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SEDE CAMPESTRE VOLTA EM SETEMBRO

Avise a família, tire a sunga do armário, limpe 
a chuteira e peça ao açougueiro para reservar 
a carne do churrasco. No dia 03 de setembro, a 
Sede Campestre será reaberta. Aproveite toda 
a infraestrutura de uma das melhores sedes de 

campo do Brasil.
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Sempre na luta para defender os direitos dos 
comerciários, o Sincomerciários de Guarulhos 
obteve mais uma vitória. Já publicada no site 
da Justiça do Trabalho, sentença determina 
pagamento de R$ 20 mil reais pela Comer-
cial Zena Móveis Ltda (Lojas Marabraz) a um 
comerciário, referentes a danos morais, mais 
R$ 4 mil pelas comissões perdidas e honorários 

advocatícios.

SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS MOVE AÇÃO E JUÍZA DETERMINA INDENIZAÇÃO 
DE R$ 24 MIL A COMERCIÁRIO
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O VALOR DO VOTO

Nosso país passa por momentos difíceis e a culpa é nossa. 
Vivemos mais de duas décadas sob uma ditadura militar e tivemos de 
conquistar, com muita luta, o direito à nossa liberdade e à democracia.
O problema é que, passados trinta anos dessa conquista, temos um 
saldo triste como resultado, pois não estamos dando a devida 
importância ao ato de escolher nossos representantes.
Votamos nos candidatos porque aparecem vestidos de palhaço, porque  
falam bonito, porque nos dão tijolos, cadeiras de rodas, 
porque nos oferecem vantagens pessoais, empregos e “boquinhas”, 
porque são artistas, esportistas, cantores, etc.
Não damos a importância devida para os cargos do Legislativo 
(senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores). 
Não entra em nosso critério de escolha o comprometimento com 
nossos ideais, com a nossa profissão, com a melhoria no transporte 
público, água, esgoto, saneamento básico, segurança pública, transporte, 
educação e saúde.

O resultado é esse desastre que está aí. Salvo exceções, não há 
compromisso dos nossos governos e dos nossos parlamentares com a 
população, o compromisso da maioria deles é com quem lhes financiou a 
campanha e quem faz isso são os empresários e não nós, trabalhadores.
A consequência é a aprovação de leis que prejudicam os trabalhadores, 
é a retirada dos nossos direitos, é o ônibus lotado, é o hospital que não 
tem médicos, é a escola que não tem qualidade e nem vagas, é a falta  
de lazer público e gratuito, é a (in)segurança pública, é a falta de 
habitações a preços acessíveis e em locais próximos ao trabalho.
De outro lado, como não falar da importância de ter um presidente 
eleito. Não se trata de defender a Dona Dilma, também culpada pelas 
coisas terem chegado a este estado, mas ela foi eleita e dela podíamos 
cobrar algo. Agora, como cobrar de Temer, que chega a presidência como 
resultado de um impeachment arquitetado entre políticos e empresários 
para afastar, a qualquer custo, a presidente que não lhes agradava?
Quando um presidente é eleito, ele tem de apresentar um projeto à 
sociedade e ganha ou perde votos em razão desse projeto. Mas, alguém 
que não passou pelo crivo do povo não tem legitimidade para governar 
e seus compromissos não são com a população. Por isso essa enxurrada 
de ameaças aos nossos direitos. Por isso querem aumentar a jornada 
de trabalho, flexibilizar a CLT, férias, acabar com 13° e outras tantas 
coisas. Não podemos aceitar. A omissão nesse momento cobrará um 
preço muito alto da população mais pobre.
E, para finalizar, a mesma importância deve ser dada à eleição de prefeito 
e vereadores. Não jogue seu voto no lixo, vote em alguém comprometido 
com a sua categoria, com os seus ideais, com a melhoria da qualidade 
de vida da sua cidade, porque, depois, você também será culpado.
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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
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SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS MOVE AÇÃO E JUÍZA
DETERMINA INDENIZAÇÃO DE R$ 24 MIL A COMERCIÁRIO

Sempre na luta para defender os direitos dos comerciá-
rios, o Sincomerciários de Guarulhos obteve mais uma 
vitória. Já publicada no site da Justiça do Trabalho, 
sentença determina pagamento de R$ 20 mil reais pela 
Comercial Zena Móveis Ltda (Lojas Marabraz) ao comerciá- 
rio RFS, referentes a danos morais, mais R$ 4 mil pelas 
comissões perdidas e honorários advocatícios.
“Os comerciários não podem se intimidar ante abusos 
dos empregadores. Estamos aqui para dar todo o apoio 
na defesa dos trabalhadores. Espero que o valor arbitrado 
tenha servido de lição para que a empresa reveja seus 
procedimentos internos e passe a respeitar a dignidade 
dos trabalhadores, que são os responsáveis pelo seu 
sucesso”, diz Walter dos Santos, presidente do Sincomer-
ciários de Guarulhos.
 
ENTENDA O CASO

No final de 2015, o comerciário RFS, então vendedor das 
Lojas Marabraz, em Guarulhos, procurou o departamen-
to jurídico do Sincomerciários de Guarulhos para relatar 
conduta abusiva da empresa. Segundo Ricardo, no dia 
25/09/2015, após registrar o ponto irregularmente segun-
do as regras da empresa e por isso ter sua senha de aces-
so bloqueada, o que lhe impediu de exercer sua função 
de vendedor, o gerente da loja determinou que ele fosse 
à cidade de Cajamar, sede da empresa, para assinar adver-
tência e assim ter sua senha debloqueada para trabalhar.
Ainda segundo o comerciário, que já tinha sido obrigado 
a ir outras três vezes até Cajamar, cidade mais de 50 km 
distante de seu local de trabalho, sem nenhum reembolso 
do valor gasto com condução e com a perda dos dias não 
trabalhados, esta seria a quarta vez que a punição fora 

aplicada, porém, nesta ocasião, ele se recusou a cumpri-la 
e buscou orientação no sindicato.
Para verificar a situação, a juíza da 12ª Vara do Trabalho de 
Guarulhos determinou a expedição de mandado de cons-
tatação na loja reclamada, onde o Oficial de Justiça, em 
conversa com o gerente, confirmou os fatos e, também, 
que tal prática abusiva era rotineira como forma de 
punição aos trabalhadores.
Em face destes esclarecimentos, a juíza se convenceu 
do procedimento irregular adotado pela ré, uma vez que a 
imposição de comparecimento do empregado a Cajamar, 
sem reembolso do valor gasto em condução e com 
prejuízo do salário do dia ou, no mínimo, redução de 
ganhos do trabalhador mediante ausência e consequente 
impossibilidade de vendas, representa sanção totalmente 
injusta e inadequada. A sentença considerou ainda o 
transtorno e o estresse causado ao reclamante, uma vez 
verificado que às 15 horas de uma sexta-feira, o autor 
levaria 4 horas e 41 minutos para se locomover de uma 
cidade à outra.
Em sentença, a juíza levou ainda em consideração que o 
comerciário foi dispensado no dia 5 de outubro de 2015, 
logo após a visita do oficial de justiça à loja, caracterizando 
evidente represália.
Outro trecho da sentença diz ainda: “Por todo o exposto, 
entendo que a conduta da reclamada violou o patrimônio 
moral do reclamante, impingindo-lhe danos em sua esfe-
ra íntima, que atingiram sua dignidade e causaram abalo 
psicológico”. Cabe recurso.

O documento completo pode ser lido no site
pje.trtsp.jus.br

No. do processo: 1001852-45.2015.5.02.0322
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DIRIGENTES COMERCIÁRIOS PARTICIPAM DE ATO DAS CENTRAIS
CONTRA AS TAXAS DE JUROS

Contra a exorbitante taxa de juros praticada pelo Banco 
Central, as Centrais Sindicais se uniram para protestar 
contra o aumento da Selic, nesta terça, 19 de julho, na 
Avenida Paulista. O ato unitário reuniu diretores e militan-
tes da UGT, CUT, Força Sindical, Nova Central, CSB, CTB, 
CGTB, e representantes de movimentos sociais.
A manifestação aconteceu em frente ao prédio do 
Banco Central, no período em que a equipe econômica 
está reunida para definir os rumos da taxa Selic, que é o 
índice pelo qual as taxas de juros cobradas pelos bancos 
no Brasil se balizam e, segundo o mercado financeiro, 
devem permanecer em 14,25%.
Dirigentes de Sindicatos Filiados à Fecomerciários parti-
ciparam do ato, como os de Assis, São Paulo, Campinas, 
Guarulhos e Presidente Prudente. Vagner Campos, 
presidente do Sincomerciários de Assis, discursou em 
cima do caminhão de som, disse que “os juros altos 
penalizam os trabalhadores/consumidores, tanto por 
conta do corte de vagas como de dificuldades de obter 
crédito”.
José Gonzaga da Cruz, vice-presidente do Sincomerci-
ários de São Paulo, ressaltou que as taxas de juros no 
patamar em que se encontram causam desemprego e 

mexem no coração, na mente e no bolso das famílias 
brasileiras.
Já Canindé Pegado, secretário-geral da UGT, afirmou: 
“Esse País não seria nada se não fossem os trabalha-
dores lutando por melhores dias e para nossa economia 
crescer, mas com esses juros exorbitantes de 14,25% da 
Selic e os juros praticados pelos bancos, que beiram os 
600% é um absurdo e um assalto ao bolso dos trabalha-
dores e dos consumidores”.

CENTRAIS SINDICAIS UNIfICAM LUTA EM DEfESA DOS DIREITOS

O presidente da Fecomerciários e da UGT/SP, Luiz Carlos 
Motta, participou no dia 26 de julho, da Assembleia 
Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras pelo Emprego 
e Garantia dos Direitos. As Centrais UGT, CUT, Força 
Sindical, CTB, NCST e CSB se uniram em defesa das 
conquistas históricas do trabalhador e aprovaram 
documento com as reivindicações que vão nortear a lutas 
do movimento sindical pela preservação dos direitos 
trabalhistas, hoje ameaçados pelo governo interino 
Temer. O ato reuniu cerca de 600 dirigentes sindicais no 
Espaço Hakka, no bairro da Liberdade, em São Paulo.
O manifesto mostra a posição das Centrais em relação 
à previdência e seguridade social, ao desemprego e à 
flexibilização das relações de trabalho. Entre os temas, 
também foram argumentadas propostas de redução da 
taxa de juros e investimentos na indústria e no comércio. 
(Confira o documento em nossa página na internet) 
www.comerciariosdeguarulhos.org.br
Para o presidente da UGT Nacional, Ricardo Patah, foi um 
dia histórico, uma vez que eventuais divergências entre as 
Centrais foram superadas neste encontro. “A superação 
da crise passa por esta mobilização unitária das Centrais. 

Queremos, principalmente, impedir que processos que 
passaram na Câmara, como o da terceirização, passem 
no Senado. Somos a favor da regulamentação da terceiri-
zação e não da precarização da mão de obra e dos direitos 
trabalhistas”, afirmou. Ele ainda observou: “Há também 
a proposta de o negociado prevalecer sobre o legislado. 
Isso significa rasgar a CLT. E, no que tange à previdência, 
estão sob riscos direitos importantíssimos do jovem 
pobre e da mulher”.
Patah frisou, também, que a prioridade é estabelecer um 
diálogo das Centrais com o governo. Do contrário, é forte 
a possibilidade de haver greve geral. “As Centrais estão 
coesas. Faz parte desta resistência nós apresentarmos 
alternativas para o Brasil voltar a crescer, como demons-
tramos neste histórico 26 de julho.
Motta, presidente da UGT/SP, destacou a importância da 
realização do ato. “Esta assembleia unitária das Centrais 
dá musculatura à nossa resistência contra os ataques do 
governo Temer aos direitos trabalhistas e previdenciários. 
Este documento reafirma as nossas reivindicações e 
servem, agora, como diretriz das lutas que enfrentare-
mos na defesa dos nossos interesses”.
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Avise a família, tire a sunga do armário, limpe a chuteira 
e peça ao açougueiro para reservar a carne do churrasco. 
No dia 03 de setembro, a Sede Campestre será reaberta.
Aproveite toda a infraestrutura de uma das melhores 
sedes de campo do Brasil. Os associados têm à 

disposição 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.

 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.

 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.
 O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede 

Campestre, após a identificação na portaria.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

SEDE CAMPESTRE VOLTA EM SETEMBRO

11 4656-178311 4656-1783

DúVIDAS

INFORMAçõES

O pESqUEIRO também reabrirá no dia 03 de setembro. 
O Sindicato dos Comerciários de Guarulhos é um dos 
únicos do pais que oferece esse tipo de lazer aos asso-
ciados. O local tem uma paisagem exuberante, rodeado 
de mata nativa, com queda d´agua e total estrutura para 
uma boa pescaria ou um dia de lazer com a família.
Não se esqueça, está liberada a entrada de convidados e 
crianças no pesqueiro. O acesso continua a ocorrer por 
dentro da sede campestre, após identificação na portaria.



Itaquaquecetuba

4642-0318
4642-0792

PARA MAIS INFORMAçõES E AGENDAMENTOS, LIGUEATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

GRATUITO
Guarulhos

2475-6565Convidamos você trabalhador a nos fazer uma visita
e conhecer o nosso consultório odontológico
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ALIMENTAÇÃO E SAÚDE BUCAL

O sindicato é comprometido com a saúde do trabalhador e 
seus familiares. Desta forma está engajado na promoção 
e prevenção da saúde bucal do trabalhador. Oferecemos 
uma estrutura odontológica completa, nossos associados 
merecem o melhor, o consultório odontológico é projeta-
do para atender da melhor maneira possível o paciente, 
respeitando todos os padrões de ergonomia, e de acordo 
com as exigências da vigilância sanitária. Contamos com 
profissionais especializados que realizam tratamentos de 
restauração, cirurgia, periodontia, limpeza e tratamento 
de canal. dentre outros serviços que garantem a saúde 
bucal do trabalhador e de seus dependentes.
Oferecendo toda essa estrutura o sindicato conscientiza 
você associado de que tratar da sua saúde bucal é algo 
essencial e se faz necessário em todos os momentos da 
sua vida.

Sabemos que para manter nossos dentes saudáveis, 
escova, pasta de dente e fio dental são importantíssimos. 
Porém não são os únicos aliados da saúde bucal.
Hábitos inadequados de higiene e alimentação podem 
causar doenças na gengiva, cáries e perda de dentes. Para 
evitar esses problemas devemos manter uma higienização 
regular e ir ao dentista regularmente, além de seguir uma 
dieta equilibrada mantendo em dia toda a nossa saúde.
Encontraremos na pirâmide alimentar alguns alimentos 
aliados da saúde bucal, que possuem Vitamina C, Fibras 
e Cálcio.
No entanto devemos nos manter atentos, pois apesar 
desses alimentos contribuírem para o auxilio na manuten-
ção da saúde bucal, jamais podemos substituir o ritual de 
higienização oral realizado por meio da escova de dente, 
pasta de dente e o fio dental.

http://www.minhavida.com.br/alimentacao/galerias/15549-ponha-no-prato-alimentos-que-deixam-dentes-e-gengivas-saudaveis/7

http://www.dentistacampogrande.com.br/dentes/alimentos-fibrosos-ajudam-a-combater-a-carie

http://www2.uol.com.br/vyaestelar/dentes_saudaveis.htm

Pratique
 exercícios físicos 

regularmente

CEREAIS INTEGRAIS
(arroz, pães e massas...)

Rico em fibras
Consuma na maioria

das refeições

FRUTAS
Ricas em vitaminas e fibras

(sempre que possível, coma com a casca)
Consuma 3 a 5 vezes ao dia

AVES, PEIXES, FRUTOS DO MAR, CARNES 
MAGRAS E OVOS

Ricos em proteínas e gorduras
Consuma 1 a 2 vezes ao dia

LEITE E DERIVADOS
Ricos em proteínas e cálcio
opte por produtos magros
Consuma 3 vezes ao dia

MANTEIGA, CARNES VERMELHAS GORDAS
Ricas em gordura e calorias

Consumo esporádico

AÇUCARES, DOCES, SAL, CEREAIS REFINADOS E 
REFRIGERANTES

Ricos em calorias e pobre em nutrientes
Consuma esporadicamente

VERDURAS E LEGUMES
Ricos em vitaminas, minerais e fibras

Consuma 3 a 5 vezes ao dia

ÓLEOS VEGETAIS SAUDÁVEIS
(azeite de oliva, óleo de canola)

Ricos em gorduras mono e poliinsaturadas
Consuma diariamente

Hidrate-se e mantenha 
um peso saudável

LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS
Ricos em vitaminas, minerais e fibras

Consuma 1 a 2 vezes ao dia

YOGURT
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AUMENTA A PROCURA PELO KIT-BEBÊ

Lançado há pouco mais de um ano, o kit-bebê já é item 
obrigatório para os novos papais e mamães comerciárias.
Pouco a pouco a informação sobre a qualidade dos 
produtos foi se espalhando e isso vem provocando um 
aumento na procura. Apenas em julho, oito famílias 
retiraram o kit-bebê na sede do sindicato.
As mães comerciárias sócias há pelo menos três 
meses, ou dependentes de sócios, têm direito ao 

kit bebê para filhos com idade de zero a três meses, 
composto de 15 itens, todos indispensáveis ao bebê, 
como trocador de bolsa, termômetro digital, talco e 
sabonete johnson’s 

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

www.sincomerciariosdeguarulhos.org.br

Clemente, da Tenda Atacado, 
recebe o kit de Arthur

Delvair, da Cia. Bras. de Distrib., 
recebe o kit de Pedro

Juliana, da Cotac, com seu pai Ari 
recebe o kit de Fernando

Antonio, do Sup. Irmãos Lopes, 
recebe o kit de Nicolas

Paloma, da Reparol, e sua filha, 
recebem o kit de Sophia

Juliana, da Della Via, e o marido 
Joseildo recebem o kit de Miguel

Aline, da Via Varejo, e o Marido  
Thiago recebem o kit de Luan

Anderson recebe o kit de
José Arthur

Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:  

N
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O
N

V
Ê

N
IO

S

11 2475-656511 2475-6565

www.comerciariosdeguarulhos.org.br UNIVERSIDADE
BRAZ CUBAS

Av. Francisco Rodrigues Filho, 1233
Mogilar - Mogi das Cruzes/SP

Tel. (11)  4791-8000

DESCONTO:
de 10%  a  15% 

ANHEMBI MORUMBI
Câmpus Centro

Rua Dr. Almeida Lima, 1134
Mooca - São Paulo/SP

Tel. (11)  4007-1192

DESCONTO:
20% na mensalidade

http://portal.anhembi.br www.brazcubas.br



Empregador: _______________________________________________________ CNPJ:  ___________________________

Ramo de atividade:  ___________________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________ nº  _________

Bairro: __________________________________________   Telefone:  _________________________________________

Cargo ou função:  ____________________________________________________________________________________

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

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 3 x 4

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:  _______________________________________

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

DADOS DA EMPRESA

PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

DEPENDENTES

SINDICALIZE-SE!


