
Final de Ano chegando, um tempo de 
muito trabalho para os comerciários de 
nossa região, as festividades de Natal e 
a temporada de verão, traz consigo, um 
volume maior de vendas no setor varejis-
ta, e, com isso, aumento dos ganhos, da-
queles que trabalham por comissão, sen-
do uma ótima noticia o reajuste salarial 
já defi nido, que projetará maiores rendi-
mentos nesta fase. Muitos vão dizer que 
quem dá o aumento do seu salário é a 
empresa ou o governo. Mas isso acabou 
desde o fi nal da ditadura militar. Quem 
negocia seu aumento salarial é o seu Sin-
dicato. Nos tempos de infl ação alta os 
reajustes eram ilusórios, mas tentavam 
garantir seu poder de compra. Nos últi-
mos anos, com baixa infl ação, seu Sindi-
cato passou a lutar por AUMENTO REAL 
de salário. Isso signifi ca que seu poder 
de compra fi ca maior a cada ano. Quan-
to mais você participar do seu Sindicato, 
mais ele terá forças para negociar com o 
patronato. Patrão negocia junto. Traba-
lhador para conseguir avançar, também, 
tem de estar junto ao seu Sindicato, dan-
do idéias, participando. É isso que dá for-
ças ao Sindicato quando senta na mesa 
para negociar com os patrões.
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A palestra de encerramento do 
23º Congresso Sindical Comerciá-
rio foi com o procurador do Mi-
nistério Público do Trabalho da 
15ª Região, Dr. Dimas Moreira da 
Silva. Assunto abordado: “MPT e 
dirigentes sindicais comerciários 
na luta contra a precarização do 
trabalho”.

O procurador expôs as princi-
pais irregularidades das empresas 
no trabalho, falou sobre como po-
dem atuar os sindicalistas e tam-
bém explicou as formas de atua-
ção do Ministério Público.

Dr. Dimas evidenciou o valor do 
Sindicato socialmente. “É uma das 
mais importantes organizações 
sociais que temos atualmente, ter 
sindicatos fortes e estruturados 
signifi ca que os trabalhadores se-
rão respeitados em seus direitos. 
Com sindicatos fracos, a precari-
zação do trabalho sempre estará 
presente.”

Ele disse ainda que é preci-
so qualifi car os sindicalistas para 
cumprirem bem os seus deveres. 
“O capital prepara os seus lideres 

Procurador do MPT fala sobre 
precarização do trabalho no 

23º Congresso

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ana Célia 
dos Santos
Presidente do 
Sindicato dos 
Empregados 
no Comércio de 
Caraguatatuba

PALAVRA DA PRESIDENTE

para defender o capital. Devemos 
cuidar dos nossos líderes, eles pre-
cisam ler sobre economia, sobre 
os lucros das empresas, saber so-
bre outros sindicatos e outras ca-
tegorias”, enfatizou.

O palestrante falou ainda que é 
preciso lutar nas Convenções Co-
letivas de Trabalho (CCTs) por di-
reitos que vão além do que já está 
em lei. “Copiar o que diz a lei e 
colocar nas Convenções Coletivas 
não adianta em nada”.

Perto do fi m da apresentação, 
o procurador do MPT manifestou 
ser contra o custeio sindical obri-
gatório. O presidente da Fecomer-
ciários, Luiz Carlos Motta, interveio 
e argumentou que o custeio faz 
parte de uma questão social. “Os 
sindicatos oferecem outros servi-
ços que não são nem de obrigação 
de oferecerem. É um dever social. 
Convido o senhor a conhecer os 
nossos sindicatos do Estado de 
São Paulo para conhecer o traba-
lho sério que eles fazem para os 
trabalhadores e os serviços ofere-
cidos.”
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Muito se fala sobre o as-
sédio moral, mas poucos 
trabalhadores realmente 

Os rentistas e os cabeças 
de planilha não sossegam 
quando se trata de direitos 
dos trabalhadores - que-
rem sempre os derrubar e 
contabilizam os benefícios 
como ameaças à saúde fi -
nanceira do governo. 

O último exemplo é a 
tonitruante notícia de que 
as despesas com seguro-
-desemprego subiram 
quase 400% em dez anos, 
passando de 6,6 bilhões de 
reais para 32 bilhões entre 
2003 e 2013. 

Ao mesmo tempo apre-
sentam a contradição entre 
a queda do desemprego e 
o aumento das despesas 
com o seguro, insinuando, 
é claro, fraudes, inefi ciên-
cia, malversação, corrup-
ção e exigindo cortes. 

Conseguem transformar 
um somatório de dados 
positivos – cumprimento 
de um direito, aumentos 
reais do salário mínimo 
(que corrige o seguro), 
ampliação do número de 
benefi ciados e formali-

Você é vítima de assédio moral no trabalho? 
DEFENDA-SE!

sabem o que caracteriza 
a prática e como proceder 
se for vitimado. 

O assédio moral é tão 
antigo quanto o trabalho! 
Resumidamente, a prática 
consiste na exposição do 
trabalhador a situações 
humilhantes caracteriza-
das por violência psicoló-
gica. Tal prática acontece 
repetidas vezes dentro 
do ambiente de trabalho 
e, geralmente, quando o 
funcionário está executan-
do suas tarefas. 

Dessa forma, algumas 
situações específi cas po-
dem ser consideradas as-
sédio moral, como xinga-
mentos, principalmente na 
frente de outros colegas; 
impor metas inatingíveis; 

negar folgas quando os 
outros funcionários são 
liberados; apelidar o em-
pregado; excluir o fun-
cionário do convívio dos 
outros; entre outras situ-
ações. 

A principal causa de o 
funcionário ser vítima do 
assédio moral é o desejo 
que o agressor tem de vê-
-lo desligado da empresa. 
Assim, cria-se um ambien-
te insustentável em volta 
do trabalhador para ele 
pedir a demissão e a em-
presa não ter que arcar 
com os custos da demis-
são sem justa causa. 

Os trabalhadores de-
vem estar atentos aos 
sinais! O assédio moral, 
além de prejudicar o outro 

profi ssionalmente, pode 
trazer danos psicológicos, 
como a depressão, e até 
físicos. 

A vítima do assédio mo-
ral deve anotar com deta-
lhes todas as situações 
constrangedoras a que foi 
submetida; pedir ajuda de 
colegas que testemunha-
ram o fato; evitar conver-
sar com o agressor sem 
testemunhas; e procurar o 
Sindicato. 

Quando comprovado, 
os tribunais trabalhistas 
reconhecem o assédio e 
fazem com que os empre-
gadores paguem indeniza-
ções à vítima. Os trabalha-
dores merecem respeito e 
um ambiente de trabalho 
harmonioso. 

Os gastos do seguro-desemprego
Por: João Guilherme Vargas Netto

zação do vinculo de em-
prego – em elementos de 
crise para contrabalançar a 
malfadada rotatividade da 
mão de obra que, ela sim, 
é a grande vilã da história. 

Enquanto quase metade 
dos trabalhadores é demi-
tida em um ano e recontra-
tada após um período para 
as mesmas tarefas com sa-
lários menores, o seguro-
-desemprego – direito do 

trabalhador – passa a ser 
um auxiliar desta práti-
ca perversa e antissocial. 
Em 2013, por exemplo, 22 
milhões de trabalhadores 
foram contratados com 
carteira assinada, mas 21 
milhões foram demitidos. 
E assim, ano após ano, o 
total de benefi ciados pelo 
seguro- desemprego pas-
sou de cinco milhões para 
nove milhões de trabalha-

dores de 2003 a 2013. 
Reprimir as fraudes, me-

lhorar o serviço e exigir re-
qualifi cação (sem quebra 
de direito) são iniciativas 
corretas; mas é preciso ba-
ter, e bater forte, na rotati-
vidade, uma das heranças 
malditas da ditadura militar. 

Fonte: WWW.mundosindical.com.
br/sindicalismoartigos
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Na tarde de terça-feira 
(23/9), foi concretizada as-
sinatura de CCT (Conven-
ção Coletiva de Trabalho) 
para os comerciários de 
concessionárias do Estado 
de São Paulo. Houve con-
quista de reajuste salarial 
de 8,5% para os pisos e de 
8% para os salários em ge-
ral, com aumento real esti-
mado em 2% (o IBGE ainda 
não divulgou o INPC que 
fecha o período). A reunião 
foi realizada na sede da Fe-
comerciários.

O acordo fi rmado en-
tre o patronal Sincodiv-SP 
(Sindicato dos Conces-
sionários e Distribuidores 
de Veículos no Estado de 
São Paulo) e os represen-

Eleitores e eleitoras: 
obrigado pela confi ança 
depositada em meu nome; 
gesto que conferiu à nos-
sa campanha a expressiva 
marca de 94.992 votos. 
Não conquistamos, desta 

Assinado aumento de 
8,5% para comerciários de concessionárias

tantes dos comerciários 
(Fecomerciários  e Sinco-
merciários de São Paulo) 
teve como destaque o fe-
chamento da CCT antes 
da data base, que é 1º de 
outubro. Portanto, o salá-
rio de outubro deste ano já 
terá o reajuste.  

Ainda dentro da con-
venção, as cláusulas sociais 
foram mantidas. A vigência 
é de 1º de outubro de 2014 
a 30 de setembro de 2015. 
Esta CCT não abrange a re-
gião de Osasco, Capivari e 
São João da Boa Vista.

Todo o elenco federativo 
da Fecomerciários compôs 
a CCT. Para o advogado da 
Fecomerciários, João André 
Vidal, isso mostra união e a 

94.992 DEMONSTRAÇÕES DE CONFIANÇA
vez, o mandato de depu-
tado federal, devido ao 
chamado cálculo quocien-
te eleitoral. Mas consolida-
mos os objetivos da nossa 
Corrente Comerciária que, 
pela primeira vez, lançou 

um candidato a deputa-
do federal que também 
foi candidato pela primei-
ra vez. Sigamos, portanto, 
unidos e confi antes em 
nossas futuras vitórias. Es-
tes 94.992 votos con-

quistados nas eleições de 5 
de outubro potencializam 
e ampliam os projetos po-
líticos dos comerciários e 
das comerciárias de todo o 
Estado. Sinceramente, mui-
to obrigado. Motta.

ATENÇÃO!!!!
JÁ ESTAMOS 

R E C E B E N D O 
AS DECLARA-
ÇÕES PARA O 
KIT ESCOLAR 

GRATUITO, O PRAZO PARA 
ENTREGA DAS DECLARA-
ÇÕES SERA ATE O DIA 19 DE 
DEZEMBRO DE 2014, VOCÊ 
QUE ESTUDA OU TEM FI-
LHOS NA IDADE ESCOLAR 
PROCURE O SINDICATO E 
DESFRUTE DESSE BENEFI-
CIO AOS COMERCIARIOS E 
SEUS DEPENDENTES!!!

dedicação da classe. “Um 
único instrumento coletivo 
mostrando força, união e 
valorizando a missão sin-

dical desenvolvida pelos 
dirigentes sindicais da Fe-
comerciários e Sindicados 
Filiados”.

Fique Atento Comerciário:
Dia 30 de Outubro serão concedi-

dos aos comerciários que pertencer ao 
quadro de trabalho da empresa nesse 
dia, uma gratifi cação corresponden-
te a 1(um) ou 2(dois) dias da sua res-
pectiva remuneração mensal no mês 
de outubro de 2014, a ser paga junto 
com a folha de pagamento, conforme 
a proporção abaixo
 Ate 90( noventa) dias de contrato de 
trabalho, o empregado não faz jus ao be-
nefi cio;
 De 91(noventa e um) dias ate 180 (cen-

to e oitenta) dias de contrato de traba-
lho na empresa, o empregado fará jus a 
1 (um) dia;
 Acima de 181 (cento e oitenta e um) 
dias de contrato de trabalho na empresa, 
o empregado fará jus a 2 (dois) dias.

Parágrafo 1º - Fica facultado ás partes, de 
comum acordo, converter à gratifi cação em 
descanso, obedecida a proporcionalidade aci-
ma, durante a vigência da presente Convenção.

Parágrafo 2º - a gratifi cação prevista no ca-
put deste artigo fi ca garantida aos Empregados 
em gozo de férias e as empregadas em gozo de 
licença maternidade.



PÁ
G

IN
A 
4

A Academia ASEC Sin-
dicato em parceria com 
a Secretaria de Esporte 
de Caraguatatuba reali-
zou na tarde do dia 12 
de outubro o 1º Passeio 
Ciclístico, com mais de 
100 participantes, percor-
reram a orla de Caragua-
tatuba. Um incentivo a 
pratica de exercícios e ao 
passeio em família e com 

Na segunda quinze-
na de setembro, a ASEC 
Academia dos Comerciá-
rios entregou 150 fraldas 
geriátricas para os asilos 
Vila Vicentinas e Instituto 
Pró+Vida. Elas foram arre-
cadadas durante a 1ª Cor-
rida Benefi centes Acade-

1º Passeio Ciclístico 
Academia dos Comerciários

amigos, em uma tarde lin-
da, rendendo arrecadação 
de brinquedos que foram 
distribuídos para crianças 
da comunidade. Conta-
mos com a participação 
da Presidente do Sindica-
to Ana Célia dos Santos, 
que sempre apóia e cola-
bora para realização des-
sa ação social. Os agrade-
cimentos também para o 

secretário de esporte Luiz 
Carlos Cardim, aos alu-
nos da Academia ASEC e 

parceiros que sempre nos 
prestigia com sua presen-
ça em todo o evento. 

Eventos Academia
mia Asec, realizada no dia 
31 de agosto com o slogan 
“Quem ajuda o próximo 
nunca está sozinho”. 

O percurso foi de 7 km e 
a corrida teve apoio da Se-
cretaria de Turismo de Ca-
raguatatuba, Ditram, Spor-
tfi ght e Litoral Med.

A presidente do Sinco-
merciarios, Ana Célia dos 
Santos, disse: “Esperamos 
que todos tenham gosta-
do. Desejamos que as ami-
zades e laços resultantes 
não sejam esquecidos e, 
acima de tudo, que os par-
ticipantes tenham se diver-
tido”.

Vencedores
Na categoria feminina, a 

campeã foi Maria Apareci-
da Ventura; Dulcerene dos 

Passos fi cou em segundo 
lugar; Thaís. C. A. Fernan-
des, em terceiro; Carlucia 
M. de Oliveira, em quarto; 
e Aline de Souza Luiz con-
quistou a quinta colocação.

No masculino, Adailton 
dos Santos foi o campeão; 
João Alves de Araújo, vice; 
Leandro Lopes fi cou em 
terceiro lugar; Alex Alves 
de Oliveira, em quarto; e 
Walter Leite de Siqueira, 
em quinto.
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Empresas em Geral:

 a) Empregados em geral..............R$ 1.098,00 (um mil e noventa e oito reais);

b) Faxineiro e Copeiro..................R$ 968,00 (novecentos e sessenta e oito  reais);

c) Caixa ........................................ R$ 1.179,00 (um mil cento e setenta e nove reais);

d) Offi  ce-boy e Empacotador .......R$805,00 (oitocentos e cinco  reais);

e) Garantia do Comissionista........R$ 1.288,00(um mil duzentos e oitenta e oito  reais).

Empresas de Pequeno Porte (EPP)

a) Piso salarial de ingresso............R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)

b) Empregados em geral............... .R$ 1.054,00 ( um mil  e cinqüenta e quatro reais);

c) Faxineiro e Copeiro.....................R$ 927,00 (novecentos e vinte e sete reais);

d) Caixa ........................................... R$ 1.133,00 (um mil cento trinta e três reais);

e) Offi  ce-boy e Empacotador .........R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais);

f) Garantia do Comissionista...........R$ 1.238,00 (hum mil duzentos e trinta e oito reais).

Microempresas (ME)

a) Piso salarial de ingresso............R$ 896,00 (oitocentos e noventa e seis reais)

b) Empregados em geral................R$ 1.008,00 (mil e oito reais);

c) Faxineiro e Copeiro....................R$ 902,00 (novecentos e dois reais);

c) Operador de Caixa ...................................... R$ 1.097,00 (um mil e noventa e sete reais);

d) Offi  ce-boy e Empacotador .........R$ 805,00 (oitocentos e cinco reais);

e) Garantia do Comissionista.........R$1.179,00 (um mil cento e setenta nove reais).

1º Passeio Ciclístico 
Academia dos Comerciários

Federação conquista

8,5%,
com aumento real
Neste ano, as negociações avançaram rapidamente e a 
Fecomerciarios fechou a Convenção Coletiva 2014/2015 
com a patronal Fecomercio/SP no dia 16 de Setembro, 
dentro do mês da data base e com um bom índice de 
reajuste salarial: 8,5%. Isso signifi ca aumento real de 
2,15 pontos percentuais nos salários dos comerciários 
do setor atacadista e da base inorganizada no interior 
do Estado de São Paulo. 

Pisos salariais Convencionados Comerciarios
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Dra. Jupira J. D. Junqueira - Telefone: 3882-1089
Endereço: Pça: Diógenes Ribeiro de Lima, 99

Dra. Soraya de Angelis Vitor Santos - Tel.: 3881-2332/9151-8692 
Atendimento á domicilio. 

Dr. Tânia Regina Torrano - Telefone: 3881-1601
Endereço:  Av. Frei Pacifi co Wagner,937 sala 07 1º Andar – Centro 
Caraguatatuba.

Dr. Wilson Nepomuceno Carvalho – Telefone: 3882-5255
R: São Benedito, 200 – Centro - Caraguatatuba
Dra. Karine Nascimento Braga –Telefone: 3881-1565
Endereço: Av. Brasil, 395 – Sumaré - Caraguatatuba

Dr. Marcelo de Souza Lima –Tel.: 3883-9917/3882-6123
Endereço: Av. Brasil, 395 – Sumaré – Caraguatatuba.
Dr. Allan F. De M. Ferreira - Tel.: 3882-4158
R: Frei Pacifi co Wagner, 766 Centro - Caraguatatuba.
Dra. Ana Carolina Cunha - Tel.: 3882-5354
Endereço:Av. Espírito Santo, 501 – Jd. Primavera - Caraguatatuba.
Dr. Rodrigo Santana Canoas  – tel.: (12) 3882-5354 
(especialista em implantodontia) 
Av Espirito Santo,513 – Jd Primavera – Caraguatatuba

Centro de Educação Técnica e Profi ssional S/C Ltda 
End. Av. Mato Grosso, 900 - Indaiá - Caraguatatuba - Tel.: 3883-8123
Fotografo Maurílio - Telefone: 9766-5151
Endereço: R: Dr. Altino Arantes, 643 – Centro - Caraguatatuba.
Ótica Ponto de Vista - Telefone: 3882-1721
Endereço: R: São Benedito, 208 – Centro - Caraguatatuba.
Geomater Farmácia de Manipulação  - Telefone: 3883-2510
Endereço: Pça. Candido Motta, 21 – Centro - Caraguatatuba.
Vidraçaria Santos - Telefone: 3887-4555
Endereço: R: Henrique Dias, 137 – Jd. Aruan - Caraguatatuba.
Salão de Beleza Estetic Atual - Telefone: 3882-5128
Endereço: R: Major Ayres, 256 fundos – Centro – Caraguatatuba.
Salão de Beleza Rose Fashion –- Telefone: 3883-3639
End.: Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 714 - Tinga - Caraguatatuba.

Duclin - Telefone: 3883-1687
Endereço: Av. Castelo Branco, 87 – Sumaré - Caraguatatuba.
Bellato - Telefone: 3882 –6805
Endereço: R: Pindamonhangaba, 281 – Sumaré - Caraguatatuba.
Pampanelli - Telefone: 3882-2888
End.: Pça. José Rabello da Cunha, 45 sala 05 – Sumaré - 
Caraguatatuba

Clinica Méd Clin - Telefone: 3883-4450 
Especialidades: Pediatra Dr. Lucia Levin;
Ginecologista dr. Rudson C. M. Oliveira
Endereço: R: Guarulhos, 157 sala 01 – Centro- Caraguatatuba.
Clinica São Benedito - Telefone: 3882-1036.
Especialidades: Cirurgia Vascular, Ginecologia, Dermatologista, 
Otorrinolaringologista e Oftalmologista.
Endereço: R: São Benedito, 111 – Centro – Caraguatatuba 
Clinica PresMedic - Telefone: 3883-2231
Especialidade: Gastroentereologista Vascular, e Medicina do Trabalho.
Endereço: R: Guarulhos, 64 – Centro – Caraguatatuba. 

Dra. Clecy Casals - Telefone: 3883-6031 
Especialidades: Clinica Geral e Homeopata
Endereço: Av. Brasil, 395 – Sumaré - Caraguatatuba.
Dr. Charly Torregrossa - Telefone: 3882-4344/ 3883-1699 
Especialidades: Otorrinolaringologista  (ouvido nariz e garganta)
Endereço: Av. Frei Pacifi co Wagner, 937 – Centro - Caraguatatuba.
Dr. Maurice Mansour - Telefone:3882-1036 
Endereço: R: São Benedito, 111 – Centro - Caraguatatuba.
 

Dra. Sonia Maria B. Fonseca - Telefone: 3882-1616 / 3882-1677 
Endereço: Av. Castelo Branco, 805 – Sumaré - Caraguatatuba.
Dra. Ana Maria Batista - Telefone: 3882-3622 
(atendimento eletrônico deixar recado e ela retorna)
Endereço: R: Caçapava, 370 A – Sumaré - Caraguatatuba.
Dr. Carlos Eduardo Craveiro - Telefone: 3882-2081 Cel. 8125-7915 
Endereço: R: Major Ayres, 221 – Centro – Caraguatatuba.
Dr. André R. F. Daniel - tel. 3883-7528 
End. Av. Anchieta, 196 sala 08 – Centro – Caraguatatuba
Dra. Flavia Peixoto Thomaz – R: Guarulhos, 157 sala 18 – Centro – 
Caraguatatuba – Tel: (12) 3883-7326 / (12) 3881-1407. 

Laboratórios de Análises Clínicas

Clinicas Médica

Clinico Geral

Psicólogos

Oftalmologista

Fisioterapeuta

Pediatra

Laboratórios de Análises Clínicas

Caraguatatuba

Os sócios e seus dependentes po-
dem contar com um atendimento 
Odontológico, num plano facilitado 
com preços especiais, sem carência 
para o comerciário e sua família ter 
um atendimento padronizado.Agora 
também temos clareamento a lazer, 
com forma de pagamento bem fa-
cilitado venha conhecer e desfrutar 
nossos benefícios.

DIA E HORÁRIO DE ATENDIMENTO:

Em nossa sede (Caraguatatuba)

Dra. Ana Carolina Cunha – Cirurgiã Dentista

Você profi ssional, não importa sua especialidade, faça também uma parceria com o SEC e atenda nossos sócios, teremos um 
imenso prazer em divulgar o nome de sua empresa sem custo algum. Mais informações: (12) 3882-4377/3881-1383

Todas as consultas com horário marcadow 
Venham fazer uma avaliação sem compromisso

CARAGUATATUBA
Ginecologista e Obstetra

Dentista

Descontos no Comércio

Segunda 9:00 as 16:30 hs
Terça 9:00 as 11:30 hs
Quarta 13:00 as 16:30 hs
Quinta 9:00 as 11:30 hs
Sexta 9:00 as 16:30 hs

Beneficios aos Associados e seus Dependentes, 50 cópias por mês, Assistencia Juridica, Locadora 
Gratuita, Kit Escolar todo começo do ano e Kit Bebê para os sócios com recém - nascidos

CONVÊNIOS
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AClinica de Fisioterapia –Tel: 3892-2353
Dra. Liliana M. Brull Leme e Dra. Maria de Lourdes M. B. Favarão
Endereço: R: Armando Salles de Oliveira, 245 Centro S. Sebastião.

Dra. Bernadette B. de Mendonça
End.: R:Duque de Caxias, 188 3º Piso sala 09 Centro S. Sebastião.

Dr. Carlos Eduardo Craveiro - Tel. 3892-4143 /3893-1659
Endereço: R: Três Bandeirantes, 116 – Centro – S. Sebastião

Ótica Ponto de Vista – Telefone: 3892-2021
Endereço: Av. Guarda Mor Lobo Viana, 231 Centro São Sebastião.
Drogaria Farma Vida - Telefone: 3892-3191 
Endereço: R: Capt. Luiz soares, 381/385 Centro São Sebastião.
Centro Ótico do Litoral Norte - tel 3893-1248 – End. R: Marechal 
Deodoro da Fonseca, 22 loja 46 – Centro – São Sebastião.
Geomater Farmácia de Manipulação – Tel. 3892-3102 
End. Av. Guarda Mor Lobo Viana, 421 loja 06,07,08 e 09
Shopping Pierotti – Centro – São Sebastião.
Nova Onda Cabeleireiros –– Tel :3892-5140 
End. R: Armando Salles de Oliveira,36 – Centro – São Sebastião.
JR Telefonia e Lan House - uso da Lan House e acessórios de celular.
Instituto Embelleze – Tel. 3892-5170 
Endereço: Av. Guarda Mor Lobo Viana, 674
Descontos Especias e Serviços Gratuitos.

Náutica Ilha Bella –Telefone: 3896-5638
Av. Princesa Isabel, 1101 – Pereque – Ilha Bela.
Academia Ilha Fitness - (12) 3896-2066.
saúde e bem estar, descontos especiais para você comerciário.
Endereço: Av. Ernesto de Oliveira,780 Agua Branca Ilhabela/SP 

Fisk escola de línguas – inglês e espanhol –- Telefone: 3882-5566
Endereço: Av. Prestes Mais, 311 – Centro - Caraguatatuba.
SKILL Idiomas - Tel: 3889-1088.
PEOPLE Computação e Idiomas – Tel. 3889-1088
Endereço: R: Major Ayres, 197 - Centro - Caraguatatuba.
Centro Ótico do Litoral Norte – – Tel. 3882-1944 / 3882-4358 End. 
R: Paul Harris, 186 – Centro - Caraguatatuba.
Unicoc- União de Cursos Superiores COC Ltda
Tel. 3882-1023 / 3883-2690* – Endereço: Av. Dr. Arthur Costa Filho, 
1447 – Centro - Caraguatatuba.
Colegio Objetivo Litoral - Qualibr - Cursos Técnicos - Rua Taubaté, 
50 - Sumaré - Caraguatatuba - Fone: 12 3883-3800

Salão de Beleza Elas e Eles – Beleza e Estetica
Descontos Especiais para comerciairios e dependentes – Endereço: 
Av. Dr. Arthur Costa Filho, 937 Loja 13B – Caragua Praia Shopping 
– Centro – Caraguatatuba – Tel: 3884-1081

Duclin Laboratório de Analises Clinicas - Tel: 3892-1034 

 Clinica São Lucas – Telefone: 3892-1100
Endereço: R: Prefeito Mansueto Pierotti, 494 - Centro - S. Sebastião
Especialistas: Dra. Junia Cornélia F. Vieira – Fonoaudióloga; Dr. 
Domingos Chiaramelli – Ginecologista e Obstetra; Dra. Maria Cecília 
Chiaramelli – Pediatra
Clinica Equilíbrio Interior – terapias naturais – Tel. 3893-2180 
End. R: Capitão Luiz Soares, 557 sala 21 Centro São Sebastião
Clinica Pinheiro – Telefone: 3892-2038
Endereço: R: Auto Pinder, 254 - Centro - S. Sebastião
Especialistas:
Dr. Paulo Fernando Teixeira Leite – Clinico Geral, Cardiologista e 
Médico do Trabalho.
Dr. Ubaldo Leme Filho – Gastroentereologista
Dr. Gianne Estore Galimbert – Neurologista, Neuropediatria.
Dr. Paulo Jorge Souza Campos – Ginecologista e Obstetra
Clinica Diagnose – Telefone: 3892-1237
Endereço: Av. Guarda Mor Lobo Vianna, 1193 Centro S. Sebastião
Especialista:
Dr. José Mauro Torres Paes Leme – Cardiologista, Pneumologista e 
Clinico Geral.
Clinica Diagnose – Telefone: 3893-2070
Endereço: Av. Armando Salles de Oliveira, 337 Centro - S. Sebastião
Dra. Viviane Linhares Paes Leme – Ortopedista, Traumatologista e 
Médica do Trabalho.
Regina Anselmo Viola – Fisioterapeuta
Endereço: R: Cap. Luiz Soares, 535 - Centro - S. Sebastião.
Clinico Geral e Dermatologista –Telefone: 3893-2657
Dr. Augusto Pedro Antonio
Endereço: R: Nossa Senhora da Paz, 116 Centro - S. Sebastião.

SÃO SEBASTIÃO

Desconto nos Comércios

Clinicas Médica

Ginecologista e Obstetra

ILHA BELA

Psicólogos

Analises Clinicas

Mais informações pelo telefone (12) 3882-4377 fa-
lar com Renata. Agende sua avaliação sem compro-
misso e volte a sorrir de uma maneira segura.

Tratamento Ortodôn-
tico com valores aces-
síveis para associados e 
dependentes.Incluso no 
tratamento Aparelho Fixo, 
desconto na documenta-

ção ortodôntica, Profi laxia e Flúor gratuito a cada 
6(seis) meses (durante o tratamento).

CONVÊNIOS

Desconto nos Comércios
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DADOS PESSOAIS
Nome: _______________________________________________________ Natural: _________________

Endereço:  _____________________________________________________  Bairro:  _________________

Cidade: _______________________________ CEP: ___________________ E-mail: __________________

Telefone Residencial: _______________________________Celular:  _______________________________

Data de nascimento:  ______ / ________/ ________ Estado civil:  _________________  Sexo:  _________

RG:  ________________________  CPF:  __________________  CTPS:  ____________  Série:  ________

Filiação Pai:  ___________________________________________________________________________ 

Filiação Mãe:  __________________________________________________________________________

____  

LOCAL DE TRABALHO
Razão Social: ______________________________________________ CNPJ:  _______________________

Nome Fantasia:  ___________________________________________ Telefone: _____________________

Endereço:  ________________________________________________ Bairro:  ______________________

Cidade: __________________________________________________ CEP: ________________________

Data admissão  ______ / ________ / ________ Cargo:  _________________________________________

Dependentes
Filhos ____________________________RG _______________ Nasc.: ____ / ____/ ___  Estudante?  ____

Filhos ____________________________RG _______________ Nasc.: ____ / ____/ ___  Estudante?  ____

Filhos ____________________________RG _______________ Nasc.: ____ / ____/ ___  Estudante?  ____

Filhos ____________________________RG _______________ Nasc.: ____ / ____/ ___  Estudante?  ____

Cônjuge/Outros:  ____________________RG _______________ Nasc.: ____ / ____/ ___  Estudante?  ____

Autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o art. 545 da CLT. (Contribuições Assistencial e Confederativa)

Caraguatatuba, ______ / ________ / ________

Assinatura do Comerciário 

PROPOSTA PARA ASSOCIADO

Documentos necessários para proposta de associados e renovação:
*cópia da CTPS
*cópia da certidão de casamento e/ou união estável
*cópia do comprovante de residência 
*cópia do holerit (do ultimo mês)
*cópia da certidão de nascimento dos dependentes menor de 18 anos

*cópia do RG dos dependentes
*foto 3X4(titular e dependente).

OBS: São dependentes;
Casados: fi lhos menor de 18 anos e esposa(o).
Solteiro: fi lhos menores de 18 anos, pai e mãe.


