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JUSTIÇA CONDENA GRUPO SETA A PAGAR 27,5 MILHÕES EM AÇÃO DO
SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS

A Fecomerciários antecipou as negociações com os patronais 
para fechar a Convenção Coletiva no mês da data-base, 
1º de setembro. A pauta de reivindicações foi entregue na 

primeira quinzena de maio.

COMERCIÁRIOS NEGOCIAM CAMPANHA 
SALARIAL COM PATRONAIS

Confira na Página 03

Em ação movida pelo Sincomerciários de Guarulhos, a Justiça do Trabalho condenou o grupo Seta ao pagamento de quinze milhões 
relativos aos direitos trabalhistas e indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos cerca de 2500 

trabalhadores representados pelo sindicato na ação trabalhista. No total, a empresa foi condenada em 27,5 milhões de reais.

Página 04

Avise a família, tire a sunga do armário, limpe a chuteira 
e peça ao açougueiro para reservar a carne do churrasco. 
No dia 02 de setembro, a Sede Campestre será reaberta. 

O pesqueiro também reabrirá no dia 02 de setembro.

Confira na Página 05

SEDE CAMPESTRE VOLTA
EM SETEMBRO
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DESESPERANÇA

A noite não chega de uma vez, ela vem aos poucos, vai entardecendo, o 
sol vai se pondo e quando nem nos damos conta, já é noite. Mas, depois 
de toda noite, vem o amanhecer.
De outro lado, a esperança é a última que morre. Mas, sem ela, caímos 
no abismo completo. A crença no poder de superação é o que nos move, 
mesmo quando sentimos que estamos a carregar pedras morro acima, 
apenas para vê-las rolar morro abaixo e ter de recomeçar tudo de novo 
e o cotidiano dos trabalhadores brasileiros, que precisam matar um leão 
por dia para sobreviverem, tem sido esse.
É preciso que os trabalhadores, os sindicalistas e o povo brasileiro 
tenham consciência de que podemos superar esse governo ordinário 
desse presidente ilegítimo chamado Michel Temer, que está fazendo 
o povo pagar a conta para permanecer no poder sem que tenha sido 
eleito para isso. O compromisso dele é apenas com os empresários e 
especuladores. Não está nem aí para pobres, nem ele e nem o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles, banqueiro aposentado.

Enfrentamos a ditadura militar que nos probiu de falar e até de pensar e 
nos deixou um país endividado, com inflação descontrolada.
Enfrentamos o desastre do governo Sarney, com os congelamentos fajutos 
de preços, inflação de mais de 80% ao mês, empréstimos compulsórios e 
planos econômicos absurdos que só prejudicaram o povo.
Enfrentamos o governo Collor e o famoso confisco da nossa poupança. 
Enfrentamos o governo FHC, que nos retirou direitos, vendeu o patrimô-
nio nacional a preço de banana e nos deixou com milhões de desempre-
gados, juros nas alturas, apagões e racionamento de energia.
Por quê não vamos enfrentar Temer? Por quê vamos desanimar? Não 
somos crianças para correr para baixo da cama no primeiro grito. Somos 
brasileiros, somos fortes, temos que ir para as ruas e enfrentar esse 
sujeito que ocupa o Palácio do Planalto que, aliás, não é dele, é nosso. 
Tudo o que está lá é nosso, o Congresso é nosso, o Supremo Tribunal 
Federal é nosso, tudo é nosso, não é dessa cambada que tomou aquilo 
como se não tivesse dono.

Vamos deixar assim? Vamos deixar que eles nos tirem até o couro e 
não vamos fazer nada?

Não, nós vamos enfrentar.

A estrada para a Vitória não é uma Reta.....existe uma Curva chamada 
Fracasso.... um Trecho chamado Confusão ....uma Lombada chamada 
Dificuldade....e uns Pneus Furados chamados de Inveja.  Mas se você 
tiver um mecânico chamado Determinação ....um Motor chamado Perse-
verança ....um Seguro chamado Fé....e um Motorista chamado  Jesus....
com certeza  você chegara a um lugar  chamado “Sucesso”.
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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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JUSTIÇA CONDENA GRUPO SETA A PAGAR 27,5 MILHÕES
EM AÇÃO DO SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS

Em ação movida pelo Sincomerciários de Guarulhos, a Justiça 
do Trabalho condenou o grupo Seta, que envolve também 
Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S/A, ao pagamento 
de R$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais).
No início do ano, a Seta Atacadista, rede que chegou a ter 
quase 50 lojas em todo o Brasil, encerrou as atividades 
repentinamente, deixando na mão todo seu quadro efeti-
vo, mais de 2500 empregados. Para resguardar o mínimo 
de subsistência a cada um, o Sincomerciários de Guarulhos 
homologou as rescisões contratuais a pedido dos empre-
gados, apenas para efetuarem o levantamento do FGTS e 
o receberem o seguro desemprego. Contudo, a SETA não 
pagou as verbas rescisórias devidas aos empregados.
O sindicato ingressou com ação na Justiça do Trabalho 
e, no final de maio, obteve grande vitória, quando a Jus-
tiça determinou liminarmente o bloqueio de oito milhões 
de reais e ordenou que esses valores fossem buscados 
nas contas bancárias (penhora on line), entre as empresas 
do Grupo SETA e entre os bens dos sócios, deferindo o 
que se chama de desconsideração da personalidade jurídi-
ca. Como resultado, foram bloqueados 48 caminhões da 
empresa.
Após o bloqueio, a Seta compareceu em Juízo e mostrou 
disposição em negociar.
O Sincomerciários de Guarulhos, então, convocou os funcio-
nários para que estes autorizassem as negociações.
Centenas de comerciários estiveram na Subsede do 
Sincomerciários, em Itaquequecetuba, no último dia 12 de 
julho, seguiram orientação dos advogados do sindicato, 
não aceitaram a proposta inicial de 40% das verbas 
rescisórias e autorizaram o Sincomerciários de Guarulhos a 
negociar em nome de todos.
Contudo, as negociações não avançaram e em sentença 
divulgada no dia 04 de agosto, o Juízo da 2ª Vara do 
Trabalho de Itaquaquecetuba condenou o grupo Seta no 
pagamento de 15 milhões relativos aos direitos trabalhis-
tas, tais como saldo de salário, aviso-prévio indenizado, 

férias + 1/3 vencidas e proporcionais e 13º salários 
vencidos e proporcionais; depósitos de FGTS acrescidos 
da indenização adicional de 40% incidente sobre a integra-
lidade dos depósitos fundiários de cada um dos substitu-
ídos; multas dos artigos 467 e 477, § 8.º, da CLT, sendo a 
primeira correspondente a 50% dos valores apurados de 
verbas rescisórias e de indenização adicional de 40% do 
FGTS, e a segunda equivalente ao salário dos respectivos 
trabalhadores.
O grupo Seta também foi condenado no pagamento da in-
denização por dano moral coletivo, no valor de R$ 5.000,00 
para cada um dos cerca de 2500 trabalhadores representa-
dos pelo sindicato na ação trabalhista.
No total, a empresa deverá pagar R$ 27.500.000,00 (vinte 
e sete milhões e quinhentos mil reais), valor que se refere 
ao somatório da condenação relativa aos direitos trabalhis-
tas (R$ 15.000.000,00) e da indenização por dano moral 
coletivo.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos, festejou: “Estamos felizes, foi feita justiça. Des-
de o primeiro momento, toda a equipe do Sincomerciários 
de Guarulhos, sobretudo o nosso departamento jurídico, se 
mobilizou para resolver a situação criada pelo fechamento 
repentino das lojas do grupo Seta, foi uma falta de respei-
to e de consideração o que fizeram com os empregados 
da empresa. Isso mostra a importância de um sindicato 
atuante na defesa dos trabalhadores”.
Serão alcançados pela sentença todos os trabalhadores 
do grupo econômico que prestaram serviços em Itaqua-
quecetuba e que não ingressaram com ação individual ou 
os que ingressaram com ação individual e requereram a 
suspensão daquela ou desistiram do processo em razão 
da existência da ação coletiva movida pelo Sincomerciários 
de Guarulhos. Cabe recurso.

Confira a íntegra da sentença no site do sindicato:
www.comerciariosdeguarulhos.org.br
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COMERCIÁRIOS NEGOCIAM CAMPANHA SALARIAL COM
MANUTENÇÃO DE EMPREGO, SALÁRIO E CONQUISTAS

O presidente da Federação 
dos Comerciários do Estado 
de São Paulo, Luiz Carlos 
Motta, manifestou no dia 
18 de julho, em reunião de 
negociação da Campanha 
Salarial Unitária da categoria 
com os patronais, que há 
interesse em assinar a 
Convenção Coletiva de 
Trabalho o quanto antes, 
desde que sejam preserva-
das cláusulas de manutenção 
de emprego, das conquistas 
sociais e de salário justo. 
“Reafirmamos aos patronais 
as nossas reivindicações.”, 
disse o dirigente comerciário.
Motta, os 12 coordenadores das Regionais da Federação 
e outros dirigentes comerciários se reuniram à 
tarde, na sede da Fecomercio SP, para discutir cláusulas 
da pauta de reivindicações. Do lado patronal, as 
negociações foram coordenadas pelo vice-presidente 
Ivo Dall’ Acqua Júnior, o presidente do Conselho do 
Comércio Varejista, Roberto Arutim, e a presidente 
do Sindicato Varejista de Campinas e Região, Sanae 
Murayama Saito.
A Fecomerciários antecipou as negociações com os 
patronais para fechar a Convenção Coletiva no mês da 
data-base, 1º de setembro. A pauta de reivindicações 

foi entregue por Motta ao presidente da FecomercioSP, 
Abram Szajman, na primeira quinzena de maio. 
A reunião foi a segunda da Campanha Salarial Unitária. 
A primeira ocorreu no dia 3 de julho, na sede da Fe- 
comerciários.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos, afirmou que os comerciários não aceitarão 
retirada de direitos: “Estamos representando os comer- 
ciários nessa negociação e não aceitaremos a redução dos 
direitos que conquistamos com muita luta ao longo dos  
nos. Propostas nesse sentido serão rechaçadas pela 
categoria.”, afirmou Walter.

SUBSEDE DO SINCOMERCIÁRIOS EM ITAQUÁ AGORA OFERECE

ATENDIMENTO JURÍDICO        VEZES POR SEMANA

3ª Feira >  das 9h às 17h   |   4ª Feira > das 14h às 17h   |   6ª Feira > das 9h às 17h

INFORMAçõES
11 4642-0381
11 4642-0792
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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 02 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.

< 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

11 4656-178311 4656-1783

DúVIDAS

INFORMAçõES

O pESqUEIRO também reabrirá no dia 02 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.



nº 245  |  o comerciário  |  agosto/2017

6

SAÚDE

6

USO DO fIO DENTAL!

Essa é uma pergunta muito frequente e comum que os 
pacientes fazem sempre aos dentistas sobre o que deve 
ser feito primeiro: escovar ou passar o fio dental?
Usar escova e creme dental diariamente é fundamental 
para uma higiene bucal correta. Tão importante quanto a 
dupla responsável pela escovação, o fio dental chega a 
lugares não alcançados pela escova, removendo restos 
de alimentos acumulados. Mas existem regras na hora 
de usar o fio?
Não existe uma regra, essa sequência não faz diferença, 
desde que seja feito os procedimentos corretamente. 

Escovar e passar o fio são a melhor maneira de remover a 
placa bacteriana, causadora de cárie dentária nos dentes, 
e ajudar a manter uma ótima saúde bucal.
Pessoas com dificuldade de manusear o fio dental 
podem preferir usar outro tipo de limpador interdental. 
Se você usa limpadores interdentais, pergunte ao seu 
dentista como usá-los corretamente para evitar lesões 
nas gengivas.

http://tinyurl.com/y9myh7sb

http://tinyurl.com/zbwk433

Novos Atendimentos odontológicos

Raio x
Extração de ciso
Tratamento de canal

Gratuito para comerciários associados há pelo menos 6 meses e dependentes.
Necessário estar com as mensalidades em dia e ativo no comércio.

Mais informações:

11 2475-6565

AGORA NA SEDE DO SINCOMERCIáRIOS DE GUARULHOS
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CONfIRA OS NOVOS BEBêS DAS fAMíLIAS COMERCIÁRIAS

Em julho, outras três famílias retiraram o kit-bebê na sede do sindica-
to. O Sincomerciários de Guarulhos o oferece às mães comerciárias 
sócias há pelo menos três meses, ou dependentes de sócios e que 
tenham filhos com idade de zero a três meses.
Se esse é o seu caso, entre em contato com o Sindicato pelo 
telefone   11 2475-6565  e agende a retirada do seu kit-bebê. 
Sempre lembrando que o kit-bebê é 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.
Desde o início de mais esse benefício, em 2014, dezenas de 
comerciários receberam o kit-bebê.

Ricardo, esposo da sócia Gilcimaria (Sestini 
Mercantil) e a filha Gabrielly

Cristiane, esposa do sócio Devanir (Boa Nova 
Prod. Automotivos) e os gêmeos Murilo e Nicollas

Rodrigo (Cia Bras. de Distribuição) , a esposa 
Cleici e o filho Rodrigo

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



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


