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CONFIRMADO:
FESTA DOS COMERCIÁRIOS 2017 ACONTECERÁ NO DIA 05/11

A Sede Campestre e o pesqueiro reabriram no dia 02 de 
setembro e já retomaram o sucesso de público, até porque são 
opções de qualidade para a família comerciária passar dias 

agradáveis no verão que chegou antes da primavera.

SEDE CAMPESTRE
REABERTA

Confira na Página 05

A festa acontecerá no dia 05 DE NOVEMBRO, a partir das 10h, na Sede Campestre, em Santa Isabel. Apenas participarão da festa e 
concorrerão aos prêmios aqueles que já são sócios e os que se associarem até o dia 30/09/2017.

Página 05

O processo seletivo para 140 vagas de emprego na nova 
unidade do Roldão Atacadista, na Região Bonsucesso, 
levou pelo menos 2 mil pessoas ao Centro de Qualificação dos 

Comerciários (CQC), no Centro, na Rua Cerqueira César.

Página 03

DUAS MIL PESSOAS DISPUTAM 140
VAGAS PARA ATACADISTA NO CQC
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REFORMA PREVIDENCIÁRIA – O NOSSO FUTURO NA SARjETA

Os trabalhadores ainda não sentiram o desastre que será a reforma 
trabalhista. Ela só entrará em vigor em novembro. Resta-nos lutar nos 
tribunais para derrubar essa reforma e sair às ruas contra esse governo 
que não tem legitimidade para mexer nos nossos direitos. Com gente 
como Temer não há diálogo, ele não é digno de confiança. Temos que 
resistir e nos defender.
Pois bem, enfiada goela abaixo a reforma trabalhista, surgem chanta-
gens do governo, afirmando que o Brasil quebrará se não aprovarem a 
reforma da previdência. Balela!
‘’A gravidade da situação é essa: estamos prestes a não poder pagar a 
Previdência’’. Afirmou recentemente Dyogo Oliveira, ministro do Plane-
jamento. Em junho do ano passado, Temer disse que ‘’ou a Previdência 
Social tem de ser reformulada ou então todos os pensionistas sofrerão’’. 
Isso sem falar da propaganda do PMDB nas redes sociais neste ano: 
‘’Se a Reforma da Previdência não sair: Tchau, Bolsa Família; 
adeus, FIES; Sem Novas Estradas; Acabam os Programas Sociais’’. 

Não aprovaram ainda porque para a reforma da Previdência eles 
precisam de 308 votos no Câmara e 49 no Senado e como a popularidade 
de Michel Temer é menor do que a da tomada de três pinos, ele não 
conseguiu esses votos. Além disso, a preocupação de Temer tem sido 
salvar o seu mandato, fazendo todo tipo de promessas aos deputados e 
empresários, empenhando os nossos direitos, para se manter no poder.
Depois de se safar novamente, e isso vai acontecer dada a qualidade 
e a cara de pau dos nossos deputados, que não vão autorizar o STF a 
receber a denúncia, Temer vai fazer o que puder e se não conseguir a 
reforma, aprovará mudanças menores, que prejudicam muito os mais po-
bres. Temer pretende impor uma idade mínima de 65 anos, para homens, 
e 62, para mulheres. Acontece que, na prática, para os mais pobres a 
idade mínima já existe no Brasil, pois eles não conseguem se aposentar 
por tempo de contribuição (35 anos, homens, 30 anos, mulheres). Para 
a aposentadoria por idade, hoje é necessário um mínimo de 180 contri-
buições mensais (15 anos), 65, homens e 60, mulheres. Com a reforma, 
o número salta para uma carência de 300 contribuições (25 anos), o que 
deixará esta aposentadoria inviável para os mais pobres, que pulam de 
emprego em emprego e não vão conseguir atingir essa marca, ainda 
mais depois dessa nojenta reforma trabalhista, que vai precarizar ainda 
mais o emprego. Resultado, quando ficarem velhos e forem descartados, 
os trabalhadores dependerão dos filhos ou vão para a sarjeta.
Enquanto isso, Temer concede perdões bilionários a dívidas previden-
ciárias dos pecuaristas.  A Previdência não é deficitária, já mostramos 
isso neste espaço outras vezes. Na verdade, deficitário é caráter de go-
vernantes ilegítimos, que são colocados no poder apenas para fazer o 
serviço sujo para empresários e especuladores de plantão. No final das 
contas, nós, os trabalhadores, estamos pagando o pato...
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As homologações no sindicato são feitas das 9h às 17h30 e
devem ser marcadas com 2 dias de antecedência.

O Departamento Jurídico está à sua disposição,
de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Guarulhos, Arujá e Santa Isabel
Ligue: (11) 2475-6565

Itaquá, Poá e Ferraz
Ligue: (11) 4642-0792

BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

Base Territorial: Guarulhos - Arujá - Ferraz de Vasconcelos - Itaquaquecetuba - Poá - Santa Isabel
Guarulhos: Rua Morvan Figueiredo, 65 - 7º andar, Centro - Cep 07090-010 - tel.: (11) 2475-6565
Itaquá: Rua Guilhermina Maria Conceição, 79, Centro - Cep 08570-640 - tel.: (11) 4642-0792 (atende Itaquá, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Santa Isabel)
Diretoria Efetiva: Walter dos Santos – presidente; Luciano Paula Leite; Raimundo dos Santos; José Carlos da Costa; Shirley de Carvalho Silva; José de Almeida Araújo; 
Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Luiz Ferreira Neto; Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito; Patrícia Brandão 
de Aquino; Valéria de Faria Bonfim; Edson Jesus de Carvalho e Maximino Pereira Xavier
Projeto Gráfico/ Diagramação: Edgard Catão – Revisão: Maria Helena Rodrigues – Jornalista Responsável/ Fotos: Alex Pereira
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Twitter: @comerciariosgru | Facebook: Sincomerciários de Guarulhos
Impressão: Hawaii Gráfica e Editora
Os artigos assinados e publicados nesse informativo expressam exclusivamente a opinião de seus autores

Walter dos Santos
Presidente
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DUAS MIL PESSOAS DISPUTAM 140 VAGAS PARA ATACADISTA
EM SELEÇÃO REALIZADA NO CQC

O processo seletivo para 140 vagas de emprego na nova 
unidade do Roldão Atacadista, na Região de Bonsucesso, 
levou pelo menos 2 mil pessoas ao Centro de Qualifica-
ção dos Comerciários (CQC), no Centro, na Rua Cerqueira 
César. A fila estendia-se pelo quarteirão.
A nova loja do atacadista deve ser inaugurada entre o 
final de setembro e o começo de outubro. Ao todo, serão 
155 profissionais em atividades, dos quais 15 estarão em 
cargos de chefia e serão remanejados de outras unidades 
da empresa.
Na fila para preencher a ficha de inscrição foi possível 
observar pessoas de todos os perfis: homens, mulhe-
res, jovens, adultos, pessoas com ou sem experiências 
e muitas que estão desempregadas por um longo perío-
do. Em tese, são quase 14 pessoas por vaga. “Eu estou 
procurando emprego há um ano, mas estou parada há 
dois. Tive alguns problemas de Saúde e também tive que 
cuidar do meu sogro”, contou Ana Paula Soares da Silva, 
de 41 anos, que procura uma vaga para qualquer uma das 
funções disponíveis, como operador de caixa, repositor, 
conferente etc.
A média salarial é de R$ 1.334. Vale ressaltar que, em ja-
neiro, a rede atacadista Seta fechou três unidades na cida-
de e encerrou 800 postos de trabalho. “Muita gente que 
vem aqui trabalhava lá e ainda não conseguiu emprego”, 
explicou a coordenadora do CQC Sandra Figueira.

CQC
Centro de QualifiCação do ComerCiário

Rua Cerqueira César, 236 - Centro de Guarulhos

Tel.: 11 4378-8333

www.comerciariosdeguarulhos.org.br



nº 246  |  o comerciário  |  setembro/2017SINDICALISMO

4

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA QUER ANULAR PONTOS DA
REFORMA TRABALHISTA

O procurador-geral da 
República, Rodrigo 
Janot (sucedido desde  
17/09 por Raquel 
Dodge), acusou um 
declarado objetivo de  
reduzir o número de 
demandas perante a 
Justiça do Trabalho, a 
partir da obrigação do pa-
gamento de honorários 
periciais e advocatícios 
de sucumbência (quan-
do a parte derrotada 
deve bancar uma 
espécie de prêmio à 
vencedora), mesmo 
para quem é abrangido 
pelo direito à gratuidade.
Antes mesmo de entrar 
em vigor, a reforma traba-
lhista enfrenta o primeiro 
processo questionando os 117 artigos alterados da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O procurador-ge-
ral da República, Rodrigo Janot, protocolou no Supremo 
Tribunal Federal (STF) Ação Direta de Inconstitucionalida-
de (ADIN) contra pontos da lei da reforma trabalhista.
Na ação, protocolada na noite de 25 de agosto, o procu-
rador–geral questiona os artigos 790-B, 791-A e 844 da 
CLT, que normatizam pontos do processo trabalhista, em 
que estão previstas situações nas quais o sucumbente 
(aquele que perde uma ação trabalhista) fica obrigado 
a arcar com os custos do processo e com honorários 
advocatícios, mesmo que a parte derrotada comprove 
não ter condições de pagar, sendo beneficiária da Justiça 
gratuita.

“CONTRAMÃO DOS MOVIMENTOS DEMOCRÁTICOS”
Rodrigo Janot apontou a existência de “inconstitucionali-
dade material, porque impõe restrições inconstitucionais 
à garantia de gratuidade judiciária aos que comprovem 
insuficiência de recursos, na Justiça do Trabalho”.
O procurador-geral acusou um declarado objetivo de 
reduzir o número de demandas perante a Justiça do 
Trabalho, a partir da obrigação do pagamento de hono-
rários periciais e advocatícios de sucumbência (quando 
a parte derrotada deve bancar uma espécie de prêmio 
à vencedora), mesmo para quem é abrangido pelo 
direito à gratuidade. Para Janot, o dispositivo está 
na contramão dos movimentos democráticos que 

consolidaram tais garantias de amplo e igualitário acesso 
à Justiça. O próprio texto da reforma trabalhista conside-
ra beneficiários da Justiça gratuita todos que recebem 
até dois salários mínimos, ou que, mesmo com salá-
rio acima desse teto, declarem que o pagamento das 
custas processuais pode prejudicar o sustento próprio ou 
da família.
A ADIN pede que seja concedida decisão liminar (provi-
sória) que suspenda de imediato os trechos da reforma 
trabalhista que preveem a possibilidade de que, mesmo 
atendendo aos critérios de acesso à Justiça gratuita, o 
derrotado numa ação trabalhista seja obrigado a arcar 
com as custas do processo.
ADIN CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO - No mês de junho, 
Rodrigo Janot já havia ajuizado uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade contra a lei que libera a terceiriza-
ção para atividade-fim nas empresas. No pedido, Janot 
argumenta que a Câmara dos Deputados não cumpriu 
um pedido do Poder Executivo de retirada da pauta do 
projeto de lei que serviu de base para a lei.
“Não houve deliberação, pela Câmara dos Deputados, 
de requerimento de retirada da proposição legislativa, 
formulado por seu autor, o Presidente da República, an-
tes da votação conclusiva”, diz Janot em trecho da ação, 
em que também afirma não ser incomum que a ter-
ceirização seja usada para explorar trabalho em condi-
ções “análogas à escravidão”, conforme informações do 
Ministério do Trabalho.

Rodrigo Janot ex-procurador-geral da República



CONFIRMADO: FESTA DOS COMERCIÁRIOS 2017
ACONTECERÁ NO DIA 05/11

•	 Para participar do SORTEIO é preciso estar trabalhando no comér-
cio, ou seja, os sócios sem vínculo NÃO participarão dos sorteios.

•	 As mensalidades deverão estar em dia até a data da festa.
•	 No dia da festa será expressamente proibida a entrada de pai, mãe, 

convidados ou visitantes.

Após o sucesso da festa do ano passado, quando mais de 2000 pessoas estiveram na Sede Campestre, os diretores, funcionários e 
colaboradores do sindicato estão se empenhando ainda mais para que tudo seja perfeito. E, para que tudo saia como o esperado, 
foram estabelecidas algumas regras de ingresso para a festa e para concorrer no sorteio. Preste a atenção para não ficar de fora:

A festa acontecerá no dia 05 DE NOVEMBRO, a partir das 
10h, na Sede Campestre, em Santa Isabel. Apenas partici-
parão da festa e concorrerão aos prêmios aqueles que já 
são sócios e os que se associarem até o dia 30/09/2017, 
ou seja, um mês antes da data da festa (05/11/2017).

nº 246  |  o comerciário  |  setembro/2017LAZER

55

A Sede Campestre e o  
pesqueiro reabriram no dia 02 de setembro 

e já retomaram o sucesso de público, até porque são 
opções de qualidade para a família comerciária passar dias agradáveis 

no verão que chegou antes da primavera. A Sede Campestre é elogiada pela 
manutenção e pela quantidade de atividades que disponibiliza aos comerciários.

< Cada comerciário associado pode levar até cinco convidados. Cada 
convidado paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Crianças convidadas, com até 10 anos de 
idade, entram gratuitamente.

< Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
< Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado.
< Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho.

< Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com 
as mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.

< Caso haja mensalidades em atraso, o acerto das mesmas poderá ser 
feito na sede do Sindicato, através do pagamento dos boletos nas 
agências bancárias ou, ainda, na recepção da Sede Campestre.

< O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede 
Campestre, após a identificação na portaria.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

SEDE CAMPESTRE REABERTA
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MITOS E VERDADES SOBRE A HALITOSE

Constrangimento e insegurança são algumas carac-
terísticas de pessoas que sofrem com um sintoma 
conhecido popularmente, como “bafo”. Uma rotina 
estressante provoca uma redução na salivação, o 
que pode acarretar no surgimento de placa bacteria-
na, causadora do mau hálito. Em muitos casos, por 
conta do dia a dia cheio de afazeres, os pacientes 
tem uma alimentação desregulada, permanecen-
do intervalos muito longos sem comer nada, o que 
pode agravar o problema.  

Existem quatro tipos de problemas que podem 
desencadear o mau hálito:
1. Esporádica, que é passageira e aparece, por 

exemplo, ao acordar ou ficar muito tempo em 
jejum.

2. Crônica, que apresenta um maior tempo presente 
no paciente. O problema tem maior incidência nos 
idosos, devido a grande quantidade de remédios 
que são ingeridos, que afetam a produção de saliva, 
causando o mau hálito. 

3. Fisiológica caracterizada pela falta de higiene bucal, 
estando algumas vezes relacionada a sintomas de 
depressão.

4. Patológica causada pela doença periodontal infla-
matória crônica, que exige tratamento dentário 
e instrução de higiene bucal para eliminar o 
problema. 

www.minhavida.com.br/saude/temas/halitose

AÇõES PREVENTIVAS

•	 Uso de fio dental e boa escovação, limpando também a 
língua, após qualquer refeição.

•	 Consulta regular ao dentista.
•	 Realização de bochechos com produtos antissépticos.
•	 Uma dieta balanceada e evitar comer entre as refeições.
•	 Beba pelo menos dois litros de água por dia.
•	 Controle o estresse.

SINCOMERCIÁRIOS OFERECE  DENTISTA GRATUITO
AOS COMERCIÁRIOS SINDICALIZADOS

LIGUE E MARQUE A SUA CONSULTA
< Guarulhos:  11 2475-6565
< Itaquaquecetuba: 11 4642-0381  |  11 4642-0792

Dentistas disponíveis nas sedes de Guarulhos e Itaquaquecetuba
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CRESCE O INTERESSE PELO kIT-BEBê

A qualidade dos produtos que compõem o kit-bebê tem agradado aos 
novos papais e mamães comerciários e isso levou a um aumento na 
procura. No mês de agosto, uma dezena de kits foi distribuída. Lem-
brando que as mães comerciárias sócias há pelo menos três meses, 
ou dependentes de sócios, têm direito ao kit bebê para filhos com ida-

de de zero a três meses, composto de 15 itens, todos indispensáveis 
ao bebê, como trocador de bolsa, termômetro digital, talco e sabone-
te johnson’s 

®, bodie, mijãozinho, toalha de algodão bordada, traves-
seiro, mamadeiras Kuka  (70 ml e 250 ml) , sapatinho e luvas, pano 
de boca bordado, chupeta Kuka, cortador de unhas, e uma linda bolsa.

Carla Ferreira Freitas Ex-Func.
Quiversand Modas Ltda

Renato Fernandes de Souza
Via Varejo S/A

Irailma Nunes (Supermercados Jaragua Ltda), o bebê
João Victor e sua mãe Maria

Jose Antonio da Silva (Projiaco Artefatos de 
Aço Inox Eireli), a esposa Aline e o bebê Daniel

Anderson Garcia (Multieixo Impl. Rod. 
Ltda), a esposa Thatiane e o bebê Theo

Marcos Elerson Bento Ex-Func. de Tintas Machado Ltda,
a esposa Ana Paula e bebê Ryan

Kelly Vanessa Borges de Oliveira
Supermercados Irmãos Lopes Ltda

Socia Andressa Souza, da Andrade Reis Office Prod. Serv.,
com a filha Maria e sua sogra

Washington Luis M. Barros
Aços F. Sacchelli Ltda

Giselia Maria G. dos Santos, da Loja Andrade Ltda,
o marido Eloi e o bebê Levy



Guarulhos: Rua Morvan Figueiredo, 65 - 7º andar
Centro - Cep 07090-010 - tel.: (11) 2475-6565

Itaquá: Rua Guilhermina Maria Conceição, 79
Centro - Cep 08570-640 - tel.: (11) 4642-0792

Empregador: _______________________________________________________ CNPJ:  ___________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________ nº  _________

Bairro: __________________________________________   Telefone:  _________________________________________

Cargo ou função:  ____________________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/_____ 

DADOS DA EMPRESA

MATRÍCULA NO SINDICATO Nº __________________   MATRÍCULA NA EMPRESA Nº  _____________________________

Nome:  _____________________________________________________________________________________________

Nome do Pai:  _______________________________________________________________________________________

Nome da Mãe:  ______________________________________________________________________________________

Data de nasc: ____/____/_______  Estado civil: ___________________________                      Sexo (     )  M      (     )  F

Natural da cidade de: ________________________________________    Estado:  _________________________________

Endereço: __________________________________________________________________ nº _________ apto:  ________

Município: _______________________Bairro: ____________________  CEP: ________________ Tel:  ________________

Carteira de Trabalho: _______________________________ Série: ______________  RG:  __________________________

CPF: __________________________________ (campo obrigatório)  Email:  _______________________________________

PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

Cônjuge/companheiro(a):______________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

(    ) Autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o disposto no art. 545 da CLT.

(    ) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____       ___________________________________________________________________________
Associado

DEPENDENTES

SINDICALIZE-SE!

(  ) Através de colegas de trabalho  (  ) Transferido de outra região  (  ) Site/Facebook  (  ) Visita do funcionário do sindicato na loja  

(  ) Quadro de aviso da empresa      (  ) Outros:  _________________________________________________________________

COMO CONHECEU O SINDICATO?

Atenção: é necessário apresentar a carteira de trabalho, comprovante de residência, certidão de nascimento e casamento 
para comprovação dos dependentes, CPF, RG e três fotos 3 x 4


