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Trabalhadores comemoram, 
se divertem e ganham prêmios

1º de Maio - dia inTernacional do Trabalho

parTicipe do Miss 
coMerciária 2014

A esperada Festa do Trabalha-
dor, promovida todos os anos por 
nosso Sindicato, propiciou aos 
comerciários e familiares um dia 
de muito lazer e diversão.

A primeira atração foi a finalís-
sima do Torneio de Futebol Socie-
ty, que contou com uma torcida 
muito animada.

Ao longo do dia, os trabalha-

dores curtiram música com a 
banda Astro Rei e concorreram a 
prêmios (duas motos CG 125 Fan 
zero-quilômetro, doadas pelo 
Sindicato e nossa Federação). 
Teve também atrações para a 
criançada, com brinquedos in-
fláveis, palhaços e muito mais.

Confira como foi a Festa do 
Trabalhador nas páginas 4 e 5.

pauta aprovada reivindica
 piso estadual de r$ 1.123,00

As reivindicações da  Campanha 
Salarial 2014 foram indicadas du-
rante assembleia, que reuniu cerca 
de 200 dirigentes comerciários de 
todo o Estado.                      Página 3

Presidentes Albino e Motta da nossa Fede-
ração comandam sorteio de prêmios

Comerciários e familiares acompanham atentamente o anúncio dos ganhadores

Estão abertas 
as inscrições 
para o grande 
concurso de 
beleza. Veja na 
página 8 como 
participar do 
Miss Comer-
ciária 2014.          

cursos beneficiaM coMerciários - Começaram em abril 
os cursos de qualificação profissional oferecidos pelo Sindicato.    Página 8
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empossada diretoria da federação

Dia 9 de abril, a UGT e demais 
Centrais Sindicais promoveram, 
em São Paulo, a 8ª edição da 
Marcha da Classe Trabalhadora, a 
maior de todas desde 2004.

Os Comerciários de São José 
dos Campos participaram, com 
delegação comandada pelo pre-
sidente Albino Correia de Lima.

Jornal do Comerciário - Publicação do Sindicato dos Empregados no Comércio de São José dos Campos e Região. 
Presidente: Albino Correia de Lima. Sede: Avenida Dr. Mário Galvão, 56, J. Bela Vista, São José dos Campos, CEP 
12209-004. Telefone: (12) 3921.2455. Subsede Caçapava: Rua Professor Lindolfo Machado, 39, Centro. Telefo-
ne: (12) 3653.4462. Subsede Jardim Satélite: Rua Polar, 33. Telefone: (12) 3933.4260. Site: www.sec-sjc.com.br  
E-mail: sec-sjc@sec-sjc.com.br Jornalista responsável: João Franzin (MTb 12.865). Produção: Agência 
Sindical - (11) 3231.3453. Site: www.agenciasindical.com.br Maio de 2014. Tiragem: 20 mil exemplares.

ruMo a noVas 
conQuisTas na

caMpanha salarial  
O sindicalismo comerciário vive trans-

formações positivas. E cresce. Princi-
palmente em unidade e organização. 
Somos 2,7 milhões de trabalhadores, 
representados por 68 Sindicatos filia-
dos à nossa Federação. 

Essa estrutura sindical ativa e unida 
tem propiciado avanços importantes e 
concretos.

 E queremos avançar mais. Como 
indica a Campanha Salarial 2014, com 
uma pauta de 94 itens.

 O Vale do Paraíba abriga uma das 
oito Regionais da Federação. Tenho a 
responsabilidade de coordená-la e, ao 
lado dos companheiros do coletivo da 
região, dar respostas eficazes aos pro-
blemas nos ambientes de trabalho. 

É nossa missão, acima de tudo, zelar 
para que nenhum direito seja violado, 
repelindo com vigor qualquer ataque 
às normas trabalhistas e às conquistas 
dos acordos e Convenções Coletivas.

 Nossa organização, nossa unidade 
e nossa disposição de luta sinalizam 
que a categoria comerciária entra con-
fiante na Campanha Salarial.

Vale destacar que a escolha da pau-
ta, com as lideranças de todo o Esta-
do, aconteceu no Centro de Lazer dos 
Comerciários, da nossa Federação em 
Praia Grande, no Litoral Sul. 

Conclamamos os comerciários e co-
merciárias de São José dos Campos e 
região a participar ativamente da Cam-
panha Salarial. O Sindicato está à dis-
posição, para receber propostas e ou-
vir as demandas da base.

Nos últimos anos, em todas as nego-
ciações da Campanha Salarial, conse-
guimos aumento real e avanços. É isso 
que nos move. Vamos em frente!

Albino Correia de Lima
Presidente

Palavra do Presidente

8ª Marcha da classe Trabalhadora

organização

O evento, que reuniu mais de 
50 mil trabalhadores de várias 
categorias, cobrou o atendimento 
da Pauta Trabalhista.

Entre os itens pendentes, a re-
dução da jornada para 40 horas, 
sem redução de salário, e o fim do 
Fator Previdenciário, que reduz o 
valor das aposentadorias.

participamos da Marcha das centrais

Nova diretoria reafirma compromisso de lutar pelos interesses da categoria

A nova diretoria da nossa Fe-
deração (Fecomerciários) tomou 
posse dia 10 de abril, em São 
Paulo. A solenidade também co-
memorou os 75 anos da entidade, 
completados no dia anterior.

O evento teve a presença do 
governador Geraldo Alckmin, 
outras autoridades, dirigentes 
comerciários e sindicalistas de 
várias categorias.

A nova gestão tem como prio-
ridade a valorização da categoria. 

Presidente Albino junto com delegação formada por diretores e funcionários do Sindicato

Para melhor cumprir este propó-
sito, foram criadas duas novas 
diretorias: Habitação e Assuntos 
Institucionais e Políticos. 

Nosso presidente Albino Cor-
reia de Lima se orgulha de fazer 
parte da diretoria, exercendo  
cargo no Conselho Fiscal.

Essa gestão será a primeira após  
a entrada em vigor da Lei 12.790/
2013, que regulamenta nossa 
profissão  e consolida direitos da 
categoria.
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Em assembleia realizada dia 
14 de maio no Centro de Lazer da 
nossa Federação, em Praia Gran-
de, dirigentes dos Sindicatos do 
Interior do Estado aprovaram a 
pauta de reivindicações da Cam-
panha Salarial deste ano. Nossa 
data-base é 1º de setembro.

Entre as propostas aprovadas, 
destaque para o Piso salarial no 
valor de R$ 1.123,00.

A reunião, com cerca de 200 
sindicalistas - entre eles nosso 
presidente Albino Correia de Lima, 
aprovou os itens que serão nego-
ciados com os patrões.

pauta aprovada indica piso 
estadual de r$ 1.123,00

sincomerciários na luta pela carteira assinada
Nosso Sindicato marcou presen-

ça dia 9 de maio, em São Paulo, na 
Marcha pela Carteira Assinada. O 
evento foi realizado pelo Sindicato 
da Capital, com apoio da nossa 
Federação (Fecomerciários) e Sin-
dicatos filiados.

Mais de 500 pessoas percorreram 
a 25 de Março, da rua Carlos de Souza 
Nazaré até a General Carneiro, na 
capital paulista, para divulgar a cam-
panha da Carteira assinada e a pauta 
de reivindicações da categoria.

Ao mesmo tempo, auditores fiscais 

Presidente Albino (embaixo, à direita) na assembleia com os 68 Sindicatos filiados

Sindicalistas ocupam 25 de Março 
durante a Marcha pela Carteira Assinada 

Mesa coordenadora organiza pauta abrangente e representativa dos anseios da categoria

do Ministério do Trabalho fizeram mu-
tirão para fiscalizar as lojas da região.

A Carteira de Trabalho garante 
ao trabalhador direitos como Fundo 
de Garantia (FGTS), aposentadoria, 
seguro-desemprego, auxílio-doença, 
auxílio-acidente e licença-maternida-
de, entre outros benefícios.

Também combate a rotatividade 
no mercado de trabalho e irregula-
ridades trabalhistas, como assédio 
moral, desvio de função. No geral, de 
18 a 20% dos comerciários não têm 
Carteira assinada.

campanha salarial 2014

A pauta de reivindicações in-
clui fornecimento de cesta básica, 
pagamento de horas extras, com 
o fim do banco de horas, além 

da inclusão da Participação nos 
Lucros e/ou Resultados na Con-
venção Coletiva.

Agora, as propostas serão de-
batidas com a categoria pelos 68 
Sindicatos filiados. Na sequência, 
vão começar as mesas de ne-
gociações locais. Nossa Campa-
nha Salarial reúne cerca de 2,7 
milhões de trabalhadores que 
atuam no comércio em todo o 
Estado de São Paulo.
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1º de Maio

Festa reafirma bandeiras de luta e faz a alegria dos comerciários
 A grande Festa do Trabalhador, 

promovida todos os anos pelo 
Sincomerciários, propiciou, mais 
uma vez, um dia inteiro de muito 
lazer e diversão aos comerciários 
e seus familiares.

A programação começou com 
a aguardada final do Torneio de 
Futebol Society, que contou com 
torcidas animadas e atentas a 
todos os detalhes do jogo.

Entre outras atividades, a Festa 
do 1º de Maio, realizada no Centro 
de Lazer dos Comerciários, teve 
sorteio de prêmios e música ao 
vivo com a banda Astro Rei.

Para a criançada, houve dis-
tribuição de sorvete, pipoca e 
refrigerante à vontade, além de 
muita recreação, com diversos 
brinquedos infláveis e animação 
de palhaços e brincadeiras.

O evento teve início às 9 horas 
e se estendeu até as 17 horas, em-
balado pela vasta programação 
organizada por nossa diretoria.

Durante todo o dia, a anima-
ção tomou conta do local. A di-
versão foi garantida também no 

salão de jogos, onde as mesas de 
pingue-pongue, bilhar e outros 
ficaram o tempo todo ocupadas.

A lanchonete do clube este-
ve aberta durante a festa, para 
atender aos comerciários e seus 
acompanhantes.

“A Festa do Trabalhador é uma 
merecida homenagem que o Sin-
dicato e a Federação prestam aos 
trabalhadores”,  lembra nosso pre-
sidente Albino Correia de Lima.

Ele destaca que, além das come-
morações, a data é um momento de 
reflexão e mobilização em prol das 
bandeiras da classe trabalhadora, 
como redução da jornada de traba-
lho e melhores salários.

Prêmios - O ponto alto da festa, 
momento que causou grande ex-
pectativa entre os associados, foi 
o sorteio de prêmios. Foram duas 
motos, TVs 43” e 32”, computadores 
e eletrodomésticos, entre outros. 

Da esquerda para  a direita - Maria Lúcia Dantas da Silva, da Marabrás, faturou uma das motos sorteadas; Priscila Viviane Alvarenga, do Extra Caçapava, foi contemplada com a outra; ao lado do presidente Albino, o palhaço Iô Iô, que fez a festa da criançada 

A PArTir dA ESquErdA - No Sindicato, presidente Albino entrega o Prêmio Extra (TV 43”) a Renato Pereira Magalhães, menor aprendiz 
na Camicado; categoria teve dia de festa e confraternização; Albino e o presidente da Federação, Luiz Carlos Motta, circulam pelas mesas
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Festa reafirma bandeiras de luta e faz a alegria dos comerciários

Gasômetro vence torneio e levanta a taça

A esperada final, entre as equipes 
do Gasômetro, de São José dos Cam-
pos, e Rodonaves, de Caçapava, atraiu 
as atenções logo pela manhã.

Era grande a ansiedade para saber 
quem levaria o troféu de campeão.

O jogo começou e a disputa foi acir-
rada. No final, a equipe do Gasômetro 
se sagrou campeã, vencendo a partida 
pelo placar de 3 a 1.

A emoção tomou conta dos atletas 
e da tocida, quando foi iniciada a en-
trega dos troféus e medalhas.

O goleiro menos vazado e os 
artilheiros também foram home-
nageados com troféus especiais.

A partida final do Torneio de Fu-
tebol Society teve como juízes os 
árbitros Antonio e Joel, que foram 
auxiliados pela mesária Patrícia.

Esporte - O Sincomerciários 
promove torneios de futebol so-
ciety e salão durante todo o ano.

Afinal, além de estimular hábi-
tos de vida saudáveis, o esporte é 
fonte de congraçamento entre as 

Da esquerda para  a direita - Maria Lúcia Dantas da Silva, da Marabrás, faturou uma das motos sorteadas; Priscila Viviane Alvarenga, do Extra Caçapava, foi contemplada com a outra; ao lado do presidente Albino, o palhaço Iô Iô, que fez a festa da criançada 

Atletas da equipe do Gasômetro e presidente Albino Correia posam com o troféu de campeão

Equipe Rodonaves (Caçapava) - Vice-campeã

Equipe Alligare - Terceiro lugar

Lojas Cem (Caçapava) - Quarto lugar

pessoas e fator de união da família 
comerciária.

Para participar dos torneios, 
basta ser associado e montar uma 
equipe. Os interessados podem 
obter mais informações na sede 
do Sindicato, ou pelo telefone (12) 
3921.2455. Fale com Leandro.
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Saúde, educação e serviços

Confira os convênios e utilize!
CABELEIREIRO - O sócio titular confederativo terá 
direito a um corte de cabelo gratuito por mês. Reti-
rada da autorização para sócio titular, no Sindicato. 
Dependente ir direto com a Carteirinha no salão 
para obter o desconto. Atenção - É indispensável a 
apresentação da Carteirinha de associado, na reti-
rada da autorização de qualquer benefício. Juliane 
Cabeleireiras - Rua Polar, 33 (Subsede Jardim Saté-
lite); Francisca e Priscila Cabeleireiras - Rua Professor 
Lindolfo Machado, 39, Centro, Caçapava (subsede 
do Sindicato). Instituto Bel Center - Cabeleireiro 
Unissex - Praça Padre João, 92, Centro, São José dos 
Campos. Telefone 3942.4148. Roseli Cabeleireiros 
- Rua Siqueira Campos, 118, Centro, São José dos 
Campos. New Look Cabeleireiros - Rua Siqueira 
Campos, 124, São José dos Campos. Dany & Roger 
Daniel Cabeleireiros - Avenida Rui Barbosa, 713, 
Santana. New Face - Rua Siqueira Campos, 216 - 
Centro,  São José dos Campos. ODONTOLOGIA - Na 
sede do Sindicato, convênio odontológico para 
titulares e dependentes. Dra. Andreia Poli Tavares 
de Andrade, Dra. Cláudia E. Corbelli e Dra. Patrí-
cia Amaral Dias de Almeida - Atendimento para 
sócio titular: de segunda à sexta, das 8 às 17h40. 
Atendimento para dependentes: de segunda à 
sexta, das 8 às 17 horas. Consultas agendadas 
pessoalmente na sede, à avenida Dr. Mário Galvão, 
56, São José dos Campos. Telefone 3921.2455. Dra. 
Andreia Poli Tavares de Andrade, Dra. Cláudia E. 
Corbelli - Atendimento na Subsede rua Polar, 33 J. 
Satélite. Consultas agendadas pessoalmente. Dra. 
Patrícia Teixeira Pontes Bicalho (Ortodontia) - 
Rua Coronel José Monteiro, 45, 1º andar. Telefones 
3942.2172 e 8195.9073. Dr. Adilson Sérgio dos 
Santos - Implantes dentários em até 12 vezes. 
Atendimento de segunda à sexta das 9 às 18 horas. 
Rua Floriano Peixoto,194, sala 1, Centro, São José 
dos Campos. Telefones 3911.3851 e 9161.2814. Dr. 
Ricardo H. Saksida, Dra. Renata da Costa Prado - 
Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido,305 sala 
203 J. Aquários. Telefones 3018.1288, 3921.7483 
e 9762.2929. Dra. Vanessa Cristine Saksida - 
Rua Sena Madureira, 317, P. Industrial. Telefones 
3018.4779, 3027.4038 e 3929.5404. Dra. Ana Paula 
Lima Roa. Rua Professor Lindolfo Machado, 39, 
Centro, Caçapava (Subsede do Sindicato). FISIO-
TERAPEUTAS - Clínica de Fisioterapia e Terapias 
Manuais Osteocenter - Rua José Bonifácio, 31, 

Setor Fusex (6º Batalhão de Infantaria Leve AMV), 
Caçapava. Telefone 9173.8818. Desconto de 20%. 
PSICOLOGIA - Dra. Lujan de Cássia Agostinho - 
Ladeira São José, 146, Centro, Caçapava.Telefones 
3653.3182 e 9117.1625 - Desconto de 50% na con-
sulta. Dra. Carolina Nemes - Rua Augusto Edson 
Elke, 40, sala 11, V. Ema, São José dos Campos. 
Telefone 9733.3915. Atendimento de crianças, 
adolescentes e adultos. Deixar recado na secretá-
ria eletrônica. Dra Daniela Fechio - Rua Antonio 
Saes, 132, Centro, São José dos Campos. Desconto 
de 50% na Consulta.  Telefone (12) 99184.7530  e 
(12) 99785.4650. Dra. Ana Maciel Diniz da Rosa 
- Segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13h30 
às 19 horas. Atendimento realizado com crianças, 
adolescentes, adultos e casais. Rua Lagoa da Prata, 
170, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. 
Telefones (12) 98889.1084 e 3917.2833. Dra. Ana 
Carolina Lopes  Bernardi - Atendimento de crian-
ças, adolescentes, adulto, casal, família e domiciliar. 
Rua Santa Clara, 863, V. Adyanna, São José Campos. 
Telefones 3923.4786 (após as 13 horas), 8115.7368. 
OFTALMOLOGISTA - Oftalmocenter - Oftalmolo-
gia geral com o Dr. Luiz Antônio da Silva Bastos 
- Rua Vilaça, 374, 2º andar, sala 204, Sala Shopping, 
Centro, São José dos Campos. Telefone 3941.8148. 
MEDICINA ESPECIALIzADA - MED PREV - Rua Vi-
laça, 195, 1° Andar , sala16. Telefone  (12) 3209.0105 
e (12) 3209.0068. Consultas médicas Especialistas, 
Tratamento odontológico, Exames tabelados 
e com valores reduzidos até 70% do particular. 
MÉDICOS CONVENIADOS - Pronval Serviços 
Medicinais - Praça Maurício Cury, 80, Centro, São 
José dos Campos. Telefones 3878.0552, 3878.0553, 
3878.0554 e 3878.0555. MÉDICOS ESPECIALI-

zADOS - Clínico Geral, Gicologista, Ortopedista, 
Cardiologista, Dermatologista, Cirurgião Plástico 
e Cirurgião Vascular. O sócio titular e dependentes 
do Sindicato, apresentando a carteirinha, terão um 
desconto de 50% no valor da consulta. CURSOS - 
CNA Inglês e Espanhol - Praça Dr. Pedro de Toledo, 
131, Centro, Caçapava. Telefone 3652.5322. Des-
conto de 10%. Escola de Idiomas ICBEU - Avenida 
Paulo Becker, 27, V. Adyanna. Telefone 3203.1000.  
FACULDADES - Faculdade Unip - Avenida Presi-
dente Dutra, Km 157,5. Telefone 2136.9000. ETEP 
- Escola Técnica Everardo Passos - Avenida Barão 
do Rio Branco, 882, J. Esplanada, São José dos Cam-
pos. Telefone 3947.2253. INPG (Instituto Nacional 
de Pós-graduação) - Rodovia Presidente Dutra, 
Km 154,7. Telefone 3913.5856. E-mail: sjcampos@
inpg.edu.br. TERAPEUTA HOLÍSTICA - Dr. Arisa 
Bueno Pinto - Consulta Psicoterapia, Reiki, Florais 
e  cromoterapia Rua Alfredo Coslop, 385, Bosque  
dos Eucaliptos, São josé dos Campos. Desconto 
de 40% na consulta. Telefone (12) 99175.7831 e 
(12) 98701.4240. ESTABELECIMENTOS COMER-
CIAIS - Óticas Carol - Rua Capitão João Ramos, 
186, Centro, Caçapava. Ótica São José - Rua Dr. 
Rubião Júnior, 234, Centro, São José dos Campos. 
ACADEMIAS - Academia BY BRO - Artes Marciais 
e Ginástica. Avenida Brasil, J. Paulista. Telefone 
3922.9678. Studio Renata Escudeiro -(Atleta 
Figure/Personal Training) Rua Carvalho de Araújo, 
303, Centro. Telefones 3911.9653 e 98882.9862. 
Academia BIOSPORT - Rua Dom Pedro II, 230, 
Vila Resende, Caçapava. Telelefone 3655.2887. 
Academia Calasans Camargo - Rua Estefânia 
do Nascimento, 29, J. das Indústrias. Telefone 
3931.7501. Escola de Natação Pingo D’Água - 
Avenida Rui Barbosa, 133, J. Bela Vista. Telefone 
3921.5552. SERVIÇOS - Restaura Jeans - Rua 
Siqueira Campos, 147/119, Centro, São José dos 
Campos. Estacionamento Felipe e Bia - Avenida 
Dr. Mário Galvão, 128, Jardim Bela Vista, São José 
dos Campos. Ultragás Caçapava - Rua Tenente 
Mesquita, 550, Vila Nair, Caçapava. Telefone 
3652.2207. Dragão Car Center - Avenida Andro-
meda, 1.500, Jardim Satélite, telefone 3931.3348 
e rua Bacabal,100, P. Industrial, São José dos Cam-
pos. Telefone 3937.2244. Flight Eventos Salão de 
Festas - Rua Pedro Rachid,140, Santana, São José 
dos Campos. Telefones 3923.3000 e 7814.1021.

aproveite nossas opções de lazer à disposição da categoria
Lazer é um direito do trabalhador que o 

nosso Sindicato garante oferecendo uma 
ampla rede de serviços. Veja:

Caraguá - A Colônia de Férias fica na 
avenida 1º de Maio, 105, Praia Porto Novo.

Praia Grande - Outra opção é o Centro de 
Lazer da Federação, localizado na avenida 
Castelo Branco, 8.420, Vila Mirim. O Centro 
possui duas piscinas, academia, salões de 
jogos e de festas com vista para o mar.

Centro de Lazer em Praia Grande

Centro de Lazer - Piscinas adulto e in-
fantil, quiosques e campo de futebol, com 
iluminação. O Centro fica em São José, à 
rua Dois, 1.133, Santa Cecília I. Reservas - 
Informações ligue (12) 3921.2455.

Centro de Lazer em São JoséColônia de Férias em Caraguatatuba
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Matrícula nº

Junte-se a quem luta por você!

Estado civil:Nome:

RG: CPF: CTPS/Série:

Data de nascimento: Natural: Estado:

Endereço:

Complemento: Bairro: CEP:

Telefone (res): Celular: Estado:

Filiação
Mãe:

Pai:

Nome fantasia:

Empresa: CNPJ:

Complemento: Bairro: CEP:

Telefone: E-mail:

Cargo: Data de admissão:

Cidade:

Endereço:

Estado:Cidade:

Dados dos dependentes
Nome Parentesco RG Data de nasc. Matrícula

Sindicato dos Empregados no Comércio de São José dos Campos
e Região - Base territorial: São José dos Campos (sede),  

Caçapava (subsede), Jambeiro, Paraibuna e Monteiro Lobato.  
Distritos - São Francisco Xavier e Eugênio de Melo

PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

Dou fé nas declarações, aceito as condições e as normas estatutárias sobre filiação ao Sindicato dos Empregados no Comércio de São José dos Campos e Região  
e autorizo o desconto em folha de pagamento das contribuições por mim devidas a esta entidade, nos termos dos Arts. 462 e 545 e seu parágrafo único da CLT.

São José dos Campos, ___ de ________________ de 2014.

____________________________ 
Assinatura do associado

Avenida Dr. Mário Galvão, 56, Jardim Bela Vista, CEP 12209-004, São José dos Campos. Telefone (12) 3921.2455 - site: www.sec-sjc.com.br - E-mail: sec-sjc@sec-sjc.com.br

Fique sócio!

Foto 3x4

Dados da empresa

Dados pessoais
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começam novas turmas em nossos cursos

faça já sua inscrição no concurso

em breve, disponível 
para os associados

Capacitação profissional

Miss comerciária 2014

Começou em abril mais um 
ciclo dos cursos de qualificação 
profissional, que são oferecidos 
gratuitamente aos trabalhadores 
sindicalizados pelo Sincomerciá-
rios de São José dos Campos.

O Sindicato oferece curso de 

As candidatas ao concurso de 
Miss Comerciária Paulista 2014, 
etapa de São José dos Campos, 
podem se inscrever  até 18 de julho 
para participar desta grande festa.

Basta estar trabalhando na mes-
ma empresa, do setor atacadista 
ou do varejo, há no mínimo três 
meses até a inscrição.

qualificação em Inglês, Informá-
tica e Administração.

O presidente Albino Correia 
de Lima afirma: “Nosso objetivo 
este ano é formar mais de 800 co-
merciários - média que estamos 
fazendo anualmente”.

Para se inscrever em um dos 
cursos, basta ter a carteirinha de 
associado e preencher a ficha de 
inscrição indicando o curso de sua 
preferência.

Mais informações, ligue (12) 
3921.2455. Fale com Mari ou Ellen.

A idade mínima é de 16 anos 
completos (com autorização dos 
pais ou responsáveis). Acima de 
18 anos, apresentar documento 
comprovando idade.

No ato da inscrição, levar a Car-
teira Profissional e foto 10 x 15.

 Mais Informações, ligue (12) 
3921.2455. Com Carol ou Paula.

A Pousada dos Comerciários em Caragua-
tatuba, Litoral Norte de São Paulo, fica na rua 
Aldo Marcusi, 50, Praia das Palmeiras.

Apartamentos de ótima qualidade, com 
total segurança e conforto. Aguarde!

Alunos de Informática e Administração recebem certificados de conclusão dos cursos encerrados em dezembro do ano passado

Miss São José dos Campos 2013 - Carla Oliveira


