas que 
cada vez mais avançam nas 
grandes redes e afetam os 
trabalhadores, sendo assim, 
foram debatidas as formas 
como os sindicatos devem 
se preparar para chegar até 
estes trabalhadores”, desta-
cou Fuentes.

No dia 23, Fuentes par-
ticipou da Reunião do Co-
mitê Executivo da UniAme-
ricas Comércio. “A reunião 
abordou pontos positivos 
e pertinentes referentes a 
um cenário atual e futuro do 
trabalho no comércio, além 
de discutir ações que visam 
uma maior integração regio-
nal dos sindicatos represen-
tantes dos trabalhadores”. 

O SindComerciários 
esteve presente 
no 24º Congresso 

Sindical- “Movimento Sin-
dical : Diálogo e reflexões 
sobre o cenário atual”, ocor-
rido entre os dias 14 e 16 de 
outubro, na cidade de Ati-
baia. O evento, promovido 
pela Fecomerciários, reuniu 
centenas de representantes 
de diversos sindicatos dos 
comerciários do Estado de 
São Paulo. O objetivo do 
Congresso foi discutir o atu-
al cenário político, econômi-
co e sindical do país. 

No final do evento, foram 
aprovadas por unanimida-
de, as Resoluções que vão 
nortear as ações conjuntas 
a serem exercidas pela Fe-

comerciários e seus 68 Sin-
dicatos em todo o Estado 
de São Paulo.

São elas:
Promover ações visan-

do a adoção do Trabalho 
Decente; Que as 13 Re-
gionais da Fecomerciários 
promovam mais interação 
entre os Sindicatos e a Fe-
deração;  Atuar em Brasí-
lia, no Congresso Nacional, 
e nas respectivas bases 
dos deputados federais e 
senadores, no Estado, com 
a nossa força de mobiliza-
ção, a fim de preservar os 
sagrados direitos dos co-
merciários; Reiterar nossa 
posição contrária a toda e 
qualquer matéria ou afim, 
apresentada pelo Congres-

so Nacional, que vise en-
fraquecer a estrutura e a 
organização sindical; Rea-
firmar a posição contrária a 
Terceirização ampliada da 
mão de obra; Defender as 
causas dos aposentados;  
Empreender ações estadu-
ais que tenham como foco 
a geração de melhorias 
salariais; Criar um atuante 
grupo para assessorar di-
rigentes e funcionários na 
busca de cobrir o Estado 
com uma Campanha de 
Sindicalização permanen-
te; Compor um grupo de 
assessoria para discutir a 
democratização dos esta-
tutos das entidades; Forta-
lecer a unidade da “Corren-
te Comerciária”; Defesa da 

Representantes do SindComerciários junto com o presidente da 
Fecomerciários, Luiz Carlos Motta

João Peres participou da mesa de abertura do Congresso

Pauta Trabalhista em trâmi-
te no Congresso Nacional.

Esses encaminhamentos 
aprovados pela plenária do 
24º Congresso Sindical Co-

merciário do Estado de São 
Paulo vão fazer cumprir o 
tema central: “Movimento 
Sindical: diálogo e reflexões 
sobre o cenário atual”.

Bragança Paulista passa a ser 
uma Regional da Fecomerciários

O SindComerciários de 
Bragança Paulista e Região 
passou a ser uma Regional 
da Fecomerciários. Deno-
minada Regional 7, ela é 
composta pelos seguintes 
sindicatos: de Bragança 
Paulista, Mogi-Guaçu, São 
João da Boa Vista, São 
José do Rio Pardo e Itapi-
ra, tendo como coordena-
dor regional o presidente do 

SindComerciários de Bra-
gança, João Peres Fuentes.  

A primeira reunião ocorreu 
no dia 1º de setembro, na 
sede do SindComerciários, 
em Amparo. Na ocasião, os 
dirigentes discutiram diver-
sos assuntos, entre eles: 
Convenção Coletiva de Tra-
balho, novos benefícios para 
os comerciários, ações futu-
ras da regional, entre outros.   



Saúde

Sorriso infantil saudável
Levar seus filhos ao den-

tista é de extrema importân-
cia, principalmente antes do 
aparecimento da primeira 
cárie, tornando, assim, a ex-
periência mais prazerosa. 

É muito fácil cuidar da saú-
de bucal deles, afinal os pais 

são os primeiros dentistas dos seus filhos. 
A cárie dental pode ser controlada se seguirmos al-

guns cuidados:
• creme dental com flúor na concentração padrão de 

1.100 ppm e em pequena quantidade (tamanho de 
um grão de feijão, quando a criança ainda não con-
segue cuspir).

• fio dental assim que a criança tiver dois dentes em 
contato.

• escova dental macia, com supervisão dos pais.
• consumo inteligente do açúcar.
A prevenção da cárie é a melhor solução para uma 

dentição saudável. 

Dra. Gabriela La Salvia

Dra. Gabriela La Salvia trabalha no 
SindComerciários, na sede de Bragança Paulista, 

onde atende os comerciários associados gratuitamente

Salão de Festa dos 
Comerciários

Você sabia que o 
SindComerciários disponi-
biliza para seus associa-
dos uma Salão de Festas? 
Localizado no piso supe-
rior da sede de Bragança 
Paulista, o espaço tem 
capacidade para cerca de 
100 convidados. 

Podem ser realizadas 
as seguintes festas no lo-
cal: batizado, aniversário 
infantil e chás de bebê e 

de cozinha. 
Os comerciários que pos-

suem carteirinha do Sindi-
cato pagam o valor de R$ 
200,00 (que pode ser divi-
dido em duas vezes de R$ 
100,00, sendo a 1ª parcela 
ao fechar o contrato e a 2ª 
quando retirar as chaves).

Para mais informações e 
reservas, entre em contato 
com o Sindicato pelo tele-
fone (11) 22773422.

Fique por dentro dos seus direitos!
Uma das principais funções do Sindicato é nego-

ciar a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). Nela 
são discutidos os direitos do comerciário. Por isso, 
é importante que o trabalhador fique por dentro da 
Convenção vigente em sua cidade. 

Você sabe o que é uma convenção coletiva?
Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) são 

acordos entre sindicatos de trabalhadores e empre-
gadores que devem ocorrer uma vez por ano, na 
data-base.

O que são negociados?
São negociados, por exemplo,reajustes, pisos 

salariais, benefícios, direitos e deveres de empregadores e trabalhadores. Se os sindica-
tos estiverem de acordo com as condições estipuladas, assinam a Convenção Coletiva 
de Trabalho. 

O papel do Sindicato dos Comerciários:
O Sindicato dos Comerciários de Bragança Paulista e Região luta por diversos direi-

tos dos trabalhadores no comércio. A instituição, nas Convenções Coletivas, busca por 
melhores remunerações, piso salarial, gratificações, valor das horas extras, vales, entre 
outros direitos.

O SindComerciários disponibiliza em seu site as Con-
venções Coletivas completas das regiões que a instituição 
abrange. 

www.sindcomerciarios.com.br
Os comerciários podem consultar informações sobre:  
• valor do piso salarial, 
• estabilidade no emprego, 
• valor de hora extra, 
• direitos ao trabalhar domingos e feriados, 
• dias que são proibidos a abertura do comércio, 
• férias, aviso prévio, 
• entre tantas outras informações.
Você também pode baixar no seu celu-

lar através do aplicativo do SindComer-
ciários: http://app.vc/sindcomerciarios ou 
usar o leitor de QR para o código ao lado 

O SindComerciários lan-
çou um novo site, mais 
dinâmico e que pode ser 
acessado via smartpho-
nes.  “O site foi desenvolvi-
do para ser compatível com 
todos os tamanhos de telas 
(celular, tablet, computado-
res de telas grandes e pe-
quenas, entre outros) isso 
facilita a visualização e o 
acesso a links”, destacou o 
designer, Rafael Souza.  

 Os comerciários têm 
acesso a: notícias relacio-
nadas ao sindicato e a toda 
categoria comerciária; be-
nefícios oferecidos pelo sin-
dicato; sedes e subsedes; 
centro de lazer; convênios; 
entre outros, além de terem 
acesso as Convenções Co-
letivas de Trabalho.

Acesse:
www.

sindcomerciarios.com.br

Novo site do 
SindComerciários



Mercado de Trabalho

Dicas para se manter no emprego e se destacar
O atual cenário econômico 

do país gera anseios quanto 
a questão do desemprego. 
Por isso, entrevistamos a 
psicóloga Laís Santos, que 
faz treinamentos com fun-
cionários de empresas, dan-
do dicas de atendimento, em 
Bragança Paulista. Ela listou 
alguns pontos importantes 
que podem contribuir para 
que o funcionário se desta-

que dentro da empresa.
“Quando ouvimos falar da 

crise e de muitos cortes nas 
empresas é o momento em 
que mais devemos mostrar 
interesse e responsabilida-
de no ambiente de trabalho. 
Claro que isso não garante 
estabilidade no emprego, 
mas entre um funcionário 
responsável e outro des-
compromissado, é muito 

Apesar dos conflitos do dia a dia 
(problemas financeiros, familia-

res, de relacionamento afetivo, entre outros), um simples sor-
riso é algo de extrema importância. Mostra que o comerciário 
está interessado e disposto a atender o cliente. Esta atitude 
traz um resultado muito positivo, pois abre portas, surpreende 
o cliente e potencializa as chances de estabelecer um relacio-
namento mais próximo

Este é um fator essencial para o sucesso de um negócio. 
Quando a empresa se dedica para oferecer um bom atendi-
mento e cria um relacionamento saudável com o cliente, na 
verdade, ela está trabalhando para fideliza-lo, a fim de que o 
cliente seja fiel aos seus produtos e serviços. Nesse contexto, 
o bom relacionamento é construído por meio dos funcionários 
que estão na linha de frente e em contato direto com o cliente.

Gostar de atender pessoas, saber 
ouvir e estar interessado no que o 

outro tem a dizer, capacidade de se comunicar de forma clara 
e objetiva, ser educado e atencioso, mostrar simpatia, ser éti-
co, conseguir agir em situações de pressão e ser pró-ativo são 
exemplos de atributos pessoais que se destacam dentro de uma 
empresa.

Demonstre interesse e atitude para fazer 
diferença no resultado das metas e objeti-

vos que a empresa se propõe a alcançar, converse com seu su-
perior quando se deparar com alguma dificuldade no trabalho ou 
quando perceber que algum problema pessoal possa atrapalhar 
seu rendimento no trabalho, tenha iniciativa e pró-atividade para 
fazer coisas que não foram pedidas e surpreenda positivamente 
seu chefe.

Não chegue atrasado e cumpra corretamente os 
horários de almoço e intervalos, esteja sempre 

bem apresentado (dentes escovados, cabelos penteados, perfu-
mado, unhas limpas e cuidadas, por exemplo)

mais provável que o funcio-
nário que traz resultados é 

o que continue contratado”, 
destacou Laís.

Centro de Lazer dos Comerciários

Praia Grande Avaré

SindComerciários lança 
Guia de Benefícios

O Sindicato dos Emprega-
dos no Comércio de Bragan-
ça Paulista e Região lançou o 
Guia de Benefícios do Sindi-
cato. Nele, constam informa-
ções sobre os serviços que 
são oferecidos nas sedes e 
subsedes, além de toda a 
Rede de Convênios do Sindi-
cato. A distribuição é gratuita. 
Peça já o seu no Sindicato! 

Videoteca

Videoteca é sucesso 
entre os comerciários

A Videoteca dos Comerci-
ários é, cada vez mais, fre-
quentada por comerciários 
e tem se mostrado ser um 
sucesso. Em média, são 
locados mais de 300 filmes 
por mês. 

Com mais de 2.500 filmes, 
as Videotecas localizadas 
nas sedes de Atibaia, Am-
paro e Bragança Paulista 
possuem diversos gêneros. 
A locação dos filmes é gratui-
ta. Os comerciários podem 
locar, por vez, até três filmes 
do catálogo ou dois filmes 
do catálogo e um lançamen-
to. A Videoteca funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
8h00 às 17h30. 

Os comerciários contam com duas ótimas opções de lazer e descanso. São os Centros de Lazer de Praia Grande (li-
toral sul) e de Avaré. Em Praia Grande, o espaço está localizado de frente para mar. Além disso, os hóspedes contam 
com uma grande infraestrutura (piscinas, saunas, academia, salão de jogos, restaurante. Com pensão completa.
O Centro de Lazer em Avaré, que em breve estará aberto para reservas, tem dez alqueires com muito verde e um 
grande braço de represa para diversão. Conta com estrutura completa de lazer, que garante descanso e tranquilidade 
para a família comerciária.


