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O 14º Miss Comerciária 
São José brilhou na  
passarela da Flight

17º CONGRESSO SINDICAL DOS COMERCIÁRIOS

Sob o tema “Sindicalismo 
Comerciário: Prioridades e 
Perspectivas” aconteceu o maior 
evento desta categoria, o 17º 
Congresso Sindical Comerciário 
nos dias 18, 19 e 20 de setembro, 
em Praia Grande, na Colônia de 
Férias dos Comerciários.

De 47 inscritas, apenas 15 puderam apresentar toda 
a sua elegância, simpatia e beleza na passarela mon-
tada na Flight. Sob a apresentação de Hilton José, 
as belas comerciárias fizeram à abertura em trajes 
esportivos, homenageando as Olimpíadas. Logo em 
seguida, desfilaram de maiô e depois mais elegantes 
brilharam em traje social.

Miss Comerciária 2008 Alana Talita com o Presidente do 
SINCOMERCIÁRIOS de SJC Sr. Albino Correia de Lima

Patrícia A. Pereira - 2ª Colocada Carla F. de Oliveira - 3ª Colocada Débora Araújo - Miss Simpatia
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Jornal do Comerciário
Jornal do Sindicato dos Empregados no Comércio 
de São José dos Campos. 
Presidente: Albino Correia Lima. 
Sede - Avenida Dr. Mário Galvão, 106, Jd. Bela 
Vista -  São José dos Campos - CEP12209-004
Telefone (12) 3921-2455. 
Subsede - Rua Mário Valério Camargo, 37  
Jardim Satélite - Zona Sul - São José dos Campos 
CEP 12230-089. 
Telefone: (12) 3933- 4260. 
Subsede - Travessa Dr. Francisco Emídio Pereira, 
35 - sala 3 - Centro - Caçapava  CEP 12281-610 
Telefone (12) 3653-4462.

 Daniel Fernandes 
Editor: Ivo Ljuro 
Jornalista responsável: Anelisa Faria MTB 52247
Fotos: SEC-SJC e Comunicação3

Site: www.sec-sjc.com.br
E-mail: sec-sjc@sec-sjc.com.br

Expediente

3Comunicação
Tel: (12) 3911-8440

SINCOMERCIÁRIOS! 
Agora é o nosso 

Sindicato!

O SINCOMERCIÁRIOS-SJC e 
sua diretoria estavam presentes 
para representar e lutar pelos di-
reitos de toda a sua base. A cam-
panha do Movimento Comerciá-
rio foi lançada oficialmente no 
Congresso para mais de 850 
participantes, representando os 
65 Sindicatos de todo o Estado.

“O Grito do Comerciário pro-
mete mobilizar os 1,2 milhão 
trabalhadores de todo o Estado 
pela redução da jornada para 
40 horas, sem redução do salá-
rio, participação nos lucros e/
ou resultados (PLR) e combate 
a informalidade”, explica Albino 
Correia de Lima, presidente da 
SINCOMERCIÁRIOS-SJC.

Já estamos na 17ª edição e 
este Congresso é muito impor-
tante para a categoria comerci-
ária, porque além de fortalecer 
e unir todos os Sindicalistas do 
Estado, se discute causas de in-
teresse de toda a classe. Como 
no mês de outubro comemora-se 
o Dia do Comerciário (30), o Gri-
to será marcado por toda a clas-
se unida causando mobilizações 
em todo o Estado para denunciar 
qualquer tipo de trabalho irregu-
lar que acontece. “Porque unidos 
somos mais fortes”, disse o pre-
sidente Albino Correia de Lima. 

Acesse o nosso site sec-sjc.
com.br e veja o “Grito do Comer-
ciário” na íntegra.

O Sindicato dos Empregados no 
Comércio de São José dos Cam-
pos agora atende pelo nome de 
SINCOMERCIÁRIOS-SJC. Esta nova 
denominação ocorreu justamente 
para acompanhar a Fecomerciários, 
antiga Federação dos Comerciários 
(FECESP). 

Com ela vem a renovação de 
toda uma postura sindical e políti-
ca. Segundo o presidente do SIN-
COMERCIÁRIOS-SJC, Albino Correia 
de Lima, esta nova denominação 
SINCOMERCIÁRIOS é perfeita por-
que numa única palavra já resume 
a missão do nosso Sindicato.

 “Já mudamos! Venha você tam-
bém fazer parte do SINCOMERCIÁ-
RIOS-SJC!”, afirma Albino Correia de 
Lima. 

17º Congresso 
Sindical Comerciário 

 O Centro de Lazer 
está esperando por 
você, comerciário 

A reforma do Centro de Lazer 
dos Comerciários está em sua reta 
final. “Até o início deste verão es-
tará disponibilizado aos comerci-
ários mais uma piscina, uma lan-
chonete ampla e confortável, um 
salão de jogos e os devidos repa-
ros no campo de futebol”, afirma 
o presidente do SINCOMERCIÁ-
RIOS-SJC, Albino Correia de Lima.

Comerciário traga sua família 
para aproveitar o seu clube

Vem ai, a sede que você 

merece. A Nova Sede do SIN-

COMERCIÁRIOS- SJC está em 

sua reta final. “Está faltando 

alguns detalhes e em breve a 

nova sede estará funcionan-

do para melhor atender os 

comerciários”, afirma o presi-

dente Albino Correia de Lima.

A Nova Sede está 
quase pronta 

Nova Sede mais ampla e confortável

O Centro de Lazer passou por grandes reformas  
para melhor acomodar você e seus familiares
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CONVÊNIO PARA SÓCIO COM ATÉ 50% DE DESCONTO
Cabeleireiro

- New look Cabeleireiros
r. siqueira Campos, 124-Centro - s.J.Campos - sP

- iNstituto bel CeNter
Pça. Padre João, 92 - Centro 
tel: 3942-4148 - s.J.Campos - sP

- roseli e salvador Cabeleireiros
r. siqueira Campos, 118 - Centro

- robsoN Cabeleireiro
r. treze de Maio, 41 Centro- Caçapava-sP
tel: (12) 3652-5541

- salÃo tok Hair
r. Floriano Peixoto, 14 - Centro - s.J.Campos - sP
tel: 9133 -1806

- aNa Maria Cabeleireiros 
r. sebastião Humel, 357 - Centro - s.J.Campos - sP  
tel: 3018-9074

deNtista

- dr. Paulo roberto de brito vilela
av. Cassiopéia, 434  sala 3 – Jd. satélite
tel: 3931-1244 

r. Mário valério Camargo, 37  sala 5 – Jd. satélite
tel: 3933-5383

- drª PaloMa Pardo sCHiavÃo
r. Polar, 13 sala 17 - Jd. satélite
tel: 3933-6418 ou 9143-2075

- dra. PatríCia aMaral e 
dra. Claudia Corbelli 
(atendimentos na sede do sindicato de 
seg. a sex. das 8:00hs às 16:40hs)

av. dr. Mário Galvão, 106 - s.J.Campos - sP
tel: 3921-2455 

- dr. adilsoN sérGio dos saNtos
r. Floriano Peixoto nº 194 - sobre loja
Centro - são José dos Campos - sP
tel: (12)3911-3851 / 9161-2814

- dr. Pedro HeNrique NasCiMeNto MeNdes
endereço: av. Pedro Álvares Cabral, nº 776 sala 9
Jd. Paulista -  são José dos Campos – sP
(ao lado da academia by bro)
tel: (12) 3913-5861 ou (12) 91341873

- CoNsultório odoNtolóGiCo 
dr. silvio e dra elaine. 
endereço:  rua antônio saes, 132 – Centro  sJC –sP   
tel: (12) 3913-7224 (em frente a torre da telesp celular) 

- esPlaNada odoNtoloGia 
rua benedito da silva ramos, 645 (travessa da av. são 
João) – Jd esplanada / são José dos Campos   tel: 
(12)3922-6253 

av. antonio Ferreira vinha, 590 - Galo branco
são José dos Campos  tel: 3905-4898 

av. dantar luis do Prado, 395 – 
Campos são José / são José dos Campos  
tel: 3929-1295 

- ClíNiCa odoNtolóGiCa esPlaNada
av. Nove de Julho, 920 - Jd. apolo - 
são José dos Campos
tel.: 3913-2564

Cioe - Centro integrado odontológico 
responsável técnico: 
Marco antônio da silva - Cro: 38.026
Praça das antilhas, 55 - vila rubi - 12245-571
são José dos Campos - sP
tel: (12) 3923.8033

odoNtoloGia esPeCializada
dr. ricardo H. saksida - ortodontia, Perito ortopedia, 
implantes e Próteses

dra. renata da Costa Prado - especialista em implantes 
e endodontia

dr. angelo H. saksida Junior - ortodontia, aparelhos 
Fixos e Móveis

dra. vanessa Cristine saksida - ortodontia e Clínico 
Geral

dr. renan Pimenta borges - Cirurgias e Clinico Geral

av. alfreno inácio N. Penido, 305 - sl 203
Jd. aquários - aquários business Center
tel.: (12) 9762.2929 - 3921.7483 - 3018.1288

av. andrômeda, 3400 - Jardim satélite
tel.: (12) 3917. 3394

Praça Cônego lima, 126 - Centro
te.: (12) 3018.4779

rua senna Madureira, 317 - Parque industrial
tel.: (12) 3018.4779 - 3027.4038

av. João batista queiroz Jr. “Ferradura”, 2121
tel.: (12) 3931.4757

av. dr. Numa de oliveira, 403 - Jardim telespark
tel.: (12) 3921.4783 - 9762.2929 - 3018.1288

- odoNtoPediatria
dr. luis otávio de araújo Pereira
rua augusto edson ehlke, 40 sala 14
boulevard apolo - vila ema - sJCampos - sP
tel: 3923-3079

FoNoaudióloGa

reNata FÁtiMa FerNaNdes
av. benedito bento, nº 740 – Jd. Morumbi
tel: 3933.7698

- CliNiCa viver:
rua México, nº 243 – vista verde
 tel: 3929.5404

- ClíNiCa saNta bÁrbara:
rua serra de santa bárbara, nº 20 – altos de santana
são José dos Campos - sP - tel: 3941.7473

FisioteraPeutas

dra.elaine Gomes / dra sonia regina
travessa santa inês - vila ema

SINCOMERCIÁRIOS-SJC 
entregou a pauta da 
Convenção Coletiva

MédiCos CoNveNiados

• Pronval ServiçoS Medicina ltda 
Praça Mauricio Cury, 80 - Centro- sJCampos
tel: 3921-0555

MédiCos esPeCializados: Clinico Geral, Gine-
cologista, ortopedista, Cardiologista, dermatologista, 
Cirurgião Plástico e Cirurgião vascular.

• econ+liFe – cda
av. andrômeda, 1479  Jd satélite
são José dos Campos - sP - tel: (12) 3931-4068  

Carrefour: av. dep. benedito Matarazzo, 5701  
Pq. res. aquarius - são José dos Campos - sP  
tel: (12) 3911-4211 

oFtalMoloGista

- oFtalMoloGista:
- dr. Cláudio sugiyama
av. dr. ademar de barros, 283- 5o andar
vila adyana - tel: 3941- 2949

PsiCóloGa 

• PSicóloga PSicanaliSta
- Carolina Nemes 
rua augusto edson elke, 40 sala 11-Jardim apolo
são José dos Campos sP - Cel: 9733-3915

- luCiaNa FabríCio 
rua santa Clara, 130 - vila adyanna - sJCampos - sP
tel: (12) 3018-1079 / 9768-5104 / 9131-0054

PsiCóloGa e orieNtadora voCaCioNal
- dra. JuliaNa CorrÁ CaPPelli 
rua Maria Francisca Fróes, 181 - são dimas
são José dos Campos
tel:(12) 3431-5150 / 8116-3368

- dra. aNa MaCiel diNiz da rosa 
rua lagoa da Prata, 170 - bosque dos eucaliptos
são José dos Campos - sP - tel: 3917-2833

loCadora  liG – video & seC-sJC

• loja 1 – av. andrômeda, 1.419 Jd Satélite 
– Fone: 3931-2030
• loja 2 – av. cassiopéia, 736 Jd Satélite 
– Fone: 3931-3020
• loja 3 – av. cidade Jardim, 4252 Bosque 
– Fone: 3936-2626
• loja 4 – r. argentina, 190 vista verde 
– Fone: 3929-1382
• loja 5 – av. dr. ademar de Barros, 1083 
– Fone: 3923-7658
• loja 6 – av. João B. de Souza Soares, 2105 
– Fone: 3939-9059

Cursos

• ecoMPo - rua raul ramos de araújo, nº 283 
– santana tel: 3922.8655 / 0800 148 550

• cna inglÊS e eSPanHol
Praça dr. Pedro de toledo, 131 – Centro
Caçapava - sP  tel: (12) 3652-5322
 
• Bring UP – caPacitaçÃo ProFiSSional
av. andrômeda, 433 sala 1 - Jd satélite.

são José dos Campos - sP  -  tel: 3937-5943 
• SKill idioMaS
r. Marques do Herval, 213 _ Centro
Caçapava - sP

• conecta edUcaçÃo ProFiSSinal
r. sete de setembro, 100 - Centro
Caçapava - sP

uNiP
rodovia Presidente dutra, km 157,5
Pista sul - são José dos Campos

iNPG
av. Nove de Julho, 95 - 2º andar
ed. Center Nove - vila adyanna
tel. 3913-5856 - www.inpg.edu.br

FarMÁCia

• PHarMa vilHena
av. Cel Manoel inocêncio, 551 - Centro
Caçapava - sP
tel: (12) 3653-3775  

aCadeMias

• acadeMia BodY FitneSS
rua Carvalho de araújo, 303  Centro
são José dos Campos - sP
tel: 3923-9392 

• acadeMia calaSanS caMargo
r. estefânia do Nascimento, 29 - Jd. das indústrias
s. J. Campos - sP
tel.: 3931-7501

• acadeMia laFer FitneSS center
r. antonio Castro Júnior, 76 - Jd. américa
Caçapava - sP - Cel. 9135-5657

outros

• eSPaço ananda
rua santa Madalena, 118 – vila ema
são José dos Campos - sP
tel: 3913-1379

• SoM leMoS
rua Xv de Novembro, 25  Centro
são José dos Campos - sP
tel: 3921-7164 ou 3941-9779. 

• Kit SoM
av. tancredo Neves, 3220 - Nova Michigan
são José dos Campos - sP
tel: 3907-1380 

• Beta SJc inForMÁtica
rua Cantidio Miragaia, 277
Monte Castelo - s. J.dos Campos
tel: 3923-1568

• óticaS carol
r. Cap. João ramos, 186 - Centro
Caçapava - sP

CliNiCa de estétiCa kMosCHioNs 
beleza estética
esteticista: katya Moschion da silva
endereço: rua rio Paraíba do sul, n° 316.
tel.: 3902-7477 / Cel.: 9769-1545

O Sincomerciários de 
São José dos Campos e sua 
diretoria estavam presen-
tes na entrega da Pauta de 
reinvidicação da Convenção 
Coletiva 2008/2009 na Fe-
comerciários em São Paulo.

A passeata ocorreu do 
Masp, localizado na Aveni-
da Paulista até a Fecomerci-

ários no dia 24 de julho.
“As negociações estão 

bem avançadas e em breve 
teremos o índice do rea-
juste”, afirma o presidente  
Albino Correia de Lima.

 A Convenção Coletiva é 
o acordo de caráter norma-
tivo, entre um ou mais sin-
dicatos de empregados e 

Sindicalistas entregam a pauta da  
Convenção Coletiva 2008-2009

de empregadores, de modo 
a definir as condições de 
trabalho que serão observa-
das em relação a todos os 
trabalhadores dessas em-
presas. 

A convenção coletiva 
tem força de lei e deve ser 
obedecida por todas as em-

presas. Não deixe de ficar 
atento a todos os seus direi-
tos conquistados através de 
seu Sindicato. 

O presidente Albino e 
sua diretoria estão sempre 
do seu lado, na luta por con-
dições melhores de trabalho 
e por uma vida digna.
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Nome: Estado Civil:

RG: CPF: CTPS/Série

Data de Nascimento: Natural: Estado

Endereço:

Complemento: Bairro: CEP:

Tel. Res. Tel. Cel. Cidade Estado: 

Filiação: Mãe:

Pai:

Nome de Fantasia:

Empresa: CNPJ:

Endereço:

Complemento: Bairro: CEP:

Cidade: Estado:

Cargo: Data de Admissão:

Telefone: E-mail:

Nome: Parentesco: RG: Data Nasc. Trabalha

dou fé nas declarações e aceito as condições e as normas estatutárias sobre filiação do Sindicato dos empregados no comércio de São José dos campos, autorizo o desconto em 
folha de pagamento das contribuições por mim devidas a esta entidade, nos termos dos art. 462 e 545 e seu parágrafo único da Clt.

são José dos Campos, ......... de ................................................. de 2008.

assinatura do associado

avenida dr. Mário Galvão, 106 - Jd. bela vista - CeP 12209-004 - são José dos Campos, sP - telefax: (12) 3921-2455 - site: www.sec-sjc.com.br  -  e-mail: sec-sjc@sec-sjc.com.br

Foto 3x4SINDICATO DOS EMPREGADOS
NO COMÉRCIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Base territorial: São José dos Campos (SEDE), Caçapava (SUB-SEDE), 
 Jambeiro, Paraibuna, Monteiro Lobato; 

DISTRITOS - São Francisco Xavier, Eugênio de Melo
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PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

MATRÍCULA Nº

DADOS PESSOAIS

DADOS DA EMPRESA

DADOS DOS DEPENDENTES
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De 47 inscritas, apenas 15 pude-
ram apresentar toda a sua elegân-
cia, simpatia e beleza na passarela 
montada na Flight. Sob a apresen-
tação de Hilton José, as belas co-
merciárias fizeram à abertura em 
trajes esportivos, homenageando 
as Olimpíadas. Logo em seguida, 
desfilaram de maiô e depois mais 
elegantes brilharam em traje social. 
Com o júri formado por 8 pessoas, 
A Miss Comerciária 2008 do Sindi-

cato dos Empregados no Comércio 
de São José dos Campos é Alana 
Talita dos Santos, 19 anos e fun-
cionária da X-Ray. Muito emociona-
da e surpresa, a vencedora chorou 
no palco com o resultado. “Batalhei 
bastante e juro que não esperava 
por esse resultado, mas estou mui-
to feliz. Agradeço a Bruna Lemes 
pela dedicação e atenção sempre.”, 
declara a Miss Comerciária 2008 
do SINCOMERCIÁRIOS-SJC. 

Lembrando que a Alana dos 
Santos será a nossa representante 
no Concurso da Miss Comerciária 
Paulista 2008, que acontecerá em 
dezembro, na Colônia de Férias da 
FECOMERCIÁRIOS, em Praia Gran-
de, litoral paulista.

A segunda classificada é Pa-
trícia Pereira, 18 anos. Ela que é 
funcionária da loja Ilha do Mel e 
aprendeu bastante com este even-
to. “Participar deste Concurso foi 
uma sensação muita gostosa. Este 
segundo lugar é como se fosse o 
primeiro, estou muito feliz!”, afir-
ma Patrícia.

Carla de Oliveira, 22 anos, fun-
cionária da loja Trupe é a tercei-
ra classificada do Concurso. “Foi 
tudo muito legal e prazeroso. Es-
tou muito feliz, além de ter feito 
muitas amigas!”, explica Carla que 
devido aos ensaios e contatos com 
as outras participantes o seu ciclo 
social aumentou.

A Miss Simpatia é escolhida por 
voto secreto entre as candidatas 
do Concurso. E este ano, Débora 
Araújo, 22 anos, funcionária da 
Oscar Calçados é a eleita pelas 
companheiras. “Foi difícil, mas to-
das que chegaram até aqui já são 
vencedoras”, resume a Miss Sim-
patia 2008.

O 14º Miss Comerciária SJCampos 
brilhou na passarela da Flight

O concurso foi realizado  
no dia 26 de setembro 
sob o tema Olimpíadas.

O verão está chegando e o associa-
do pode aproveitar além do Centro de 
Lazer na cidade de São José dos Cam-
pos, duas excelente opções de passeio 
durante todo o ano.Uma é a Colônia de 
Férias dos Comerciários, localizado em 
Caraguatatuba. E, a outra é a Colônia 
de Férias da FECOMERCIÁRIOS, situada 
em Praia Grande.

Para freqüentar as colônias, é neces-
sário estar com a carteirinha do SINCO-
MERCIÁRIOS-SJC atualizada e agendar 
com antecedência o período de estadia 
na Sede do Sindicato.

Os dois locais apresentam aparta-
mentos e toda a infra-estrutura neces-
sária para acomodar você e sua família. 
Se programe e garanta mais este bene-
fício que o seu Sindicato oferece. Apro-
veite suas férias em grande estilo!

COLÔNIAS DE FÉRIAS ESTÃO À  
DISPOSIÇÃO DO ASSOCIADO O 
ANO INTEIRO

Apresentação das candidatas à Miss Comerciária de São José dos Campos 2008

Parabéns Comerciários, o seu 
dia está chegando!

 E para comemorar esta data tão 
especial para nós, realizaremos no 
dia 02 de novembro, a partir das 9 
horas, no Centro de Lazer dos Co-
merciários um Show de Prêmios, 
Torneio de Futebol, diversão para 
as crianças com pipoca, algodão 
doce, pula-pula, palhaço e muito 
mais.

Não perca!
A festa é sua, comerciário!

30 de outubro  
Dia do Comerciário

Muitos prêmios  
para você!
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ORNAL DOJ
Publicação do Sindicato dos Empegados no Comércio de São José dos Campos

CMYK

Sob o tema “Sindicalismo Comerciário: 
Prioridades e Perspectivas” aconteceu o 
maior evento desta categoria, o 17º Con-
gresso Sindical Comerciário nos dias 18, 
19 e 20 de setembro, em Praia Grande, na 
Colônia de Férias dos Comerciários.

Luiz Carlos Motta, o presidente da Fe-
comerciários ficou otimista quanto ao 

evento. “Estamos mais fortes. Nesse mês de 
outubro, que é o mês em que comemoramos o 
Dia do Comerciário, será marcado por mobili-
zações em todo o Estado para denunciar a jor-
nada excessiva que chega a 48 horas semanais 
e reivindicar reajuste salarial e aumento real.

O deputado Federal Paulo Pereira da Silva, 
presidente da Força Sindical, participou da 
abertura do Congresso e foi palestrante do 
tema ‘Redução da jornada no comércio para 
40 horas’.

O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos 
Lupi, confia que a meta de geração de 2 mi-
lhões de empregos será atingida este ano. A 
declaração foi feita quinta à noite, na abertura 
do evento.

Dada à abrangência de cada item do “Gri-
to”, o movimento foi apresentado, resumida-
mente, no formato de tópicos. Acesse o nosso 
site sec-sjc.com.br e veja o “Grito” na íntegra.

O Centro de Lazer dos Comer-
ciários na cidade de São José dos 
Campos foi escolhida entre as seis 
cidades-sedes para apresentar a I 
Copa de Futsal da Fecomerciários - 
intitulada Troféu Luiz Carlos Motta, 
uma homenagem ao presidente da 
Federação. 

Para disputar o torneio na cida-
de tivemos a participação de qua-
tro equipes: São José dos Campos, 
Taubaté, Jacareí e Cruzeiro. Os jo-
gos foram realizados no dia 14 de 
setembro, mas somente duas equi-
pes foram classificadas, a de Tau-
baté e de Cruzeiro.

Foram ao todo 26 equipes (re-
presentantes dos Sindicatos Filia-
dos). A organização das cidades-
sede, a boa recepção aos visitantes 
e a presença de torcidas organiza-

VINTE E SEIS TIMES ESTÃO 
PARTICIPANDO DA 1ª COPA “LUIZ 

CARLOS MOTTA”
das por comerciários demonstra-
ram a união da categoria e que, 
realmente, o esporte faz amigos. 
Para conferir tabelas e informações 
adicionais acesse sinecol.com.br. 

Comerciário, venha participar 
dos Torneios de Futebol. Se exer-
cite. Compareça na sede do seu 
Sindicato e converse com Nelson 
para se inscrever e representar a 
sua empresa.

Equipe SJC

Equipe Taubaté

Equipe Jacareí

Equipe Cruzeiro

Ministro do Trabalho e Emprego 
Carlos Lupi

Diretores do SINCOMERIÁRIOS SJC estiveram 

presente no Congresso

17º CONGRESSO SINDICAL 
COMERCIÁRIO REALIZADO 

EM PRAIA GRANDE

Deputado Federal 
Paulo Pereira da Silva

Luiz Carlos Motta  
Presidente da FECOMERCIÁRIOS


