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COMERCIÁRIOS EM PESO NO DIA NACIONAL DE LUTA

Em mais uma demonstração de poder de mobilização, os comerciários do Estado de São Paulo participaram de modo expressivo do “Dia 
Nacional de Luta”, protesto realizado no dia 28 de janeiro, no vão livre do Masp (Avenida Paulista) contra as medidas do governo federal 
que ameaçam direitos e empregos, como abono salarial, auxílio doença, seguro-desemprego e outras suadas conquistas trabalhistas, além 

das últimas decisões nas áreas econômica e fiscal.

Confira na página 03



NARIz DE PALhAçO

Aproveitando a época de carnaval, o governo federal deveria distribuir 
54 milhões e quinhentos mil narizes de palhaço, um para cada eleitor 
que votou em Dilma Roussef no segundo turno das eleições.
Respeito muito a opinião de quem votou na candidata do PT, mas não 
há como ficar quieto diante do estelionato eleitoral que está ocorrendo.
Dilma prometeu que não mexeria nos direitos dos trabalhadores, ela 
prometeu e disse que Aécio faria isso, falou de tudo, que ele era gros-
seiro, playboy, que não respeitava as mulheres, que era filhinho de pa-
pai, só faltou dizer que ele tinha parte com o diabo, afinal em eleição 
vale tudo menos perder.
Pois é, eleição ganha, discurso bonito na posse, onde afirmou que seu 
segundo mandato seria o do “Brasil Pátria Educadora”, ela, de fato, 
está transformando o nosso país na tal Pátria Educadora. Está nos edu-
cando a viver com inflação alta, salários baixos e retirada de direitos, 

afinal é preciso cobrir os rombos da corrupção que se alastra por em-
presas até então tidas como sérias, como a Petrobrás, é preciso pagar 
as contas da eleição, é preciso pagar os altos salários de parlamenta-
res, é preciso pagar os custos de quarenta ministérios, cujos titulares 
talvez nem ela saiba os nomes e raramente encontra, até porque não 
escuta ninguém, nem o seu guru e mentor, Lula, cuja popularidade está 
indo pelo ralo, em razão de sua pupila. Nós, sindicalistas, somos para 
ela um “zero”, faz reuniões protocolares com promessas vazias, nos 
tratando com desdém e olhares de desprezo e impaciência, afinal ela é 
a dona da verdade.
Sinceramente, é difícil saber como aguentaremos quatro anos.  Como 
disse na última edição, os cortes que ela e seus ministros fizeram no 
seguro-desemprego, no auxílio-doença e pensão por morte são cruéis, 
atingem o bolso de trabalhadores nos momentos mais delicados de suas 
vidas, ou seja, no desemprego, na doença e na morte de um ente queri-
do. Parece até de propósito, parece que ela deu a ordem para que seus 
ministros escolhessem como fazer os trabalhadores sofrerem mais.
Não bastasse isso, uma simples passada no supermercado nos joga 
na cara que nossos salários estão valendo metade do que eram há 
cinco anos.
É uma vergonha enganar as pessoas assim, apenas para ganhar uma 
eleição e manter um grupo no poder por alguns anos, em detrimento de 
milhões de pessoas.
Merecemos sim, a bolsa palhaço que é o que ela acha que somos.
Desse jeito, só brincando carnaval.
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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
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COMERCIÁRIOS EM PESO NO DIA NACIONAL DE LUTA

Em mais uma demonstração de poder de mobilização, 
os comerciários do Estado de São Paulo participaram 
de modo expressivo do “Dia Nacional de Luta”, protesto 
realizado no dia 28 de janeiro, no vão livre do Masp (Aveni-
da Paulista). O ato reuniu cerca de 10 mil representantes 
das Centrais: UGT, Força, CTB, CGTB, CSB e CUT, além 
de movimentos sociais.
“Com certeza, os comerciários do Estado se destacaram 
no ato. Às 10 horas, a maioria dos 68 Sindicatos Filia-
dos à nossa Federação já estava na Paulista. Obrigado a 
todos pelo atendimento à nossa convocação!”, disse Luiz 
Carlos Motta, presidente da Fecomerciários e da UGT/SP. 
O protesto foi encerrado por volta das 12h30, em frente 
do prédio da Petrobras.
Desta vez, a manifestação promovida pelas seis 
Centrais Sindicais foi contra as medidas do governo federal 
que ameaçam direitos e empregos, como abono salarial, au-
xílio doença, seguro-desemprego e outras suadas con-
quistas trabalhistas, além das últimas decisões nas áreas 
econômica e fiscal.
Durante o ato, o presidente Motta teve uma grande 
exposição na mídia: concedeu entrevistas sobre o 
“Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos e do 
Emprego da Classe Trabalhadora” para, entre outros, 
os jornalistas Alexander Esper, da RIT TV; Guilherme Fran-
co da Silva, da Revista Fórum; Ricardo Della Coletta, do 

O Estado de S. Paulo; Fernanda Cruz, da Agência Brasil; 
Dayane Santos, Portal Vermelho; e Joyce Ribeiro, da CBN.
Para Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários 
de Guarulhos, as medidas são uma agressão aos traba-
lhadores: “Dilma traiu os trabalhadores, ela nos agrediu 
e fez justamente o que havia prometido não fazer, é uma 
agressão contra a classe trabalhadora”.

UNIãO COMERCIáRIA
Relação dos 46 Sindicatos Filiados à Fecomerciários que 
participaram do Ato das Centrais

Sincomerciários: Americana, Araçatuba, Araras, Assis, 
Avaré, Barretos, Botucatu, Bragança Paulista, Caragua-
tatuba, Catanduva, Cruzeiro, Dracena, Fernandópolis, 
Franca, Guaratinguetá, Guarulhos, Itapetininga, Itapeva, 
Itapira, Itu, Jales, Jundiaí, Limeira, Mogi das Cruzes, Mogi 
Guaçu, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Presi-
dente Venceslau, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, San-
to André, Santos, São João da Boa Vista, São José do Rio 
Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba, Santa 
Bárbara d’Oeste, Taubaté, Tupã, Votuporanga.
Sinprafarmas: Americana, Presidente Prudente, São Paulo. 

Com informações da Fecomerciários
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GOVERNO QUER AUMENTAR MULTA PARA EMPRESA QUE
NÃO REGISTRAR FUNCIONÁRIO

O Ministério do Trabalho e Emprego quer atualizar a multa a empregadores que têm funcionários sem carteira assinada. 
O novo valor ainda está sendo estudado e deverá entrar em vigor por projeto de lei, segundo o ministério.

Atualmente, o empregador irregular paga R$ 402,53 por 
trabalhador informal. Segundo o ministro Manoel Dias, 
essa multa está defasada há 20 anos.A medida foi divul-
gada nesta quarta-feira (11), junto com o anúncio da se-
gunda fase do plano nacional de combate à informalidade.

OBJETIVO É TIRAR 400 MIL TRABALHADORES DA  
INFORMALIDADE
O objetivo das ações é tirar cerca de 400 mil trabalhado-
res da informalidade no Brasil, aumentando a arrecadação 
em R$ 2,5 bilhões.Esse valor é baseado no rendimento  
médio do trabalhador, na arrecadação do FGTS, que é 
de 8% sobre o rendimento, e da Previdência Social, de 
27,5%. Segundo o governo, o valor sonegado anualmente 
chega a R$ 6,3 mil por empregado.

Segundo o ministério, o país tem 14 milhões de trabalha-
dores sem carteira assinada, o que gera uma perda de 
cerca de R$ 80 bilhões de reais por ano em arrecadações.

O Ministério do Trabalho disse que notificou, por mala di-
reta, 554 mil empresas em 537 cidades de todo o país 
sobre informalidade, no fim do ano passado . Agora, es-
sas empresas receberão visitas de auditores para garantir 
que a situação esteja regularizada.

http://i.huffpost.com/gen/1821163/thumbs/o-HAITIANO-facebook.jpg

400 mil

trabalhadores

com carteira

 assinada

Arrecadação

aumenta

$ 2,5 bilhões

FISCALIZAÇãO SOBRE FGTS SERá MAIOR
O governo também quer aumentar a contribuição ao 
FGTS, combatendo a inadimplência. Segundo o ministé-
rio, atualmente a sonegação média das empresas é de 
7% ao ano. Em 2014, essa perda teria sido de R$ 7,3 bi-
lhões, porque foram arrecadados R$ 104,5 bilhões.

O ministério diz que aumentará o número de empresas 
alcançadas pela fiscalização eletrônica do FGTS.A meta, 
segundo o ministro, é que a arrecadação cresça R$ 2,6 
bilhões.

Fonte: UOL
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É VERÃO NA SEDE CAMPESTRE

•	 Cada	 comerciário	 associado	 pode	 levar	 até	 cinco	 convidados.	 Cada	
convidado paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de 
R$ 15,00 (quinze reais). Crianças convidadas, com até 10 anos de ida-
de, 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

O verão chegou com força total e a Sede Campestre está pronta para 
receber os associados. No local há uma grande área verde, com um 
complexo aquático formado por uma piscina infantil e duas para adultos e tobo-água. Além de quiosques com churras-
queira, campo de futebol gramado, quadra poliesportiva coberta, salão de jogos, videokê, playground, lanchonete e um 
amplo estacionamento, para maior comodidade dos frequentadores do local. O acesso é fácil, pela Estrada municipal 
de Arujá – Santa Isabel, Km 56, no bairro Cafundó – Santa Isabel. Toda essa infraestrutura e o ambiente familiar con-
tribuem para que a cada final de semana mais e mais amigos comerciários, desfrutem de uma ótima opção de lazer.

A tão esperada festa dos comerciários, que em 2015 ocor-
rerá no final de outubro ou começo de novembro (oportuna-
mente divulgaremos a data da festa) começa muito antes 
para os funcionários e diretoria do Sincomerciários de Gua-
rulhos. Uma festa grandiosa como é a nossa requer muitos 
preparativos, para que tudo saia como o esperado.
Assim, para que os comerciários possam ir se preparando 
para a festa, divulgamos com bastante antecedência as re-
gras do evento.
Preste atenção, porque há algumas mudanças nas normas 
de ingresso para a festa e para concorrer no sorteio.
•	 Apenas participarão da festa dos comerciá-

rios 2015 aqueles que se associarem até o dia 
31/07/2015, ou seja, três meses antes da data em que se 
comemora o dia do comerciário (30/10/2015).

	•	 Para	 participar	 do	 SORTEIO	 é	 preciso	 estar	 traba-
lhando no comércio, ou seja, os sócios sem vínculo 
NãO participarão dos sorteios.

•	 As mensalidades deverão estar em dia até a data da 
festa.

•	 No dia da festa será expressamente proibida a entrada 
de  pai, mãe, convidados ou visitantes.
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ECONOMIA DE ÁGUA
Mudança de atitude é feita de pequenos hábitos

Fonte: Cartilha da Cagece e site da WWF (Fundo Natural para a Natureza) BRASIL
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A jornalista Maria Helena, uma das responsáveis pela co-
municação do Sincomerciários de Guarulhos, tem como 
paixão o paisagismo. Recentemente, ela deu uma nova 
cara aos pequenos canteiros da sede do sindicato e expli-
ca quais os cuidados básicos para ter um jardim sempre 
bonito: “Os cuidados básicos são regar todo dia, princi-
palmente no verão (ou pelo menos dia sim, dia não) e 
adubar uma vez por mês, além de retirar os matinhos 
que teimam em aparecer. Como a maioria das pessoas 
não tem muito tempo para cuidar do jardim, procuro usar 
plantas que são fáceis de cuidar e têm vida longa”, afirma 
Maria Helena.

Quem tiver qualquer dúvida sobre a questão, é só ligar para 
o sindicato e falar com a Maria Helena, no 2475-6565

O valor da
contribuição

assistencial
volta para

você

Para compensar o trabalhador pelo desconto da contribuição assistencial, realizado uma vez por ano em folha, todos os comerciários recebem, 
também anualmente, no Dia do Comerciário, até dois dias a mais de salário. Esta foi uma forma encontrada pelo sindicato para devolver aos traba-
lhadores no comércio o valor da contribuição assistencial.



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!


