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PALAVRA DO
PRESIDENTE 

O segundo semestre chegou e, com ele, renovamos o desejo 
de tempos melhores para a economia do País. Após o início 
do governo interino em Brasília, a confiança do consumidor 
voltou a crescer. É o que mostra o Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC), cuja escala de pontuação varia de zero (pes-
simismo total) a 200 pontos (otimismo total). O ICC de junho 
último registrou crescimento de 7,9% em relação a maio e 
atingiu 98 pontos - maior valor desde abril de 2015. Para que 
a confiança do consumidor continue crescendo, é necessário 
que haja uma ação efetiva da política econômica a ser implan-
tada pelo governo interino, como, por exemplo, reformas estru-
turais e ajuste das contas públicas com corte de gastos – sem 
aumento de aumento de impostos. As medidas anunciadas 
até agora parecem estar animando os consumidores.  No 
entanto, caso essas ações não se transformem em mudanças 
e aprovações efetivas, o consumidor em breve poderá voltar a 
ficar receoso em fazer novas compras. Por isso, vamos todos 
trabalhar para poder transformar o segundo semestre em um 
período de recuperação da economia do Brasil.
E, em setembro, a Semana do Desconto chega à quarta edição 
e promete levar milhares de consumidores às ruas e centros 
comerciais da região. Se você é comerciante ou prestador de 
serviços, não perca a oportunidade de participar desse projeto 
e aumentar suas vendas!

Boa leitura!

Publicação Bimestral do Sindicato do Comércio 
Varejista da Baixada Santista e Associação do 
Comércio Varejista de Santos 

Av. Ana Costa, 25 - CEP 11060-001 - Santos/SP 
Tel. (13) 2101.2800 - site: www.scvbs.com.br 
e-mail: scvbs@scvbs.com.br

Redes Sociais: 
     www.facebook.com/scvbs ; 
     www.twitter.com/scvbs ; 
     www.youtube.com/scvbs1

Diretoria Executiva
Presidente: Alberto Weberman
1º vice-presidente: Omar Abdul Assaf
2º vice-presidente: Fernando Martins da Fonseca
1º secretário: Vagner Lino de Freitas
2º secretário: José Tenório de Freitas
1º tesoureiro: Reinaldo S. Rico Hipólito
2º tesoureiro: Hugo Brandi
Diretor Social: Joaquim Gonçalves Martins
Diretor de Patrimônio: Paulo Simões Mirabelli
Gerente Administrativo: Marco Antonio Guimarães

Jornalista Responsável: 
Gustavo de Sá - MTB 77.198/SP

Redação
Possui sugestões de pautas, críticas ou elogios? 
Entre em contato com O Mascate:
comercial@scvbs.com.br

Departamento Comercial:
Andrea Mano: (13) 2101.2881
e-mail: comercial@scvbs.com.br

Textos:
Gustavo de Sá

Produção Gráfica:
Demar Gráfica e Editora - Rua Luiza Macuco, 57/59
Vila Mathias - Santos/SP - Tel.: (13) 3222-2656

Permitida a transcrição de matéria desde que citada a fonte e 
após autorização prévia do Sindicato;
As declarações dos artigos assinados não são de responsabilida-
de do SCVBS.
Esta publicação também pode ser visualizada na internet em 
www.scvbs.com.br e http://issuu.com/scvbs.

Projeto gráfico: Focuz Full Marketing

Fotos: Gustavo de Sá

Publicação finalizada em 28/06/16



4  •  O Mascate  •  julho / agosto de 2016

Muita coisa mudou nos últi-
mos 60 anos, não é mesmo? A 
tecnologia, os meios de transpor-
te, a ortografia. Enfim, são tantas 
coisas que fica difícil elencar tudo 
em poucas linhas. Mas, na Rua 
General Câmara, no Centro de 

Santos, uma coisa continua igual: 
o bonde com passageiros ainda 
circula. E é ali, no número 95, den-
tro da loja Camisaria estudante, 
que está grande parte da história 
de três gerações de comerciantes. 

Abib Moysés Ayub nasceu 

em Duma, no Líbano, em 21 de 
agosto de 1910, e veio para o 
Brasil aos três anos de idade. 
Seus herdeiros relatam que, em 
1946, Abib tinha uma empresa 
de representações que vendia 
artigos de moda masculina.  

EMPENHO E DEDICAÇÃO SEM 
DEIXAR DE LADO A TRADIÇÃO
HÁ MAIS DE 60 ANOS NO COMÉRCIO DE SANTOS, CAMISARIA 
ESTUDANTE É GERIDA PELA TERCEIRA GERAÇÃO DA FAMÍLIA AYUB

BONDE AINDA CIRCULA DIARIAMENTE EM FRENTE

AO NÚMERO 95 DA RUA GENERAL CÂMARA
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No dia 31 de dezembro de 
1954, Abib comprou a Camisaria 
Estudante, que já funcionava no 
número 147 da Rua João Pessoa. 
O documento que comprova a 
transação é guardado com cari-
nho no escritório do comércio. “A 
loja já tinha esse nome e ele não 
quis trocar”, diz a esposa Malvina, 
aos 86 anos.

A mudança de endereço acon-
teceu por uma razão que sim-
boliza a expansão do Centro: o 
alargamento da Rua João Pessoa, 
em 1977. A nova via tomava parte 
da loja e Abib teve de procurar 
rapidamente um novo endereço, 
de preferência perto, para não 
perder a clientela. 

Seu estilo próprio, com um 
atendimento caloroso e perso-
nalizado, foi desenvolvido com 
o passar dos anos. Abib sem-
pre dizia aos clientes e amigos: 
“atender bem para atender sem-
pre! De hoje em diante, Camisaria 
Estudante”. Com o falecimento do 
patriarca da família, em setem-
bro de 2000, o comando da loja 
passou para os filhos, José Chucri 
Ayub e Pedro Abib Chucri Ayub. 

Mesmo com as dificuldades do 
dia a dia, eles deram continuidade 
ao trabalho do pai e mantiveram a 

loja no Centro. “Tem que ter muita 
dedicação para levar e muito tra-
balho”, afirma Pedro. “Daqui, não 
saio”, diz, sobre o carinho que tem 
pelo bairro e endereço da loja. 

Há cerca de dois anos, os negó-
cios da família passaram a ser 
administrados pela terceira gera-
ção: Luciana Ayub Ayres Lopes 
e Guilherme Lascane Ayub. Mas, 
mesmo assim, a avó Malvina ainda 
“bate ponto” todos os dias na loja. 
“Ela é muito dedicada e, apesar 
da idade, entende de tudo sobre 
tecnologia. Ela tem Facebook, 
Whatsapp e sabe mexer no siste-
ma de computadores da loja”, diz 
a neta Luciana, orgulhosa. “É a 
minha paixão. Todos os dias estou 
aqui. Mesmo gripada, não deixo de 
vir trabalhar”, conta Malvina.

O bom atendimento é um dos 
segredos para manter o sucesso 
com a freguesia até hoje. “Nós 
prezamos muito pela atenção 
com o cliente e em oferecer algo 
além do que ele encontra no mer-
cado”, afirma Luciana.

Sobre a atual crise no País, 
Luciana se mostra otimista e 
confiante em uma retomada. 
“Passamos por vários momentos 
políticos e econômicos difíceis 
no Brasil, mas continuamos acre-
ditando no potencial da região. 
Sem dúvidas, algumas mudanças 
foram e ainda são necessárias, 
mas estamos nos adaptando aos 
novos tempos e queremos con-
tinuar aqui por mais 60 anos”, 
revela a empresária.

Estamos nos 
adaptando aos 
novos tempos 
e queremos 
continuar aqui 
por mais 60 anos”

Luciana Ayub, empresária

AS TRÊS GERAÇÕES DA FAMÍLIA AYUB

TRABALHAM JUNTAS ATÉ HOJE
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campanha Pratique a 
Cortesia, que tem como 
objetivo estimular ações 
de cordialidade, pre-
miou os vencedores do 

concurso desta edição. Pelo site do 
projeto, a população votou e esco-
lheu as pessoas que mais praticam 
a cortesia. O primeiro colocado 
foi Antônio Nascimento Assunção, 
com 210 votos. Em segundo e 
terceiro lugares, Carla Antunes 
Gonçalvez, com 83 votos, e Maria 
Gonzalez, com 77. Os prêmios 
foram uma Smartv de 40 polega-
das, um notebook Asus e um tablet 
Multilaser, respectivamente.

No concurso fotográfico, Yuri 
Antunes venceu com uma imagem 
que mostra um homem ajudando 
um morador de rua a fazer a barba. 
Na segunda posição, a vencedora 
foi Sandra Regina Bitencourt e, 
em terceiro, Caio Perez Grilo. Os 
vencedores na categoria fotografia 
foram premiados, respectivamente, 
com uma câmera GoPro Hero Silver 
4K, uma câmera semiprofissional 
Canon e um tablet Multilaser.

Entre os estudantes da rede 
municipal de ensino, os ganhado-
res foram Ivy Gonzalez Ferreira, da 
UME Irmão José Genésio (catego-
ria desenho), Eduarda Andrade, da 
UME Mário de Almeida Alcântara 
(categoria poema), e Ana Luiza  
Sanchez, da UME Lourdes Ortiz 
(categoria Memórias Literárias). Os 
professores dos alunos também 
foram premiados.

“Com esse prêmio, ajudamos a 
difundir mais a cortesia, pois as 
pessoas estão perdendo valores. 
Vivemos em um mundo muito 

violento e a cortesia procura res-
gatar essas boas ações”, afirma o 
membro da comissão julgadora 
e da diretoria do Sindicato, Paulo 
Simões Mirabelli.

O Pratique a Cortesia tem 
patrocínio do Sindicato do 
Comércio Varejista da Baixada 
Santista, Grupo Mendes, Instituto 
Santista de Hemodinâmica, RC 
Seguros/Porto Seguro e apoio 
da Prefeitura de Santos, Sistema 
A Tribuna de Comunicação, 
Elemidia, Unisanta, Santos 
Futebol Clube e Resan.

PRATIQUE A CORTESIA PREMIA 
VENCEDORES DE CONCURSO

A
CAMPANHA TEM O OBJETIVO DE INCENTIVAR OS
PEQUENOS GESTOS E BOAS AÇÕES NO DIA A DIA DAS PESSOAS
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YURI ANTUNES VENCEU NA CATEGORIA FOTOGRAFIA

E FOI PREMIADO COM UMA CÂMERA GOPRO 
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A comunidade portuguesa de 
Santos e de toda a região presti-
giou a 7ª edição do Dia de Portugal, 
realizada em maio último, no Largo 
Marquês de Monte Alegre, no 
Valongo. Cerca de 5 mil pessoas 
ao longo do dia puderam apreciar 
muita música, dança, culinária e 
artesanato típicos da querida terri-
nha. Toda a renda obtida foi rever-
tida para a Escola Portuguesa, que 
atende crianças carentes.

O evento iniciou com missa 
no Santuário Santo Antônio do 
Valongo. Ranchos folclóricos, fadis-
tas e grupos musicais da região, 
compostos por portugueses e des-
cendentes, alegraram a festa. Vinte 
alunos – com idades entre 3 a 5 
anos – da Escola Portuguesa cha-
maram a atenção de todos pela 
graça e beleza durante a apresen-
tação no palco.

As bordadeiras do Morro São 
Bento fizeram sucesso com a deli-
cadeza dos trabalhos apresentados 

em tenda na praça. Já as comi-
das portuguesas, como o pastel de 
Belém e o tradicional bolinho de 
bacalhau, entre outros pratos da 
gastronomia típica, agradaram em 
cheio o paladar dos presentes.

“O evento visa valorizar a forte 
influência de Portugal na formação 
do povo e da cultura santista”, afirma 
o presidente do Centro Português, 
José Duarte. O Dia de Portugal foi 

realizado pelo Consulado Honorário 
de Portugal em Santos e o Conselho 
das Comunidades Portuguesas, com 
apoio da prefeitura de Santos, e 
patrocínio de diversas empresas e 
estabelecimentos comerciais.

A poeta portuguesa Teresa 
Teixeira, 63, fez questão de compa-
recer. Chegou do Porto em 1965 e, 
aos 21 anos, voltou à Europa. Aos 
30 anos, retornou ao Brasil. Ela 
escreveu o livro ‘Portugal em Poesia 
de Imagens’, em novembro passado. 
Para ela, “a festividade é fundamen-
tal para manter a cultura do país 
aos que habitam em outro”.

Santista, a contadora Márcia 
Silvério de Souza, 67, disse que sua 
mãe também veio do Porto, em 
1920. Foi uma vez a Portugal e é 
estudiosa da cultura portuguesa. 
“Na Baixada temos cerca de 80 mil 
pessoas da comunidade. Em Santos 
são 40 mil e, proporcionalmente 
ao número de habitantes, é a mais 
portuguesa cidade do Brasil”.

DIA DE PORTUGAL REÚNE 
5 MIL PESSOAS EM SANTOS

EM SUA SÉTIMA EDIÇÃO, TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE

LUSITANA ATRAIU MORADORES DE TODA A REGIÃO

FESTA CONTOU COM A APRESENTAÇÃO DE DANÇAS TÍPICAS

DA ‘TERRINHA’ EM PALCO MONTADO NO VALONGO
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INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 
4ª EDIÇÃO DA SEMANA DO DESCONTO

CADASTRO DAS EMPRESAS INTERESSADAS EM PARTICIPAR DA AÇÃO

É GRATUITO E ABERTO A ASSOCIADOS OU NÃO AO SINDICATO

Os comerciantes que desejarem participar da 4ª 
edição da Semana do Desconto já podem realizar a 
inscrição e garantir a participação no projeto. Para 
participar, a empresa interessada deverá fornecer 
desconto acima de 10% em produtos ou serviços 
durante a Semana, que será realizada de 10 a 17 
de setembro. A inscrição é gratuita e pode ser feita 
pelo telefone (13) 2101-2881 ou pelo e-mail sema-
nadodesconto@scvbs.com.br. Basta informar nome, 
telefone, CEP, endereço e cidade da loja. 

O projeto é aberto a associados e não associados 
do Sindicato e abrange, além do comércio varejista, 
empresas prestadoras de serviço. A participação não 
tem custo para o empresário e é uma forma de incre-
mentar as vendas durante o mês de setembro.

As empresas inscritas receberão posteriormente 
adesivo do projeto para identificação da loja como 
comércio participante da ação de vendas. Durante a 
realização da Semana, o site da ação (www.semana-
dodesconto.com.br) trará a relação de todas as lojas 
participantes, onde os consumidores poderão encon-
trar nome, endereço e telefone dos comércios inscritos, 
divididos por segmento de atuação.

O PROJETO
A Semana do Desconto visa ajudar na divulgação 

de ofertas e aumentar as vendas do comércio nas nove 
cidades da Baixada Santista durante o mês de setembro. 
O projeto é uma realização do Sindicato do Comércio 
Varejista da Baixada Santista e uma iniciativa da TV 
Tribuna.

A participação na campanha é uma oportunidade para 
os lojistas aumentarem suas vendas em um mês com 
baixo apelo comercial. Em sua quarta edição, a Semana 
do Desconto já se consolida como uma tradição no calen-
dário das cidades da região.

 “Atingimos o objetivo, que é criar um chamariz de ven-
das em um mês sem datas comemorativas fortes para o 
comércio. A Semana do Desconto já é uma data esperada 
pelos consumidores da nossa região”, afirma o presidente 
do Sindicato, Alberto Weberman.

O projeto teve início em 2013, e contou com a adesão de 
aproximadamente mil empresas. Com o sucesso no ano de 
estreia, a participação dos empresários dobrou na segunda 
edição, com cerca de 2 mil estabelecimentos inscritos. No 
ano passado, a iniciativa bateu recorde de participação, com 
mais de 3 mil estabelecimentos participantes.

VICE-PRESIDENTE DO SINDICATO APRESENTA A NOVA

EDIÇÃO DA SEMANA DO DESCONTO A PARCEIROS
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O projeto Capacita Comércio 
traz novos treinamentos gratuitos 
neste bimestre. Os cursos fazem 
parte de parceria fechada entre 
Sindicato do Comércio Varejista 
e o Sebrae-SP Baixada Santista 
para oferta de cursos de capaci-
tação. Entre julho e agosto, serão 
oferecidos três cursos adquiridos 
pelo Sindicato aos comerciantes e 
empresários da região. 

O primeiro deles tem quatro 
dias de duração ao todo e será 
realizado em 18, 20, 25 e 27 de 
julho. Com o tema “Gestão estra-
tégica de vendas”, o curso tem o 
objetivo de auxiliar o empresário 
a compreender os benefícios da 
gestão de vendas, com estratégias 

relacionadas ao perfil do cliente e 
à equipe de funcionários, com foco 
na melhoria dos resultados.

Nos dias 16 e 18 de agosto será 
realizado o workshop com o tema 
“Vitrinismo”. O curso vai abordar 
os conceitos de espaços promo-
cionais, tipos de vitrines, estéti-
cas e elementos decorativos, entre 
outros assuntos relacionados.

Já o treinamento “Técnicas e 
exposição de produtos” é voltado a 
empresas que não possuem vitrine 
de exposição. No workshop, que 
acontecerá nos dias 23 e 25 de 
agosto, os participantes aprenderão 
técnicas de composição e exposição, 
ações promocionais, apresentação 
de preços e terão exemplos práticos.

“Esses treinamentos são de 
grande valia para todo o ano e, 
além disso, podem ser uma ferra-
menta a mais que o comerciante 
tem para aproveitar a Semana do 
Desconto. Vale ressaltar, ainda, 
que esses cursos foram adqui-
ridos pelo Sindicato e não têm 
custo para o participante”, afir-
ma o presidente do Sindicato, 
Alberto Weberman.

A participação nos treina-
mentos é gratuita. Para se ins-
crever, basta ligar (13) 2101-
2881. A quantidade de vagas é 
limitada e diferente para cada 
treinamento. A programação 
está sujeita a alterações.

CAPACITA COMÉRCIO TEM 
NOVOS TREINAMENTOS

COM INSCRIÇÃO GRATUITA, CURSOS AJUDAM EMPRESÁRIO A

A QUALIFICAR O ATENDIMENTO AO CLIENTE NA BAIXADA SANTISTA 
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s comércios interessados 
em aderir ao Programa 
Santos Acessível já podem 
fazer o pré-cadastro 

no site do projeto (www.santos.
sp.gov.br/santosacessivel). Nele, a 
empresa deverá responder a um 
questionário informando quais ini-
ciativas de acessibilidade possui, 
como, por exemplo, rampas de 

acesso, vagas de estacionamento 
para deficientes físicos, piso tátil e 
informações em braile. 

O Santos Acessível é uma ini-
ciativa da Prefeitura que tem apoio 
do Sindicato do Comércio Varejista 
da Baixada Santista. O projeto 
– que foi lançado em maio, na 
sede do Sindicato – consiste em 
um ranking de estabelecimentos 

do varejo que possuem soluções 
de acessibilidade. As firmas mais 
bem pontuadas recebem o selo 
Empresa Acessível e, assim, podem 
atrair mais clientes em potencial. 

A identidade visual do proje-
to é composta por cinco estre-
las e cada uma delas representa 
um tipo de acessibilidade. Quatro 
estrelas indicam acessibilidade 

COMÉRCIO JÁ PODE REALIZAR PRÉ-CADASTRO 
NO SANTOS ACESSÍVEL

O

COM APOIO DO SINDICATO, PROGRAMA DA PREFEITURA

VISA TORNAR CIDADE REFERÊNCIA EM ACESSIBILIDADE
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na respectiva deficiência: motora 
(total ou parcial), mental ou inte-
lectual, auditiva (total ou parcial) 
e visual (total ou parcial). A quinta 
estrela revela que o estabeleci-
mento é totalmente acessível.

Os critérios são estabeleci-
dos pelo Procon-Santos, pela 
Secretaria de Defesa da Cidadania 
(Secid) e pelo Conselho Municipal 
dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência (Condefi).

Importância
Para se ter uma ideia da rele-

vância do projeto, basta olhar os 
números do Censo 2010 do IBGE. 
Segundo o levantamento, cerca de 
22% da população santista tem 
algum tipo de deficiência (auditi-
va, motora, visual ou intelectual). 
Assim como outras parcelas da 
população, essa é mais uma que 
tem potencial de compra.

“Vamos trabalhar junto com 
a Prefeitura para mostrar aos 

comerciantes que acessibilidade é 
um investimento e não um custo 
adicional, que não tem retorno”, 
explica o presidente do Sindicato 
do Comércio Varejista, Alberto 
Weberman.

O prefeito Paulo Alexandre 
Barbosa assinou o decreto ins-

tituindo a ação durante o lan-
çamento na sede do Sindicato. 
“Santos é pioneira em muitas coi-
sas e o mérito dessa campanha 
vai para o comerciante ao abraçar 
essa causa, que deve ser perma-
nente”, afirma.

O vice-presidente do Sindicato, 
Fernando da Fonseca, observou 
que as pessoas com deficiência 
são consumidores como outro 
qualquer. “Precisamos estar pre-
parados para atendê-los em suas 
necessidades”.

Além do Sindicato do Comércio 
Varejista da Baixada Santista, a 
campanha tem apoio da Câmara 
dos Dirigentes Lojistas Santos-
Praia e Sindicato dos Hotéis, 
Bares e Restaurantes da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira.

LANÇAMENTO REUNIU REPRESENTANTES

DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
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A 20ª edição da Festa Inverno 
começou no último dia 1º e segue 
até 31 de julho, na área exter-
na da Arena Santos (Av. Rangel 
Pestana, 184 – Vila Mathias). Com 
entrada e estacionamento gra-
tuitos, o evento deste ano tem 
como tema as Olimpíadas, em alu-
são ao calendário dos Jogos Rio 
2016. Segundo a Prefeitura, esse 
é o maior evento beneficente da 
Cidade, com área total de 6 mil 
m², incluindo praça de alimenta-
ção, palco para shows musicais e 
área de recreação para crianças.

A festa funciona de terça a quin-
ta-feira, das 19 à meia noite; sexta 
e sábado, das 18 à meia noite; e 
domingo, das 18 às 23h. O local conta com 15 lancho-
netes e oito restaurantes, todos administrados pelas 
entidades assistenciais cadastradas no Fundo Social 
de Solidariedade, com renda revertida para projetos 
sociais. O evento tem como marca uma medalha com a 
frase “Campeã em Solidariedade” e cada um dos restau-
rantes tem decoração alusiva a um esporte olímpico.

De terça a quinta ocorrem aulas de várias moda-
lidades de dança e o Festival da Juventude. Grupos 
musicais da região se apresentam de sexta a domin-

go. Há, ainda, Espaço Artesanato, posto de arreca-
dação da Campanha Metropolitana do Agasalho e 
oficina da campanha Ação do Coração.

Em relação à infraestrutura, o evento conta com 12 
sanitários químicos e dois adaptados para deficientes 
físicos, fraldário, postos médicos, da Polícia Militar e 
da Guarda Municipal, além de espaço para as equipes 
da Secretaria de Cultura e do FSS, que dão suporte 
às entidades no evento. Para garantir a segurança, a 
entrada é controlada por meio de detectores de metal.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO 

CONTA COM 15 LANCHONETES
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FESTA INVERNO TRAZ O 
CLIMA DAS OLIMPÍADAS

COM TEMA ALUSIVO AOS JOGOS RIO 2016, EVENTO

ACONTECE NA ARENA SANTOS ATÉ O FIM DE JULHO
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santista Beth Gomes é o 
que podemos chamar de 
exemplo de superação. 
Aos 51 anos de idade, 
ela enfrentou todos os 

desafios e venceu no esporte, dis-
putando as Paralimpíadas, Jogos 
Parapan-Americanos e mundiais. 
Seu próximo grande desafio será 
realizado em setembro: ela vai 
competir no arremesso de peso e 
de dardo nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016.

Beth fazia parte da guarda 
municipal de Santos antes de sua 
vida mudar. Muito ativa, gostava 
de jogar vôlei, quando, em 1993, 
aos 27 anos, começou a perceber 
a perda do movimento das pernas. 
Com o problema, veio o diagnósti-
co definitivo: Beth descobriu que 
é portadora de esclerose múltipla, 
uma doença degenerativa que afeta 
o sistema nervoso central. Abatida, 
ela também perdeu a visão, entrou 
em depressão e pensou que sua 
vida estava próxima do fim. 

“Era difícil aceitar a deficiência, 
pois eu tinha uma vida muito ativa 
e adorava esporte. Me disseram 
que eu não poderia fazer mais 
nada”, afirma Beth.

Mas ela deu a volta por cima, 
conseguiu recuperar a visão e vol-
tou às quadras. Mas, desta vez, no 
lugar do vôlei, começou a jogar 
basquete sobre cadeira de rodas. 
Foi nessa categoria que ela dispu-
tou as Paralimpíadas de Pequim. 

“Deus nunca nos tira nada. Eu 
acredito que isso (a esclerose múl-
tipla) aconteceu na minha vida para 
eu superar as barreiras e conquistar 

coisas novas”, revela.
Beth continuou a se dedicar ao 

paratletismo e, em 2010, passou 
a praticar o lançamento de disco 
e arremesso de peso. Ela dispu-
tou os Jogos Parapan-Americanos 
de Guadalajara, no México, e de 
Toronto, no Canadá, onde conquis-
tou duas medalhas – uma de ouro, 

no lançamento de disco, e uma de 
prata, no arremesso de peso.

Para representar Santos e 
o Brasil todo nas Paralimpíadas 
do Rio, Beth treina todos os dias. 
“Estou muito feliz em representar, 
novamente, o meu país e minha 
cidade na seleção. Quero brigar por 
uma medalha”, conta.

SANTISTA REPRESENTA A REGIÃO NAS 
PARALIMPÍADAS DO RIO

A

BETH GOMES SONHA EM CONQUISTAR O OURO

NO LANÇAMENTO DE DISCO E ARREMESSO DE PESO

A PARATLETA FOI RECEBIDA NO

SINDICATO POR FERNANDO MARTINS
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11ª edição da Campanha 
do Agasalho já come-
çou em toda a Baixada 
Santista. A população 
pode participar com 

doações de casacos e coberto-
res em bom estado nos postos 
de coleta instalados pela região 
em locais como supermercados, 
escolas, prefeituras e unidades 
de saúde. As doações também 
podem ser feitas no Sindicato 
do Comércio Varejista (Av. Ana 
Costa, 25 – Vila Mathias, Santos), 
durante o horário comercial. 

O slogan da campanha é “Roupa 
boa a gente doa” e se refere às 

peças em condições ideais para uso. 
Não serão aceitas as que estejam 
em mau estado de conservação. 
Cada cidade será responsável pela 
campanha local, mas toda arreca-
dação será dividida entre os nove 
municípios da região.

No ano passado, em todo 
Estado, foram arrecadadas 9,5 
milhões de peças e a expectati-
va é sempre superar os últimos 
resultados, segundo o Fundo 
Social de Solidariedade do 
Estado. “Além de aquecer quem 
sente frio, queremos também 
ajudar aqueles que precisam de 
uma roupa em bom estado para 

trabalhar ou ir à escola”, afirma 
a primeira dama e presidente do 
órgão estadual, Lu Alckmin.

Nos últimos três anos, foram 
doadas, somente em Santos, 
1 milhão e 658 mil peças. E a 
presidente do Fundo Social de 
Solidariedade (FSS) de Santos, 
Maria Ignez Barbosa, apela para 
que os santistas “olhem seus armá-
rios e vejam roupas que já não 
usam, mas que estão boas e podem 
agasalhar pessoas necessitadas”.

A lista completa de postos de 
arrecadação em toda a Baixada 
Santista está disponível no site 
www.campanhadoagasalho.sp.gov.br.

CAMPANHA DO AGASALHO
CHEGA À 11ª EDIÇÃO  

A
SINDICATO É UM DOS PONTOS DE DOAÇÃO 

DE CASACOS E COBERTORES EM BOM ESTADO



Curso Manipulação
de Alimentos

Dias:  11-12/07, 01-02 e 22-23/08  Horário: 18h00/22h30 
Investimento: • Associado R$ 30,00  •  Não Associado R$ 100,00 
Carga Horária: 9 horas
Professor: Erivelto Mello da Silva
Objetivo: Capacitar os participantes nas boas práticas de manipula-
ção, ou seja, nos requisitos de organização e higiene, necessário para 
garantir a qualidade e segurança dos alimentos.

Local: Sindicato Comércio Varejista Baixada Santista 
            Av. Ana Costa, 25 - Vila Mathias - Santos/SP 
Vagas limitadas. 
Inscrições ( 13 ) 2101-2855 com Ariane

Divulgação

Programação de cinema sujeita a alterações. 

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Dicas de Livro

Dicas de Filme
Caça-fantasmas: Atualmente uma respei-
tada professora da Universidade de Colum-
bia, Erin Gilbert (Kristen Wiig) escreveu anos 
um livro sobre a existência de fantasmas em 
parceria com a colega Abby Yates (Melissa 
McCarthy). Quando uma funcionária do metrô 
de Nova Iorque presencia estranhos eventos 
no subterrâneo, Erin, Abby e Jillian Holtzmann 
(Kate McKinnon) se unem e partem para a 
ação pela salvação da cidade e do mundo.

Estreia prevista para 14 de julho 

Esquadrão Suicida: Reúna um time dos vi-
lões mais perigosos, dê a eles o arsenal mais 
poderoso e os envie a uma missão para derrotar 
uma entidade enigmática que a agente Aman-
da Waller (Viola Davis) decidiu que só pode ser 
vencida por indivíduos desprezíveis e com nada 
a perder. Porém, quando eles percebem que 
não foram escolhidos para terminar a missão vi-
vos, eles vão morrer tentando ou vão se separar 
e tentar sobreviver por conta própria?

Estreia prevista para 3 de agosto 

Como o Google Funciona:  Em 2010, dois 
executivos do Google criaram uma aula para 
os gestores da empresa. O conteúdo era con-
fidencial, mas, com o passar do tempo, os em-
presários decidiram dividir sua a receita com 
o mundo: como a Google inova e também 
empodera seus funcionários para atingirem 
o sucesso. “Como o Google Funciona” é o 
resumo de todas essas experiências que os 
executivos vivenciaram.

Autores: Eric Schmidt e Jonathan Rosenberg

Rápido e Devagar Duas Formas de Pensar:  
Neste livro, Daniel Kahneman procura 
mostrar as formas que controlam a mente 
– o pensamento rápido, intuitivo e emo-
cional e o devagar, lógico e ponderado. 
Daniel busca mostrar a capacidade do 
pensamento rápido, sua influência per-
suasiva nas decisões e até onde se pode 
ou não confiar nele.

Autor: Daniel Kahneman

QUADRO 
de Avisos

WhatsApp

Ação do Coração
Já ouviu nosso Minuto do Comerciante? 
Lá, você fica ligado em dicas e outras notícias 
sobre o Sindicato e sobre o Comércio Vare-
jista. Sintonize a Rádio Tri FM (105,5 Mhz) 
durante toda a semana, sempre às 9h.

A 5ª edição da Ação do Coração será realizada no dia 
2 de agosto, com o tema ‘Liberdade, Respeito Mútuo 
e Solidariedade’. Os interessados em fazer corações 
costurados com amor podem doá-los nos pontos de 
coleta listados no site www.acaodocoracao.org.br

O Sindicato do Comércio Varejista está no Whatsapp! 
Envie uma mensagem para o número (13) 
99613-5925, adicione-o em sua agenda de contatos 
e receba alertas e informações sobre cursos e treina-
mentos gratuitos promovidos pelo Sindicato.



Fabio Santos Jorge e 
João Vasconcelos Neto

Associado e sócio da Vasconcelos Neto 
Sociedade de Advogados (OAB/SP 16.214)
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JURÍDICO  
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS SOBRE VERBAS 
INDENIZATÓRIAS

Dentre as várias questões apresentadas ao Poder Judiciário e 
considerando o atual cenário econômico no qual o país se encon-
tra, tem-se consolidando um debate judicial que pode efetiva-
mente trazer um alento e uma restruturação financeira em todo 
o setor empresarial. Este é representado pelas discussões sobre a 
não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de 
natureza indenizatória ou social.

Em todos os períodos de apuração de contribuições sociais 
incidentes sobre folha de salários, em função de receio de autua-
ções ou até mesmo por dificuldades na identificação e contabi-
lização das verbas, empresas, prestadores de serviços e demais 
contribuintes acabam recolhendo o tributo sobre valores sobre 
os quais não deveria ocorrer sua incidência.

O artigo 195, inciso I da Constituição Federal: estabe-
lece  que o empregador tem o dever de contribuir para a 
Seguridade Social mediante contribuições incidentes sobre 
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos 
ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste 
serviço, mesmo sem vínculo empregatício.

O artigo 22 da Lei nº 8212/91: Define o momento em que 
as contribuições incidirão sobre as remunerações pagas, assim 
estabelecendo em seu inciso I: “vinte por cento sobre o total das 
remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, 
durante o mês, aos segurados empregados que lhe prestem ser-
viços, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua 
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de 
utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, 
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à 
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos 

da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo 
de trabalho ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei nº 
9.528, de 10.12.97)”.

Diante do preconizado pelo dispositivo da Lei 8.212/91, 
somente as verbas de natureza SALARIAL, efetivamente terão 
incidência das contribuições previdenciárias;

Partindo destas premissas o Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça já prolataram diversas decisões afastan-
do a incidência da contribuição previdenciária sobre algumas verbas: 

Vale transporte pago em dinheiro; Aviso prévio indenizado; 
Auxílio-creche; Terço-constitucional de férias; Auxílio-doença e 
auxílio-acidente, dentre outras.

Importante frisar que o Supremo Tribunal Federal já acenou 
pela não incidência das contribuições ora narradas, tendo como 
pano de fundo a não incorporação ao salário.

Certamente a questão sobre interpretação de natureza indeni-
zatória ou não de verbas pagas a trabalhadores e empregados ainda 
passará por diversos debates judiciais, haja vista a resistência da 
Fazenda em cenários que tendem a acarretar a diminuição de receitas.

Entretanto, as verbas referentes ao aviso prévio indenizado, 
o terço constitucional de férias e os 15 dias iniciais do auxílio-
-doença, encontram-se pacificados no Supremo Tribunal Federal, 
podendo dessa forma, todo o setor patronal buscas a sua devo-
lução paga nos últimos cinco anos, e ainda, reestruturar sua folha 
de pagamento com a exclusão de tais verbas que não incidem 
contribuições previdenciárias.

Portanto, considerando-se o ônus que esta cobrança indevida 
pode gerar para as empresas, o questionamento sobre a não 
incidência de contribuição de previdenciária sobre verbas de 
natureza indenizatória ou sociais pode representar uma medida 
eficaz e legal para a restituição de valores e autorização para 
cessação de recolhimentos.
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SINDICATO REALIZA APRESENTAÇÃO 
EM EVENTO NA FECOMERCIOSP

ENCONTRO DE FUNCIONÁRIOS PERMITIU A TROCA DE

EXPERIÊNCIAS ENTRE PROFISSIONAIS DO SETOR 

O Sindicato do Comércio Varejista da 
Baixada Santista participou do 1º Encontro de 
Funcionários de Sindicatos, realizado em junho 
pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). 
O evento teve como objetivo proporcionar a 

troca de experiências entre profissionais que 
atuam com o comércio varejista, atacadista e 
prestação de serviços.

O gerente administrativo do Sindicato, 
Marco Antonio Guimarães, foi convidado pela 
Fecomercio para falar sobre o trabalho da enti-
dade. Ele realizou uma apresentação com as 
principais estratégias de comunicação emprega-
das pelo Sindicato, como a utilização das redes 
sociais e a revista O Mascate, entre outros. 

“Esse encontro nos deu a oportunidade de 
apresentarmos nosso trabalho no Sindicato e, 
além disso, permitiu trocarmos experiências com 
profissionais de todo o estado, o que é sempre 
muito enriquecedor”, afirma Marco Antonio.

GERENTE DO SINDICATO 

APRESENTOU DIFERENTES ESTRATÉGIAS
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SINDICATO ALERTA PARA PAGAMENTO DA 
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

RECURSO É UTILIZADO PARA OFERECER AOS INTEGRANTES DA 

CATEGORIA SERVIÇOS ADICIONAIS, COMO ORIENTAÇÃO JURÍDICA

O Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista 
informa que a cobrança da Contribuição Assistencial 
Patronal tem previsão legal no artigo 513 – alínea “b” e 
“e” – da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com-
binado com a cláusula expressa na Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT) do exercício.  Regulamentado na 
CCT, o recolhimento torna-se obrigatório por toda a 
categoria, que será sempre representada pelo Sindicato 
Patronal, por força de lei e não de forma facultativa.

A contribuição assistencial do Sindicato foi definida 
em assembleia geral da categoria, ou seja, de associa-
dos e não associados. O  Supremo Tribunal Federal já 
se pronunciou em decisão unânime de sua 2ª. Turma, 
dando legitimidade à cobrança de contribuição assis-
tencial, independente de filiação.

O pagamento da contribuição assistencial é recurso 
financeiro utilizado para oferecer aos integrantes da 
categoria serviços adicionais àqueles prestados na 
celebração de convenção coletiva de trabalho na data-

-base. Dentre eles é o de ter acesso à orientação da 
Assessoria Jurídica do Sindicato, da qual pode obter 
todas e quaisquer informações de ordem legal. Outra é 
a representação sindical. 

De acordo  com a Convenção Coletiva de Trabalho 
2015/2016, celebrada com o Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Santos e devidamente registrada 
no Ministério do Trabalho e Emprego de Santos, as 
Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte 
(EPP), para aderirem ao Regime Especial de Piso 
Salarial, precisam cumprir integralmente a Cláusula 6ª 
da referida Convenção.

Além disso, para serem beneficiadas com trabalho 
aos domingos e feriados, da Convenção Coletiva vigen-
te, todas as empresas deverão estar com as contribui-
ções devidamente quitadas. Entre em contato com 
o departamento de Contribuição do Sindicato pelos 
telefones (13) 2101-2833/ 2834/ 2874 ou pelo e-mail 
contribuicao@scvbs.com.br.
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101010101111100111

O MELHOR PREÇO PARA CERTIFICADO DIGITAL 

É AQUI NO SINDICATO
CONFIRA AQUI OS 
PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL:

Juntos
para Fortalecer

o Comércio

Tronco chave: (13) 2101-2868
e-mail: centraldeatendimento@scvbs.com.br

Para adquirir acesse:
www.scvbs.com.br
e envie sua solicitação.

e-CNPJ
Cartão 
+ Leitora

CERTCARD

A3

e-CNPJ
Cartão CERTCARD

A3

e-CNPJ
Token

A3

e-CPF
Cartão 
+ Leitora

CERTCARD

A3

e-CPF
Cartão

CERTCARD

A3

e-CPF
Token

A3



O Mascate  •  julho / agosto de 2016  •  19

Cupidos espalharam o amor pelo Shopping Miramar 
em comemoração ao Dia dos Namorados

O Parque Balneário lançou a coleção outono-inverno 
com um desfile pelos corredores do shopping

O coordenador do Procon-Santos, Rafael Quaresma, e o 
vice-presidente do Sindicato, Omar Abdul Assaf, no lança-
mento da 4ª Semana do Desconto

A Lindt promoveu degustação de chocolates na 
inauguração da loja no Praiamar

Imagens 1 a 4: Divulgação     Imagem 5: Gustavo de Sá/SCVBS

O Praiamar Shopping realizou o primeiro desfile de Moda 
Inclusiva da Baixada, com modelos com deficiência

EM
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