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O COMERCIÁRIO

Fecomerciários completa 75 anos e reconduz
motta à presidência
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No dia 9 de abril, mais 
de 50 mil trabalhadores – 
incluindo os comerciários 
de Guarulhos – tomaram 
as ruas da capital paulista 
durante a 8ª Marcha da 
Classe Trabalhadora.

Página  04

50 Mil reivindicaM
direitos

Festa comerciária em ho-
menagem ao Dia do Tra-
balho: dia 04 de maio, DO-
MINGO, a partir das 10h, 
na Sede Campestre. Uma 
MOTO, doada pela Feco-
merciários, será sorteada!
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dia do traBalHo dos
coMerciÁrios

Uma noite de muita festa marcou o início das comemorações de 75 anos de fundação da Federação dos Empregados no 
Comércio do Estado de SP (Fecomerciários). Durante o evento, que aconteceu na capital paulista, a nova diretoria foi empossada 
e Luiz Carlos Motta, foi reconduzido à presidência da entidade. Walter dos Santos e Luciano Leite, dos comerciários de Guarulhos, 
marcaram presença.

Foto meramente ilustrativa
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m 10 de abril, nossa Fede-
ração viveu dois momen-
tos especiais: a come-

moração de 75 anos de fundação e a 
posse da sua nova Diretoria. Agradeço 
a presença dos amigos e das amigas 
que prestigiaram esses dois aconte-
cimentos que ditam novos desafios 
para o nosso elenco federativo.
Confesso que a sensação de estar po-
dendo vivenciar novamente a oportu-
nidade que Deus concedeu a mim, ou 
seja, ser eleito para assumir a presi-
dência da Federação dos Empregados 
no Comércio do Estado de São Paulo, 
a Fecomerciários, pela segunda vez, é 
de extremo otimismo e entusiasmo. 
Nossa Federação comemorou 75 

anos de fundação em 9 de abril. E o 
momento para festejarmos não po-
deria ter sido mais condizente com a 
marca registrada da nossa Federação. 
Isto é: estar nas ruas defendendo os 
interesses dos trabalhadores como fi-
zeram, em 1939, os comerciários de 
Campinas, Catanduva, Garça, Marília, 
Ribeirão Preto, Santos e São Paulo, 
fundadores da nossa Federação.
No dia 9 de abril, com a presença de 
comerciários de todo o Estado, cami-
nhamos da Praça da Sé até o vão li-
vre do Masp, durante a 8ª Marcha da 
Classe Trabalhadora que reuniu mais 
de 50 mil manifestantes. Portanto, co-
memoramos mais de sete décadas de 
atuação sindical fazendo o que sem-
pre fizemos e bem: mobilizar e organi-
zar os Sindicatos Filiados enfrentando 
ameaças aos direitos trabalhistas.
Com a União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), a nossa Central, presidida pelo 
comerciário Ricardo Patah, avançamos 
passo a passo fazendo valer o resgate 
da Pauta Trabalhista no Congresso Na-
cional e no Palácio do Planalto.
É exercendo a prática de um sindica-
lismo unitário e realizador que a nossa 
Federação completa 75 anos e, assim 
quis o destino que, simultaneamente, 
sua nova diretoria fosse empossada; 
uma diretoria eleita com 100% dos 
votos válidos sob o lema Unidade de 
Ação, Lealdade e Comprometimento.
O fato de termos sido eleitos com 
100% dos votos válidos deve nos dizer 

que não podemos nos deixar dominar 
pelos cargos ocupados, tampouco pe-
los recursos a eles conferidos. Esses 
recursos jamais poderão ser mais va-
lorizados do que nossas obrigações, e 
o prestígio do cargo não terá espaço 
para prevalecer diante das nossas ta-
refas ou gerar acomodações.

DIRETORIA
Pela primeira vez uma mulher vai ocu-
par uma das vice-presidências, a com-
panheira Lia Marques, presidente do 
Sincomerciários de Votuporanga. Há 
duas novas diretorias: a de Habitação, 
a cargo do Mario Herrera, de Marília, 
e a de Assuntos Institucionais e Políti-
cos, confiada a José de Souza Vilarim, 
o Zequinha de Cotia. Márcia Caldas 
Fernandes, do Sincomerciários de Rio 
Preto, vai coordenar a Secretaria da 
Mulher.
Na base comerciária, diretores e di-
retoras somarão esforços sem dis-
tinção do porte ou do tamanho da 
representatividade do Filiado. Somos 
igualmente necessários para todos 
da mesma forma que todos são fun-
damentais para a Federação. A União 
Comerciária, agora fortalecida com a 
nossa filiação à UGT, há de superar 
obstáculos que certamente vão surgir.

E

o início de uma nova jornada

Luiz Carlos Motta
Presidente da Fecomerciários

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

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



Uma noite de muita festa marcou o início das comemora-
ções de 75 anos de fundação da Federação dos Emprega-
dos no Comércio do Estado de SP (Fecomerciários). Durante 
o evento, que aconteceu na capital paulista, a nova diretoria 
foi empossada e Luiz Carlos Motta reconduzido à presidên-
cia da entidade.
“Temos pautado a nossa administração no poder da unidade 
e na participação dos 68 sindicatos filiados, claro que é um 
sonho nosso que a categoria tenha cada vez mais poder de 
compra, continuaremos lutando, mais do nunca a partir des-
te momento que a profissão está regulamentada, para que 
conquistemos a data base e o piso salarial unificado nacio-
nalmente”, explica Motta.
Estiveram presentes Ricardo Patah, presidente nacional da 
UGT; Geraldo Alckmin,  governador de São Paulo, entre ou-
tras autoridades e dirigentes dos diversos sindicatos filiados 
à Federação.

Segundo Geraldo Alckmin, por ser a posse de uma institui-
ção que completa tantos anos de luta, o momento é funda-
mental para o movimento sindical dada a importância que 
a categoria comerciaria tem para o mercado de trabalho e 
para a economia brasileira. Alckmin lembrou também que é 
necessário que a categoria tenha representantes não só na 
Câmara dos Deputados, mas em todas as esferas governa-
mentais. “Motta, São Paulo e o Brasil precisam de pessoas 
comprometidas com a classe trabalhadora”, esclarece o go-
vernador
Representando os comerciários de Guarulhos, comparece-
ram o presidente do Sincomerciários, Walter dos Santos e 
Luciano Leite, um dos seus diretores.
Para Walter, a posse de Motta é a coroação de um trabalho 
de gestão moderna: “Antes de mais nada, quero homena-
gear os 75 anos da Fecomerciários na pessoa dos compa-
nheiros Magaldi e Lucania, que fazem parte da história da 
nossa federação e em nome de quem homenageio todos 
os companheiros que já nos deixaram. Dito isso, quero 
cumprimentar o presidente Motta pela visão estratégica 
que possibilitou aos comerciários várias conquistas, como 
a regulamentação da nossa profissão, entre outros. Com 
ele à frente da Fecomerciários, inciamos uma nova etapa 
de gestão moderna, que propiciou o crescimento da Fede-
ração. Ele, hoje, é um dos mais respeitados sindicalistas 
do Brasil e, sem dúvida, é o mais indicado para ser nosso 
representante maior”.
Luciano Leite manifestou a sua satisfação: “Falo aqui em 
nome de todos os diretores e dos comerciários de Guaru-
lhos e da base. Tenho certeza que todos têm enorme satis-
fação em ver Motta como presidente da Fecomerciários, 
pois sabem da firmeza de propósito, da responsabilidade 
e da sua dedicação à nossa categoria. Parabéns Motta”, 
finalizou Leite.
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Fecomerciários completa 75 anos e reconduz motta
à presidência da entidade

3
Luciano Leite e Walter do Sincomerciários de GuarulhosWalter dos Santos, Geraldo Alckmin e Motta
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SINDICALISMO

8ª marcha das centrais reúne
50 mil trabalhadores em são paulo

Mais de 50 mil trabalhadores de várias categorias – incluin-
do os comerciários sob a liderança do presidente Motta, 
da Fecomerciários – invadiram as ruas da capital paulista 
durante a 8ª Marcha da Classe Trabalhadora, realizada no 
dia 09 de abril. A concentração aconteceu na Praça da Sé, 
a partir das 10h, de onde os trabalhadores partiram em pas-
seata pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio até o vão livre 
do Masp, na avenida Paulista, com encerramento às 13h30.
A 8ª Marcha foi organizada pelas seis Centrais Sindicais 
(UGT, CUT, CTB, CGTB, Nova Central e Força). Unidade e 
organização marcaram a ação das Centrais pela luta do tra-
balhador rumo ao avanço das conquistas da classe trabalha-
dora no Congresso Nacional. O que se espera é um diálogo 
e conquista das suas bandeiras de luta. Nos últimos anos, 
independente dos governos que passaram pelo País, hou-
ve muitos avanços, mas que ainda precisam de reparos.
Ricardo Patah, presidente nacional da UGT, lembrou a im-
portância da marcha para não só lutar pela conquista do fim 
do Fator Previdenciário e redução da jornada para 40h se-
manais, mas na luta pela capacitação, educação e inclusão 
social. “Uma saudação às mulheres do Brasil, à cor do Bra-
sil, à cor das Centrais e dos trabalhadores e trabalhadoras, 
que estão aqui, reivindicando a cidadania do nosso País. 

O Brasil está aqui, com a voz nas ruas, mostrando o que 
queremos de melhor. Nós queremos um Brasil com bons 
empregos, de inclusão, dos brasileiros e das brasileiras”.
Para encerrar a manifestação, João Felício, presidente da 
CSI, e todos os presidentes das Centrais pediram que cada 
trabalhador ali presente levantasse as mãos, em regime de 
votação, para aprovar o encaminhamento da pauta unifica-
da ao Congresso Nacional.

PARTICIPAçãO COMERCIáRIA
Liderados pelo presidente Motta, caravanas de 48 Sindicatos 
Filiados à Fecomerciários fortaleceram a 8ª Marcha da Clas-
se Trabalhadora. Participaram comerciários de Americana, 
Araras, Assis, Avaré, Barretos, Botucatu, Bragança Paulista, 
Caraguatatuba, Catanduva, Cotia, Cruzeiro, Dracena, Fer-
nandópolis, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapetininga, Itapeva, 
Itapira, Itu, Ituverava, Jacareí, Jales, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lo-
rena, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Presidente Prudente, Pre-
sidente Venceslau, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santo 
André, Santos, São Carlos, São José do Rio Pardo, São José 
do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sertãozinho, 
Sorocaba, Sumaré, Taubaté, Tupã, Votuporanga, e práticos de 
farmácia dos Sinprafarmas de São Paulo e Santos.

ENTRE AS PAUTAS DO TRABALHADOR 
DESTACAM-SE:

 Fim do Fator Previdenciário;
 Redução dos juros e do superávit pri-

mário;
 Redução da jornada de trabalho sem 

redução de salário;
 Não ao PL 4330 da terceirização;
 Igualdade de oportunidades para ho-

mens e mulheres;
 10% do PIB para a educação;
 10% do orçamento na União para a 

saúde;
 Manutenção da política de valoriza-

ção do Salário Mínimo;
 Regulamentação da Convenção 151 

da OIT;
 Combate à demissão imotivada, com 

aprovação da Convenção 158 da OIT;
 Valorização das aposentadorias;
 Transporte público de qualidade;
 Fim dos leilões do petróleo.
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aproveite a sede campestre antes que o Frio chegue

Maio é um mês em que o calor está presente, sobretudo 
neste ano, que parece estar mais quente do que os anterio-
res. É uma boa oportunidade, antes do inverno, para você 
aproveitar a piscina da Sede Campestre.
Se você acha que já esfriou um pouco e que não dá mais 
para curtir a piscina, não se esqueça do churrasco com os 
amigos. Reúna uma turma da sua empresa, convide a famí-
lia, compre a carne e vá se divertir.
Vários quiosques com toda a infraestrutura para um 
churrasco estão à sua disposição, lembre-se que a vida 
também é lazer.

Mas não é só, tem o campo de futebol gramado, a quadra 
de futebol society coberta, salão de jogos, videokê, play-
ground, lanchonete e um amplo estacionamento, para sua 
comodidade.

55

Lembramos que o acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por 

dentro da sede campestre, após a identificação na portaria.

norMas de FUncionaMento

•	 Cada	comerciário	associado	pode	levar	até	cinco	convidados.	
Cada convidado paga, na portaria da sede campestre, taxa 
de utilização de R$15,00 (quinze reais). Crianças convidadas, 
com até 10 anos de idade, entram gratuitamente.

•	 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.

•	 Abre	aos	sábados,	domingos	e	feriados,	das	9h	às	17h.

Troque a preocupação do 
trabalho pela tranquilidade 
da pesca. Crianças e suas 
famílias são bem-vindas.

PesQUeiro

E para chegar não tem jeito de se perder. Siga pela Via Dutra até 

Arujá e de lá pegue a Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel. 

A Sede fica logo ali, no Km 56, no bairro Cafundó - Santa Isabel.
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SAÚDE

Muitos postos de trabalho provocam tensões muscu-
lares, dores e fadiga. Não é raro assentos ou bancadas 
obrigarem o trabalhador a usar posturas inadequadas. 
Mantidas por um longo período de tempo, essas pos-
turas podem provocar fortes dores localizadas naque-
le conjunto de músculos.
Basicamente, em se tratando da postura, existem 
dois tipos de trabalhos:

► TRABALHO DINâMICO: é aquele que permite con-
trações e relaxamentos alternados dos músculos.

► TRABALHO ESTáTICO: é altamente fatigante e, 
sempre que possível, deve ser evitado. Quando 
não for possível, pode ser aliviado, permitindo 
mudanças de posturas, melhorando o posiciona-
mento de peças e ferramentas ou providenciando 
apoio para partes do corpo com o objetivo de redu-
zir as contrações estáticas dos músculos. Também 
devem ser concedidas pausas de curta duração, 
mas com elevada frequência, para permitir o rela-
xamento muscular e alívio da fadiga.

Trabalho sentado
 Alterne as posições sentada / em pé / andando;
 Ajuste a altura do assento e a posição do encosto;
 Use cadeiras especiais para tarefas específicas;
 Aprenda a forma correta de regular a cadeira;
 Limite o número de ajustes possíveis da cadeira;
 A altura da superfície de trabalho depende da 
tarefa;

 Use apoio para os pés;

Trabalho em pé
 Alterne as posições em pé / sentada / andando;
 A altura da superfície de trabalho em pé depende 
da tarefa;

 A altura da bancada deve ser ajustável;
 Reserve espaço suficiente para pernas e pés;
 Evite alcances excessivos;
 Coloque uma superfície inclinada para leitura.

10 segundos | Cada lado 10 segundos | Cada lado 15 segundos | Cada lado 15 segundos | Duas repetições

10 segundos | Cada lado 10 segundos | Sacuda as mãos 10 segundos | Cada lado 15 segundos | Duas repetições

ginástica laboral
A importância dos “exercícios” no trabalho
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SINDICALISMO

Sempre buscando oferecer mais qualidade de vida à cate-
goria, a diretoria do sindicato decidiu que neste ano será 
realizada uma festa do dia do trabalho apenas para os co-
merciários.
A Festa em homenagem ao Dia do Trabalho acontecerá no 
dia 04 de maio, DOMINGO, a partir das 10 horas, na Sede 
Campestre, em Santa Isabel.
Reserve a data no seu calendário. Os comerciários partici-
parão de uma confraternização.
A festa é realizada para os associados e seus dependentes 
(esposo(a) e filhos até 18 anos), conforme informado na 
ficha cadastral, portanto quem não está com os seus dados 
atualizados, deve entrar em contato com o sindicato e evi-
tar aborrecimentos de última hora.

MOTO
Uma MOTO será sorteada entre os associados que traba-
lham no comércio! 
A moto será adquirida pela Federação dos Empregados no 
Comércio, por seu presidente Luiz Carlos Motta, especial-
mente para os comerciários de Guarulhos. 
OBS: associados que não trabalham mais no comércio ou 
que foram transferidos para outra base serão bem vindos à 
festa, mas não participaração do sorteio da moto.

I - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, em 
5 (cinco) vias;  II- Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social - CTPS, com as anotações devidamente 
atualizadas; III - Registro de Empregado, em livro 
ou ficha, atualizados;  IV - Comprovante do aviso 
prévio, se tiver sido dado, ou do pedido de demis-
são, quando for o caso;  V - Extrato semestral atu-
alizado da conta vinculada do FGTS; VI - Guia de 
Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribui-
ção Social - GRFC, juntamente com 02 (duas) vias 
da comunicação da movimentação do trabalhador 
à CEF– Conectividade Social (chave de identifica-
ção); VII - a Comunicação da Dispensa - CD, para 
fins de habilitação ao Seguro-desemprego, na hi-
pótese de rescisão do contrato de trabalho sem 
justa causa;  VII - Exame médico demissional. IX 
– No caso de funcionários que recebem verbas 
variáveis (comissões, horas extras e demais adi-
cionais), a empresa deverá apresentar a média 
estabelecida na Convenção Coletiva, contando-
-se nesse período, os trinta dias de aviso prévio, 

mesmo que indenizado. A homologação será 
obrigatória sempre que se tratar de rescisão de 
contrato firmado por mais de um ano, observan-
do que o Termo de Rescisão deverá especificar a 
natureza de cada parcela paga e o seu respectivo 
valor, sendo válida a quitação, apenas, relativa-
mente às mesmas parcelas (CLT, art. 477, § 2º).
No momento da homologação, deverão estar 
presentes o empregado e o empregador.  O em-
pregador poderá ser representado por preposto 
formalmente credenciado, e o empregado, excep-
cionalmente, por procurador legalmente constitu-
ído, com poderes expressos para receber e dar 
quitação. Tratando-se de empregado menor, será 
obrigatória, também, a presença e a assinatura 
do pai ou da mãe, ou de seu representante legal, 
que comprovará esta qualidade.
No caso de quem recebe adicional por insalubri-
dade ou periculosidade, a empresa deverá apre-
sentar também o PPP – Perfil Profissiográfico 
Previdenciário.

DOCUMENTOS NECESSáRIOS PARA HOMOLOGAçãOHOMOLOGAçãO

Atendimento:
O departamento de 
homologações está 
à sua disposição de 
segunda a sexta-feira, 
das 8h30 às 17h30.

IMPORTANTE:
As homologações devem 
ser marcadas com, no 
mínimo, dois dias de 
antecedência.

Em Guarulhos, Arujá e 
Santa Isabel,  ligue: 

  ►     2475-6565

Em Itaquá, Poá e Ferraz: 

  ►     4642-0792

dia do trabalho dos comerciários

Foto meramente ilustrativa



SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

             DADOS DA EMPRESA

Empregador: _______________________________________________________ CNPJ: _____________________________

Ramo de atividade: _____________________________________________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________________________ nº ______________

Bairro: __________________________________________   Telefone: ____________________________________________

Cargo ou função: _______________________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/_____     Tempo na categoria: _____________________________________

        DEPENDENTES

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: ________

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 ____/____/_____   _______________________ Aprovado pela diretoria em reunião de: ____/____/______
Associado

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 3x4

PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

sindicaliZe - se!
Guarulhos: Rua Morvan de Figueiredo, 65 - 7º and. - Centro  -  CEP: 07090-010 - Tel: 2475-6565

itaquaquecetuba: Rua Guilhermina Maria Conceição, 81 - Centro  -  CEP: 08570-640 - Tel: 4642-0792

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: ________________________________________


