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MOTTA VISITA GUARULHOS, ARUJÁ E ITAQUÁ
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CAMPANHA SALARIAL          NOVO CENTRO DE LAZER

A Federação dos 
Comerciários do Estado 
de São Paulo adquiriu 
recentemente mais um 
Centro de Lazer, em Avaré, 
às margens da Represa 
de Jurumirim.
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Guarulhos recebeu no dia 08 de agosto o presidente MOTTA, da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. A cobertura 
completa da visita acompanhada por dirigentes sindicais, funcionários, sindicalistas e comerciários, que se estendeu a Itaquá e 
Arujá, você acompanha nesta edição.

Comerciários entregaram 
no dia 05/08 a pauta 
de reivindicações da 
Campanha Unificada 
Salarial 2013. Veja do 
que tratam as 94 cláusulas 
econômicas e sociais.
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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.
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ntre as tantas coisas re-
alizadas neste mês, pos-
so destacar duas. No dia 

05 de agosto, entregamos a pauta de 
reivindicações da Campanha Unificada 
Salarial 2013 ao presidente Abram 
Szajman e à diretoria da Fecomercio SP.
É uma pauta ampla, com 94 cláusulas 
econômicas e sociais para ser nego-
ciada até a data base, 1º de setembro. 
As principais reivindicações são: Piso 
salarial único de R$ 1.214,00, conforme 

previsto na Lei 12.790, de 14 de março 
de 2013, que regulamentou a Profissão 
de Comerciário; aumento real de 5% 
mais inflação, anotação do cargo de 
comerciário na Carteira; PLR; vale refei-
ção; garantia mínima ao comissionista – 
uma inovação da nossa Campanha.
Com o plenário lotado de sindicalistas 
comerciários e lideranças patronais, 
compus a mesa de trabalho com o 
presidente Szajman, com o diretor 
patronal Ivo Dall’Ácqua e com o se-
cretário adjunto estadual do Emprego, 
Aparecido Bruzarosco, comerciário 
oriundo de Ourinhos. O presidente 
Szajman se mostrou impressionado 
com tamanha presença de lideranças 
comerciárias no ato.
Ao entregar a pauta, ressaltei o respeito 
com o qual as duas partes têm conduzi-
do as negociações salariais nos últimos 
anos. Frisei que os itens constantes são 
reais e que os 2,5 milhões de trabalha-
dores que representamos têm grande 
interesse e expectativa nas negocia-
ções junto às duas Federações e nas 
Regionais. Também valorizei a vigência 
da Lei 12.790. É a primeira Campanha 
Salarial que vamos discutir já com a pro-
fissão regulamentada. Essa conquista 
fortalece nossas reivindicações.

Outro acontecimento que merece des-
taque é a minha visita aos comerciários 
de Guarulhos. No dia 08 de agosto, tive 
a oportunidade de passar um dia inteiro 
com diretores do Sincomerciários, com 
seu presidente, o meu amigo Walter 
dos Santos, com funcionários e, tam-
bém, visitar lojas, conversar com repre-
sentantes dos empregadores, conhecer 
as iniciativas que têm como objetivo 
qualificar trabalhadores e proporcionar 
melhores condições de vida à categoria, 
bem como apoiar reivindicações muito 
importantes junto à prefeitura, como a 
creche para mães comerciárias, que fun-
ciona em horário compatível com a aber-
tura e fechamento do comércio.
Esse contato é muito importante, pois 
ao visitar as bases, podemos estreitar 
laços, reforçar a nossa união e aprovei-
tar experiências bem sucedidas em ou-
tras regiões. Como eu disse durante a 
visita, é a unidade que nos fortalece. Saí 
de lá convencido de que é realizado em 
Guarulhos um trabalho de excelência. 
Parabéns!

E

DUAS QUESTõES RELEVAnTES

Luiz Carlos Motta
Presidente da Fecomerciários
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MOTTA, PRESIDEnTE DA FEcOMERcIÁRIOS,
VISITA GUARULHOS, ARUJÁ E ITAQUÁ

Guarulhos recebeu no dia 08 de agosto o presidente 
MOTTA, da Federação dos Comerciários do Estado de SP. 
A visita começou com um café da manhã oferecido pelo 
presidente do Sincomerciários, Walter dos Santos, na sede 
da entidade. Comerciários, autoridades municipais, sindica-
listas e jornalistas estiveram presentes. Durante sua visita, 
Motta concedeu entrevista ao jornal Folha Metropolitana, à 
revista Weekend e à TV Cantareira.

Com breve pronunciamento, Walter dos Santos ressaltou 
o trabalho de MOTTA em prol da categoria comerciária. E 
o presidente da Fecomerciários explicou o motivo de sua 
visita a Guarulhos. “Nossa Federação tem 68 Filiados e 
representa mais de 2,5 milhões de comerciários no Estado. 
É nosso objetivo estar cada vez mais próximo dos Sindica-
tos e da categoria fazendo visitas tão gratificantes, em todo 
o Estado, como esta. A unidade nos fortalece”, disse.

A programação continuou com visita às lojas 
Pernambucanas, Riachuelo e Marisa, no calçadão da 
Rua Dom Pedro II, centro da cidade. Nas lojas, MOTTA e 
Walter conferiram as condições de trabalho e conversaram 
com comerciários.
“É muito importante para o movimento sindical que suas 
lideranças estejam em contato direto com os 
trabalhadores. Esta aproximação também serve para que  
os patrões saibam que suas condutas em relação às 

condições de trabalho oferecidas estão sendo observadas 
de perto”, afirmou o presidente do Sindicato.
Sempre acompanhados pela imprensa local, pela diretoria, 
por funcionários do Sincomerciários e sindicalistas, eles 
seguiram até o Centro de Qualificação do Comerciário 
(CQC), também na região central da cidade, onde conhe-
ceram a estrutura e os cursos de qualificação oferecidos 
pela entidade. De lá, foram para uma breve visita a algumas 
lojas localizadas no Aeroporto Internacional de Guarulhos. 

COMÉRCIO

Motta e Walter falam aos comerciários Várias autoridades estiveram presentes no café da manhã

Acompanhado de diretores e comerciários no Centro Em visita ao CQC - Centro de Qualificação do Comerciário
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SINDICALISMO

No período da tarde, MOTTA e Walter foram até a 
cidade de Arujá, onde visitaram a concessionária 
Hypper Ford e a Associação Comercial e Empresarial 
e a Itaquá, onde  estiveram na Associação Comercial e 
na subsede do Sincomerciários. Para finalizar a visita, o 
presidente MOTTA participou em Guarulhos de uma 

reunião com diretores do Sincomerciários, funcioná-
rios, além do secretário adjunto estadual do Emprego, 
Aparecido Bruzarosco. Depois, foi oferecido um jantar de 
confraternização a todos.

ARUJÁ E ITAQUÁ

Com o diretor Luciano durante visita às lojas no Aeroporto Com funcionários da Pernambucanas

Na filial de Guarulhos da Riachuelo Em visita à Marisa de Guarulhos

Comerciários foram à subsede receber o presidente Motta Autoridades e comerciantes recepcionam Motta

Motta com comerciários Reunião com o Sec. Adj. do Emprego, Aparecido Bruzarosco
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nOVO cEnTRO DE LAZER DOS cOMERcIÁRIOS

A Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo 
adquiriu recentemente mais um Centro de Lazer, na 
Estância Turística de Avaré, às margens da Represa de 
Jurumirim. O local se soma à colônia de férias na Praia 
Grande e duplica as opções de lazer e descanso da família 
comerciária.
A compra da nova área de lazer foi aprovada na Assem-
bleia Geral Extraordinária do Conselho de Representantes 
da Fecomerciários, que se reuniu neste mês de julho sob a 
liderança do presidente MOTTA.
“O novo patrimônio, que dispõe de ampla e completa 

estrutura de lazer, foi adquirido pela Federação com o 
custeio sindical. É o dinheiro do trabalhador que volta para 
ele e sua família em forma de descanso e lazer”, disse o 
presidente MOTTA.
Localizado na cidade de Avaré, a 263 quilômetros da Capital 
paulista, o novo Centro de Lazer tem dez alqueires com 
muito verde. Conta com 12 bangalôs, 24 apartamentos e 
cinco suítes, amplo refeitório, salão de jogos, duas quadras 
poliesportivas, piscina, lavanderia e cozinha industrial, além  
de um amplo estacionamento e um grande braço de 
represa para diversão dos comerciários.

Não se esqueça, no dia 31 de agosto, a Sede Campestre 
será reaberta. Aproveite tudo o que você tem à sua 
disposição, como piscinas adulto e infantil, churrasqueiras, 
campo de futebol, campo de futebol society coberto, salão 
de jogos, videokê, playground, lanchonete e muito verde.  
Para chegar, siga a Estrada municipal de Arujá – Santa 
Isabel até o Km 56, no bairro Cafundó – Santa Isabel.

SEDE cAMPESTRE VOLTA EM AGOSTO

31 de
agosto

DIA

55
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SAÚDE

cÂncER DE PROSTATA

A próstata é uma glândula acessória  
exclusiva do sistema genital masculino, 
que se localiza abaixo da bexiga. Ela é 
a responsável por liberar uma secreção 
alcalina que neutraliza a acidez da uretra 
e das secreções vaginais. Essa secreção 
se une ao líquido seminal, formando o 
sêmen.
Considerado um câncer da terceira idade, 
o câncer de próstata é o segundo tipo de 
câncer mais comum entre os homens no 
Brasil, atrás apenas do câncer de pele. 
Ainda não se conhece as causas do 
câncer de próstata, mas especialistas 
consideram alguns fatores que podem favorecer 
o desenvolvimento desse câncer, como:

►   FATORES GENÉTICOS
Homens que tenham histórico de câncer de 
próstata na família têm maior probabilidade de 
desenvolver a doença;

►   FATORES HORMONAIS
Estudos confirmaram que homens que não 
produzem o hormônio testosterona têm 
menores chances de desenvolver o câncer de próstata, 
porém, outros estudos mostraram que a produção de 
testosterona não causa o câncer, mas em homens que 
já possuem a doença, o hormônio poderia estimular o 
crescimento do tumor;

►   FATORES AMBIENTAIS
Muitos estudos estão sendo feitos para comprovar se 
realmente o ambiente pode interferir no desenvolvimento 
do câncer de próstata. Estudos já confirmaram que popu-
lações com baixa incidência de câncer de próstata e que 
migram para locais com alta incidência, apresentam um 
aumento da ocorrência de casos. 

►   ALIMENTAçãO
Especialistas acreditam que uma dieta rica em gordura e 
pobre em verduras e frutas predispõe ao aparecimento do 
câncer de próstata;

►   SEDENTARISMO
Os sintomas do câncer de próstata, na maioria das vezes, 
não são sentidos nos estágios iniciais da doença, sen-
do o tumor detectado apenas através de exames, como 
o do toque retal e PSA (antígeno específico da próstata). 
Há outros casos em que o homem pode apresentar 
dificuldade para urinar, jato da urina fraco, sensação de que 

a bexiga não esvaziou e aumento no número de micções. 
É importante ressaltar que esses sintomas não indicam a 
presença de um câncer, mas exige uma avalição médica.
Uma vez diagnosticado o câncer de próstata, outros 
exames serão pedidos pelo médico a fim de verificar o 
tamanho do tumor, o estágio da doença, e se o câncer 
sofreu metástase, ou seja, atingiu outros órgãos do corpo.
O tratamento do câncer de próstata irá depender do 
estágio em que se encontra a doença, idade do paciente e 
níveis do PSA.
A cura do câncer de próstata dependerá do estágio, 
extensão do tumor e classificação das células malignas que 
há no tumor.
O câncer é uma doença não transmissível, e o convívio com 
familiares e amigos é normal, porém é importante lembrar 
que todo homem, acima dos 40 anos de idade, precisa 
fazer o exame de toque retal e o PSA para verificar se há ou 
não a presença de câncer na próstata.

Vale ressaltar que quando detectado nos estágios 
iniciais, o câncer de próstata tem até 100% de 
chances de cura, por isso a importância da prevenção. 
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Acompanhado pela maioria dos dirigentes dos 68 
Sindicatos Filiados, o presidente da Fecomerciários, 
MOTTA, entregou a pauta de reivindicações da 
Campanha Unificada Salarial 2013 ao presidente da 
Fecomercio SP, Abram Szajman, na sede da entidade, 
na Capital paulista, no dia 05/08. São 94 cláusulas 
econômicas e sociais. A data base é 1º de setembro.

PLATAFORMA
O plenário lotado de sindicalistas comerciários também 
contou com a presença de lideranças patronais. Na mesa 
de trabalhos, ao lado de MOTTA e de Szajman, estavam o 
diretor patronal Ivo Dall’Ácqua  e o secretário adjunto 

estadual do Emprego e Relações do Trabalho, Aparecido de 
Jesus Bruzarosco. Ao entregar a pauta de reivindicações, 
MOTTA ressaltou o respeito com o qual as duas partes 
têm conduzido as negociações salariais nos últimos anos. 
Frisou que os itens constantes são reais e que os 2,5 
milhões de trabalhadores que representa no Estado 
“têm grande interesse e expectativa nas negociações 
junto às duas Federações e nas Regionais”.
MOTTA também valorizou a vigência da Lei 12.790, 
que regulamentou a Profissão de Comerciário. “É a 
primeira Campanha Salarial que vamos discutir já com 
a profissão regulamentada. Essa conquista fortalece 
nossas reivindicações”. 

ComerCiários entregam pauta da Campanha salarial 2013
na FeComerCio sp

CAMPANHA SALARIAL 2013

•	 Piso salarial único de R$ 1.214,00, conforme previsto na Lei 12.790, de 
14 de março de 2013, que regulamentou a Profissão de Comerciário;

•	 Aumento real de 5% mais reajuste pelo INPC/IBGE do período de 
1º de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013;

•	 Anotação do cargo de comerciário na Carteira de Trabalho;
•	 Aviso prévio especial aos empregados comerciários com mais de 

45 anos de idade e cinco anos de trabalho na mesma empresa;
•	 Participação nos Lucros ou Resultados (PLR);
•	 Vale refeição;
•	 Seguro de vida;
•	 Garantia mínima ao comissionista (inov. da pauta de reivindicações);
•	 Manutenção das cláusulas sociais.

MOTTA entrega a pauta da Campanha Unificada Salarial de 2013 a Abram Szajman

AS PRINCIPAIS REIVINDICAçõES DOS 2,5 MILHõES DE TRABALHADORES
REPRESENTADOS PELA FECOMERCIáRIOS E PELOS 68 SINDICATOS FILIADOS SãO:

Walter e outros presidentes de Sincomerciários
acompanham Motta na entrega da pauta



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: ________________________________________


