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ano de 2012 foi intenso. 
Iniciamos trabalhando 
pela conclusão da nossa 

sede em Itaquá.
Em março, conjuntamente com a 
Fecomerciários, traçamos diretrizes 
para melhorar as condições de 
trabalho da mulher comerciária.
Em abril, participamos de um grande 
ato promovido pela Força Sindical, em 
frente à Assembleia Legislativa de SP. 
Lá, com mais de cem mil pessoas, 

pedimos mais indústrias e empregos 
para São Paulo. Ainda em abril, obti-
vemos uma importante vitória para 
os comerciários empregados dos 
concessionários de veículos e motos: 
limite de dois domingos trabalhados 
por mês  em toda a base, sob pena de 
multa de R$ 1,5 mil por empregado.
Em maio, recebemos a doação da 
Fecomerciários de uma Doblô Adven-
ture, para ampliar a presença do sindi-
cato em nossa base. Participamos, das 
comemorações do Dia do Trabalho.
Em julho, inauguramos a nossa nova 
sede em Itaquá, cuidamos das obras 
de melhorias na sede campestre de 
Santa Isabel, participamos do enterro 
simbólico do fator previdenciário, na 
Câmara dos Deputados.
Em setembro, obtivemos quatro sen-
tenças favoráveis a comerciárias das 
Lojas Riachuelo, após seguidasdenún-
cias de sérias irregularidades ocorridas 
na empresa que, entre outras coisas, 
convidava as empregadas grávidas a 
pedirem demissão. Reabrimos a Sede 
Campestre de Santa Isabel, com nova 
cobertura na lanchonete.
Em outubro conseguimos um ótimo 
reajuste de 8,5% para a categoria, 
participamos de um grande congres-

so, promovido pela Fecomerciários e 
aprovamos dez deliberações na defe-
sa dos comerciários.
Em novembro, realizamos a grande 
festa anual em homenagem aos co-
merciários, com mais de mil e tre-
zentas pessoas, sorteamos dezenas 
de valiosos prêmios, entre eles uma 
motocicleta, televisores, aparelhos 
de DVDs, etc. Ainda conseguimos 
uma vitória histórica, com a aprovação 
da regulamentação da profissão de 
comerciário.
E agora em dezembro, inauguramos o 
nosso novo Centro de Qualificação do 
Comerciário.
E isso é apenas parte de tudo o que 
aconteceu, da nossa dedicação aos 
comerciários a quem rendemos nos-
sas homenagens e pelos quais traba-
lhamos para que esse 2012 fosse me-
lhor que 2011, com a coroação de um 
Natal cheio de luz, plantando para que 
2013 venha com mais vitórias ainda.
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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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Em sessão histórica, a Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou no dia 14 de 
novembro, por unanimidade, o Projeto de Lei 3592/12 que 
regulamenta a profissão de Comerciário. 
O texto aprovado fixa a jornada normal de trabalho dos 
Comerciários em 8 horas diárias e 44 semanais. Estes 
limites só podem ser alterados em convenção ou acordo 
coletivo de trabalho.
A proposta, no entanto, admite jornadas menores, de seis 
horas, para o trabalho realizado em turnos de revezamento, 
desde que não ocorram perdas na remuneração e que o 
mesmo empregado não seja utilizado em mais de um turno 
de trabalho.
A votação foi acompanhada por centenas de comerciários 
e representantes da CNTC, da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT), da Força Sindical, UGT (União Geral dos Tra-
balhadores) e por diretores de sindicatos e federações da 
categoria de todo o País, que comemoraram a aprovação 
na CCJ.
O projeto é originário do Senado e tem caráter conclusivo, 
mas recebeu uma emenda na Comissão de Trabalho, Ad-
ministração e Serviço Público. A comissão ainda discute 
se ele voltará para o Senado ou se seguirá para sanção 
presidencial.
O presidente da CNTC, Levi Fernandes Pinto, saudou a 
aprovação como a maior conquista dos Comerciários brasi-
leiros em toda a história da categoria. 
O presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da 
Silva (PDT-SP), afirmou que a aprovação do projeto poderá 
criar até 4 milhões de empregos no comércio. 

Com a Regulamentação, a atividade de Comerciário deixa de ser 
uma função para se transformar em profissão, que deverá ser 
lançada na Carteira de Trabalho, com as garantias de jornada de 
trabalho diária fixada em 8 horas e semanal de 44 horas. Qual-
quer alteração na jornada de trabalho do Comerciário, a partir 
da Regulamentação, que é uma reivindicação de décadas de 
trabalhadores no Comércio, somente poderá ocorrer através de 
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. A Regula-
mentação estabelece também a jornada de seis horas para o 
trabalho realizado em turnos de revezamento, ficando vedada 
a utilização do Comerciário em mais de um turno de trabalho, à 
exceção do que for determina do através de negociação coletiva 
de trabalho.
O projeto aprovado fixa um piso salarial da categoria comerci-
ária em convenção ou acordo coletivo, nos termos do Inciso V 
do Art. 7o. da Constituição Federal, e abre a possibilidade de 
entidades representativas patronais e de trabalhadores nego-
ciarem a inclusão, no âmbito da negociação coletiva, de cláusu-
las que promovam ações de educação, formação e qualificação 
profissional.
Para Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de Gua-
rulhos, o momento é histórico: “Conseguimos uma vitória históri-
ca, é uma luta de muitos anos, muitas viagens a Brasília, muitos 
pedidos a deputados para que regulamentassem uma das profis-
sões mais antigas da atualidade e reconhecessem o que é nosso 
por direito. Agora, vamos torcer para que o projeto seja envia-
do à Presidenta Dilma e ela sancione com 
rapidez”, afirmou Walter.

CâmARA APROVA REgulAmEnTAçãO dA PROfISSãO dE COmERCIáRIO

Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) vota o projeto de regulamentação dos comerciários

COMO FICA
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Apesar da LICENÇA DE FUNCIONAMENTO obtida pelo 
sindicato patronal (Sincomércio de Guarulhos) para abertura 
do comércio varejista na próxima terça-feira, dia 20, Dia 
Nacional da Consciência Negra, o feriado continua válido no 
município de Guarulhos, inclusive para o comércio varejista, 
por força da Lei Municipal Lei 1.256/67.
Isto decorre do fato de que a única forma de suspender 
os efeitos de lei municipal seria através de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, ato não verificado até o momento.
Desta forma, o feriado do Dia da Consciência Negra, 20 
de novembro, continua valendo em Guarulhos e, portanto, 
o comerciário que OPTOU por  trabalhar neste dia tem 
direito a todos os benefícios do trabalho em feriados, como 
Folga compensatória dentro do mês gerador do direito; 
vale-transporte (ida e volta), vale-alimentação (ou valor em 
dinheiro nunca inferior a 17 reais), ambos sem qualquer  
desconto posterior; gratificação no valor de 27 reais; 
adicional de 100% sobre o valor da hora trabalhada.
É importante ressaltar ainda que as horas trabalhadas em 
dias considerados feriados não podem ser objeto de com-
pensação (banco de horas) devendo ser pagas em dinheiro 
e dentro do mês gerador de direito.
Para que o comércio possa abrir em feriados, é exigida 
negociação prévia com a entidade sindical representante 
dos trabalhadores, neste caso o Sincomerciários de 
Guarulhos. As empresas que não observaram tais 
condições estão sujeitas à multa prevista na CCT.

E atenção, em Arujá (Decreto 5.344/2009) e Santa Isabel 
(Lei 2.396/07) o dia 20 de novembro também é considerado 
feriado municipal.

Em caso de dúvida ou denúncia, ligue para o 
Sincomerciários | 2475-6565
ou consulte a Convenção Coletiva em nosso site 
www.comerciariosdeguarulhos.org.br

COnSCênCIA nEgRA
Dia 20 de novembro - feriado em Guarulhos

Mais informações  |  11 4642-0381

Locação gratuita!

São 3 mil títulos à disposição dos comerciários associados

VíDEO LOCADORA DO SINCOMERCIáRIOS EM ITAqUá
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APROVEITE O VERãO

PESQuEIRO

Ideal para confraternizar com a sua família e iniciar os fi-
lhos na pescaria. Aproveite a natureza, longe do barulho e 
da poluição. Troque a preocupação pela emoção de fisgar 
peixes ou ficar à beira do lago, só relaxando.
Informamos que foi despejada uma tonelada de peixes no lago 
e agora está muito mais fácil para pescar.

Oficialmente, o verão começa no dia 21 de dezembro, 
mas o calor já chegou e parece que veio forte neste ano. 
Na verdade, foi o frio que quase não apareceu, mesmo 
no inverno. E para refrescar a cabeça e o clima quente, a 
sede campestre e seu complexo de piscinas é a melhor 
opção para a família comerciária. Além disso, depois daquele 
mergulho na piscina, o comerciário pode fazer o churrasco 
com a família, jogar futebol com os amigos, revelar seu 

talento no videokê, enquanto as crianças 
se divertem no playground. O acesso

é fácil, pela Estrada municipal de 
Arujá – Santa Isabel, Km 56, no 
bairro Cafundó.

11 4656-178311 4656-1783

Lembramos que o acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente 
por dentro da sede campestre, após a identificação na portaria.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO:

• O número máximo de convidados é de cinco por sócio, com a cobrança de taxa pela utilização de R$ 15,00 por convidado.
• Crianças visitantes de 6 a 10 anos: R$ 10,00.

• Na piscina, o acesso só é permitido em trajes de banho.
• Para ingressar na sede é necessário apresentar a carteira de associado do sindicato e a carteirinha dos dependentes.
• Funciona aos finais de semana e feriados, das 9h às 17h.
• É proibido permanecer no local após às 17h.

|  ATEnçãO  |

A sede campestre não abrirá nos dias 29 e 30 de 
dezembro, para que os funcionários possam come-
morar as festas com as suas famílias, retomando as 
atividades normais no final de semana seguinte, dias 
05 e 06 de janeiro.
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CEnTRO dE QuAlIfICAçãO dO COmERCIáRIO OfERECE CuRSOS gRATuITOS 
A PARTIR dE jAnEIRO dE 2013
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Foi inaugurado no dia 12 de dezembro, 
com a presença de diversas auto-
ridades, o Centro de qualificação do
Comeciário de Guarulhos. A partir de 
janeiro de 2013, os empregados no 
comércio que queiram adquirir qua-
lificação e conhecimentos para pro-
gredir na carreira profissional poderão 
contar com o apoio do Sincomerciário 
de Guarulhos, por intermédio do re-
cém-criado Centro de Qualificação do 
Comerciário (CQC), que irá oferecer 
cursos gratuitos para os comerciários 
de Guarulhos e região e também para 
quem está desempregado e a procura 
de novas oportunidades profissionais.
Localizado no Centro de Guarulhos 
(rua Cerqueira Cesar, 236) o CQC  terá 
cursos rápidos e dinâmicos, adapta-
dos ao ritmo de vida e às necessida-
des dos trabalhadores na atualidade.

Todos os cursos são totalmente gratuitos. Vagas limitadas.
Mais informações | 11 4378-8333

COnfIRA A PROgRAmAçãO PARA O IníCIO dO PRóxImO AnO

MARkETING PESSOAL

Dias 17, 24 e 31 de janeiro de 2013 
(o interessado deve escolher um dia 
para realizar o curso que tem carga 
horária de 3 horas)

Horário: 9h às 12h

• Comunicação Interpessoal
• Inteligência Emocional
• Posicionamento de Imagem
• Networking
• Ética
• Feedback

LIDERANçA

Dia 30 de janeiro de 2013

Horário: 19h às 22h

• Você reconhece um Líder?
• Gerações (Y, X, Bommer) - Rápido
• Grandes Líderes
• Conceito de Liderança
• Liderança: Nascer ou Aprender?
• Dicas de Liderança
• Erros Comuns em Líderes

ExCELêNCIA EM ATENDIMENTO 
AO CLIENTE

Dias 19 e 26 de fevereiro e 05 de março 
de 2013 (o interessado deve escolher 
um dia para realizar o curso que tem 
carga horária de 3 horas)

Horário: 9h às 12h

• Técnicas de Atendimento
• Satisfação do Cliente
• Comunicação
• Abordagem Correta
• Pós-Venda

Vereador Toninho Magalhães, Walter dos Santos e funcionários assistem à palestra inaugural

SINDICALISMO



VARIEDADES nº 189  |  o comerciário  |  dezembro/2012

O AgEnTE SECRETO AmARO CAmARAjIPE marcelo Schmitz

O QuE é QuAlIfICAçãO PROfISSIOnAl
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Qualificação profissional são os atributos e características 
de um indivíduo para se posicionar bem no mercado de 
trabalho. Qualificação profissional é a preparação para apri-
morar suas habilidades, e especializar-se em determinadas 
áreas para executar da melhor forma suas atribuições.
Qualificação profissional é um requisito básico para ter 
sucesso no mundo globalizado. A qualificação profissional 
funciona de forma a complementar a formação, seja ela de 
nível médio ou superior, é buscar outros tipos de conheci-
mento, que não os já aprendidos em sala de aula.
A qualificação profissional pode ser através de conhecimen-
tos teóricos, técnicos e operacionais, para qualquer tipo de 
empresa, como cursos de idiomas ou computação, ou para 
um setor específico, como logística, marketing, e etc.
A qualificação profissional tornou-se mais do que essencial 

e edeterminante para o futuro profissional de um indivíduo, 
uma vez que muitos profissionais de recursos humanos já 
consideram o diploma superior como uma qualificação mí-
nima para obter sucesso, o indivíduo deve especializar-se 
ainda mais, com pós-graduações, conhecimentos de três 
ou mais idiomas, currículo extenso, e etc.

Fachada do Centro de Qualificação do ComerciárioMatricule-se em um curso de qualificação profissional



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: ________________________________________


