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Xô 2017

Em poucos dias, 2017 irá embora dando passagem a um novo ano. Para mui-
tos é a hora de parar, descansar, recarregar as energias, fazer um balanço 
das realizações e das falhas do ano que está acabando e fazer planos para 
o ano que ainda nem começou. Este ano que se encerra ficará marcado na 
história do Brasil como aquele em que regredimos mais de cem anos em um. 
Os trabalhadores sofreram um dos maiores ataques de todos os tempos. A 
demolição trabalhista promovida pelo (des)governo do ilegítimo Michel Te-
mer nos retirou inúmeros direitos. Sobre essa questão temos tratado neste 
jornal, em nosso site e nas redes sociais, ambientes nos quais também temos 
combatido o outro ataque ao povo, a desconstrução da Previdência Social, 
isso para não falar na inflação maquiada, na distribuição de isenções fiscais 
para milionários e grupos estrangeiros, entre outros desatinos. Mas não fi-
camos apenas no virtual. Temos tentado derrotar este grupo que tomou o 
poder e para isso  temos ido aos gabinetes e às ruas, como aconteceu em 
várias vezes neste ano, seja em Guarulhos, em São Paulo ou em Brasília, onde 
os comerciários foram “recepcionados” pela polícia, em frente ao gramado 

do Congresso Nacional, com uma chuva de bombas de gás lacrimogêneo. 
Não está fácil, é preciso reconhecer que 2017 também foi marcado por uma forte 
desmobilização da população e um sentimento de frustração enorme, depois que 
muitos perceberam que foram usados para derrubar Dilma Roussef, que fazia 
um governo fraco e com o qual não concordávamos, mas que tinha sido eleita.  
Mas, é nas horas de dificuldade que descobrimos as virtudes e encontramos 
forças que não imaginávamos presentes. Apesar de todas as contrariedades, 
das negativas por todos os lados, conseguimos chegar a um acordo comum com 
os patrões em Guarulhos e alcançamos ganho real de salário, quando fechamos 
o nosso reajuste anual; promovemos uma das maiores festas já realizadas pela 
categoria e distribuímos vários prêmios, entre eles duas motos; enfrentamos na 
Justiça o gigantesco grupo Seta, que fechou as portas e abandonou centenas de 
funcionários à própria sorte e os  vencemos, em favor dos comerciários de Itaquá, 
em um processo que rendeu uma indenização milionária.
Mas não foi só, houve aquelas vitórias diárias, são fatos que parecem pequenos, 
isolados, mas que deram sabor de vitória a cada dia que compôs este ano. Isso 
aconteceu nas reclamações isoladas de comerciários que nos chegaram quase 
que diariamente e que tentamos resolver, evitando que os direitos fossem des-
respeitados em horas extras não pagas, em feriados trabalhados e não remune-
rados e outros direitos desrespeitados. Sentimos o sabor da vitória na verificação 
dos direitos dos funcionários durante a homologação das rescisões dos contratos 
de trabalho.  
E isso é apenas parte de tudo o que aconteceu, da nossa dedicação aos comer-
ciários, a quem rendemos nossas homenagens e pelos quais trabalhamos para 
que, apesar de tudo, esse 2017 fosse melhor que 2016.
Agora, 2018 vem aí e, ao que tudo indica, enfrentaremos grandes batalhas, para 
as quais precisaremos partir unidos, portanto, se 2017 termina com um ar de 
desesperança, temos que começar 2018 com fé e esperança.
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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 
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JUÍZA DE SC DECIDE QUE FIM DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
É INCONSTITUCIONAL

A reforma trabalhista foi feita por meio de lei ordinária, 
que, segundo a Constituição, não tem poder para alterar 
regras tributárias. E a contribuição sindical, extinta com 
a mudança, tem natureza de imposto. Por isso, só pode-
ria ser mexida por lei complementar. Com esse entendi-
mento, a juíza Patrícia Pereira de Santanna, da 1ª Vara do 
Trabalho de Lages (SC), acolheu pedido de um sindicato 
e anulou o fim da contribuição sindical obrigatória que é 
destinada à entidade.
Segundo a juíza, a natureza de tributo da contribuição 
sindical vem do fato de que 10% dela vai para os cofres 
da União, para a Conta Especial Emprego e Salário. 
Assim, para ela, qualquer alteração que fosse feita na 
contribuição sindical deveria ter sido por meio de lei 
complementar, e não pela Lei 13.467/2017, que é ordinária.
Além disso, a julgadora ressalta que a reforma traba-
lhista não poderia ter tornado o instituto da contribuição 
sindical facultativo, porque infringe o disposto no artigo 
3º do Código Tributário Nacional, que estabelece que o 
tributo “é toda prestação pecuniária compulsória”. O Códi-
go Tributário Nacional é lei complementar, que não pode 
ser alterada por lei ordinária, o que infringiria o sistema de 
hierarquia das normas do Estado Democrático de Direito

“É importante registrar o Juízo que não se trata de ser a 
favor ou contra a contribuição sindical ou à representação 
sindical dos empregados, ou, ainda, de estar de acordo 
ou não com o sistema sindical brasileiro tal como existe 
atualmente. Trata-se, sim, de questão de inconstitucio-
nalidade, de ilegalidade da Lei e de segurança jurídica”, 
disse Patrícia para finalizar sua decisão.
O fim da contribuição sindical obrigatória é questionado em 
cinco das oito ações no STF contra a reforma trabalhista.

Fonte: CONJUR
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LAZER GARANTIDO

INAUGURADO O PARQUE AQUÁTICO
DOS COMERCIÁRIOS

Foi representativa a inauguração do Parque Aquático no 
Centro de Lazer da Fecomerciários na Estância Turística 
de Avaré, às margens da Represa Jurumirim, no dia 28 
de outubro. O presidente Luiz Carlos Motta recepcionou 
cerca de três mil pessoas, a maioria proveniente das 
bases dos 71 sindicatos filiados. Na solenidade circulou 
um jornal publicado pela Federação do qual saíram novos 
encaminhamentos para os comerciários enfrentarem a 
reforma trabalhista.
Comerciários e comerciárias ficaram encantados com 
o presente de 40 mil metros quadrados recebido da 
Federação em comemoração ao Dia do Comerciário, 
festejado em 30 de outubro.
Para uma atenta plenária, Motta frisou em seu discurso. 
“Esta obra é única no sindicalismo brasileiro. Foi total-
mente adquirida com o custeio sindical. Gerou e vai con-
tinuar gerando centenas de empregos. Movimentou o 

comércio local. Para o nosso orgulho, trata-se do maior 
empreendimento turístico de Avaré que garantirá o me-
recido descanso e entretenimento à família comerciária, 
inclusive com praia com direito a ondas, areia e coqueiro. 
Trouxemos a praia para Avaré”.

Principais atrações do Parque Aquático:

•	 Praia paradisíaca com 14 tipos de ondas, bar aquático 
e água quente, areia branca, quiosques e sonorização.

•	 Piscina infantil com mini-toboáguas.
•	 Rio lento com correnteza de água quente.
•	 Grande ilha com piscina rasa de água quente.
•	 Torre de toboágua.

Veja mais
informações e tire suas dúvidas

no Facebook do novo Centro de lazer:

https://www.facebook.com/centrodelazeravare/

Além do Parque Aquático que tem previsão de abertura ao 
público entre dezembro e janeiro, o Centro de Lazer dos 
Comerciários em Avaré possui 26 bangalôs • 6 suítes 
(4 suítes comuns e 2 suítes presidenciais) • Estacionamento 
• Sala de descanso • Restaurante • Piscina • Bar na piscina 
• Playground • Sala de jogos • Sala da mamãe (aqueci- 
mento de mamadeira e manuseio de alimento para a criança).
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SEDE CAMPESTRE PARA
NO NATAL E ANO NOvO

O calor neste ano está chegando devagarinho, mas está 
vindo. Dia 21 de dezembro começa o verão. É quando os 
comerciários dão graças à Deus por terem um local tão 
agradável e com ambiente acolhedor como o proporciona-
do pela Sede Campestre. Na sede, o comerciário(a) e sua 

< 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

família podem se refrescar do calor na piscina, fazer o chur-
rasco com a família, encontrar os amigos, jogar futebol, 
revelar seu talento no videokê, enquanto as crianças se 
divertem no plaground. O acesso é fácil, pela Estrada mu-
nicipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56, no bairro Cafundó.

A Sede CAmpeStre  FeCHArÁ  NoS diAS 

23, 24 e 25, 30 e 31 de dezembro  e

01 de jANeiro de 2018.

A Sede CAmpeStre  FeCHArÁ  NoS diAS 

23, 24 e 25, 30 e 31 de dezembro  e

01 de jANeiro de 2018.
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HÁBITOS PREJUDICIAIS PARA OS DENTES

Possuímos alguns hábitos corriqueiros que podem ter 
consequências para a nossa saúde bucal -- e ameaçar o 
aspecto do sorriso.
O esmalte dental é a parte mais dura de nosso 
organismo e a única proteção real que os dentes 
têm de ataques externos, principalmente da placa 
bacteriana, por isso, preservá-lo é fundamental para 
manter a saúde bucal.

Fumar é definitivamente um dos piores hábitos, porém 
vamos listar mais alguns hábitos:

Roer as unhas
Muitas pessoas têm o hábito de roer as unhas. Além de 
não ser higiênico - e de eventualmente causar feridas nos 
dedos -, esse costume pode ser muito ruim também para 
a saúde bucal.

Usar os dentes como ferramentas
Hábitos como, por exemplo, destampar garrafas, 
frascos e embalagens de papelão ou papel, o que 
pode desgastar e quebrar os dentes,e ainda que 
pareça ser menos prejudicial, também não é recomen-
dável usar os dentes para cortar fios, essa ação pode 
gerar fissuras invisíveis a olho nu que, depois, podem 
permitir uma fratura do dente mesmo com um impacto 
mínimo.

Mastigar cubos de gelo
Quem tem o costume de mastigar cubos de gelo que res-
tam no copo de uma bebida também precisa rever este 
hábito, fazer isso com frequência ou mastigar muito gelo 
de uma só vez pode fraturar os dentes ou gerar rachadu-
ras, o risco é ainda maior para quem tem implantes ou 
coroas na arcada.

http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2016/05/06/habitos-que-
-podem-prejudicar-os-dentes---como-escova-los-logo-apos-as-refeicoes.htm

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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MAIS KITS-BEBÊ PARA AS FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS

O kit-bebê continua fazendo muito sucesso. Em outubro e novembro, 
mais famílias o receberam. Os produtos entregues têm agradado 
aos novos papais e mamães comerciários. E sempre lembrando que 
as mães comerciárias sócias há pelo menos três meses, ou depen-
dentes 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, traves-
seiro, mamadeiras Kuka  (70 ml e 250 ml) , sapatinho e luvas, pano 
de boca bordado, chupeta Kuka, cortador de unhas, e uma linda bolsa.

VP CORRETORA DE SEGUROS
Rua Dr. Cesar, Nº 1369 | Cj. 1404 | Santana – SP

Tel. 11  2478-2891
11  2478-2917

Desconto de 10%  a  15%
nos custos de mercado

11 2475-656511 2475-6565
Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:

Sócia Maria Cleia, esposo Jose Carlos e 
bebê Paulo Henrique (recebeu em junho)

ALBUS DENTE SERVIÇOS
Rua Morvan Figueiredo, Nº 65 | 7º andar | Centro – Guarulhos

Tel. 11  2304-0654

Desconto de 10% nos procedimentos

Sócio Fabio, esposa Deborah e
bebê Lucas

Sócio Levi Garcia e
bebê Arthur

Sócio Aparicio Rodrigues,
bebê Geovanna

Sócio Leandro Machado,
bebê Alice

Sócio Rodrigo, esposa Dayana 
bebê Luccas

NOVOS
CONVÊNIOS

Alongamento de Cilios, Design de Sobrancelha, Drenagem corporal, limpeza
de pele, Massagem modeladora, Maquiagem definitiva e outros.



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


