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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE GUARULHOS

O COMERCIÁRIO
Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Santa Isabel

No dia 14 de janeiro, representantes de vários sindica-
tos de trabalhadores de Guarulhos se reuniram com o 
secretário Adjunto do Transportes e Trânsito de Gua-
rulhos, Celso Masson e Suzana Leite Nogueira Kara-
giannidis, diretora do departamento de Planejamento 
e Projetos, no auditório do Sindiquímicos. Os sindica-
listas pediram esclarecimentos sobre o Bilhete Único, 
iniciado no dia 8 de janeiro, em Guarulhos.
Página  04

Bilhete Único em Guarulhos
Sindicatos pedem esclarecimentos à prefeitura

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 for-
mado por uma piscina infantil, duas para adultos e tobo-
água. Se você quer descanso e sossego, ao lado da 
sede campestre fica o pesqueiro e, se ainda assim você 
prefere a praia, faça a sua reserva no Centro de Lazer 
da Praia Grande. Só não vale ficar dentro de casa.
Página  05

seDe camPestre no VerÃo 2011
A Sede Campestre está pronta para os associados

salário mínimo será De r$ 545
Declara ministro após reunião com presidente Dilma

A Receita Federal divulgou a novidade que já poderá  
ser utilizada na declaração do Imposto de Renda Pes-
soa Física 2011, ano base 2010. Página  03

O novo valor do salário mínimo será de R$ 545, infor-
mou Guido Mantega, ministro da Fazenda. Trabalha-
dores pedem R$ 580,00. Página  03

imPosto De renDa 2011
Casais homoafetivos podem fazer declaração conjunta
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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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ntramos em mais um ano, 
dessa vez com a mudança 
de presidente. Saiu o com-
panheiro Lula, a quem agra-

decemos pela atenção dispensada aos 
trabalhadores durante o seu mandato. 
Foi gratificante saber que um sindicalista 
ocupava o posto máximo do país e tra-
balhava se não a favor, pelo menos sem 
prejudicar os trabalhadores.
Lula é um vencedor e deixou seu nome 
escrito como alguém que saiu da mais 
profunda miséria no sertão nordestino 
(Caetés – PE) e mostrou ao país e ao 

mundo que podia liderar nossa nação.
Foram oito anos de muita conversa e 
trabalho para colocar a economia nos 
trilhos. Participamos disso tudo, foram 
várias reuniões em que reivindicamos 
vários benefícios para os trabalhadores e, 
sobretudo, para os comerciários.
Liderados pelo companheiro Luiz Carlos 
Motta, presidente da Federação dos Co-
merciários e sempre com o apoio do Pau-
linho da Força, fizemos reivindicações ao 
nosso presidente que soube compreender 
as dificuldades de quem vive de salário.
Mas Lula passou. Chegou Dilma Roussef, 
a primeira mulher presidenta do Brasil, 
eleita com mais de cinquenta milhões de 
votos e que já saiu fazendo história, mas 
o que esperar dela?
Passa a imagem de mulher séria, durona, 
trabalhadora, discreta. Esperamos que 
mantenha a linha política de Lula e con-
tinue a olhar pela distribuição de renda e 
pelos trabalhadores.
De nosso lado, vamos lutar para que ela 
apóie as nossas reivindicações, como a 
aprovação das 40 horas semanais sem 
redução salarial e o fim do fator previden-
ciário, criado por FHC para achatar as 
aposentadorias.
A regulamentação da nossa profissão co-
merciária também está na ordem do dia.
Não podemos nos esquecer de que co-

braremos de Dilma a elevação do poder 
de renda dos trabalhadores e do salário 
mínimo.
É preciso por fim à miséria no Brasil e Dil-
ma se comprometeu a fazer isso em seu 
discurso de posse.
Lula já andou um bom pedaço, espera-
mos que ela prossiga nessa estrada.
Estamos dispostos a trabalhar juntos, 
mas com as nossas opiniões, por um país 
decente, que nos dê orgulho.
Enfim, queremos ver uma sociedade mais 
justa, com emprego para todos, renda, 
educação e saúde com qualidade.
Faremos a nossa parte.
Que 2011 venha, sabemos que a situação 
fora daqui não é das melhores e que os 
especuladores tentarão contar mais essa 
lorota para nós, mas vamos defender o 
nosso quintal
Que eles dividam o prejuízo lá onde eles 
guardam o deles. Aqui não.
Vamos em frente. Por enquanto, para-
béns companheira Dilma!

Nossas Lutas em 2011

E
Walter dos Santos

Presidente
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O novo valor do salário mínimo será de R$ 545, disse o minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega, depois de participar da primeira 
reunião ministerial do governo da presidenta Dilma Rousseff. O 
aumento terá impacto de R$ 1,4 bilhão nas contas públicas este 
ano. Inicialmente, estava previsto que o salário mínimo seria de 
R$ 540. Essa proposta chegou a ser aprovada no Orçamento 
da União deste ano. O governo fez a mudança porque o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fechou 2010 maior 
que o previsto. A fórmula de reajuste do mínimo, acertada com 
as centrais sindicais, estabelece a reposição pelo INPC do ano 
anterior mais o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 
dois anos anteriores.
Segundo o ministro, o valor ficaria em R$ 543, mas o governo ar-
redondou para R$ 545 para facilitar o saque nos caixas eletrôni-
cos. O novo mínimo valerá a partir de fevereiro, mas só será pago 
em março. Anunciou ainda que, nos próximos dias, o governo 
enviará ao Congresso uma medida provisória para transformar 
em lei a atual fórmula de reajuste do salário minimo. Essa política 
vai vigorar nos próximos quatro anos.

A Receita Federal reconheceu a união estável entre pessoas 
do mesmo sexo para fins do imposto de renda. A novidade que 
foi divulgada em dezembro pela Receita e poderá ser utilizada 
na declaração do imposto de renda de pessoa física 2011, ano 
base 2010. Os casais homoafetivos em união estável poderão 
apresentar a declaração de imposto de renda em conjunto ou 
declararem o parceiro como dependente. Ainda em dezembro, o 
Ministério da Previdência Social também divulgou portaria deter-
minando que os benefícios da Previdência Social a dependentes 
sejam estendidos a parceiros do mesmo sexo em união estável.

O deputado federal Paulinho da Força apresentou emenda à me-
dida provisória do governo reivindicando salário mínimo de R$ 
580,00. A regra de reajuste ao Piso Nacional, acertada com as 
Centrais Sindicais, considera a inflação do ano anterior e tam-
bém o crescimento econômico de dois anos. Semana passada 
o INPC, divulgado pelo IBGE foi de 6,47%, em 2010 enquanto 
o Governo anunciou um reajuste de 5,88%, elevando assim o 
mínimo de R$ 510,00 para R$ 540,00 e, posteriormente, elevou o 
reajuste para R$ 545,00.

saLário míNimo será de r$ 545

Casais homoafetivos já podem apreseNtar ir em CoNjuNto
ou declarar companheiro(a) como dependente

paulinho da força reivindica mínino de
r$ 580,00. iNpC de 2010 ficou em 6,47%

nova nota de r$ 100,00

comerciários De Guarulhos

CONFIRA OS REAJUSTES DA CATEGORIA E AS NOVAS CONVENÇÕES COLETIVAS NO NOSSO SITE:
www.comerciariosdeguarulhos.org.br
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No dia 14 de janeiro, representantes de vários 
sindicatos de trabalhadores de Guarulhos filia-
dos à Força Sindical (químicos, servidores, co-
merciários, metalúrgicos, gráficos, frentistas e 
vigilantes) se reuniram com o secretário Adjunto 
do Transportes e Trânsito de Guarulhos, Celso 
Masson e  Suzana Leite Nogueira Karagianni-
dis, diretora do departamento de Planejamento 
e Projetos, no auditório do Sindiquímicos. Os 
sindicalistas pediram esclarecimentos sobre o 
Bilhete Único, iniciado no dia 8 de janeiro, em 
Guarulhos. Entre as dúvidas, estavam a neces-
sidade das inúmeras integrações (com aumento 
dos números de ônibus), falta dos bilhetes úni-
cos nos postos informados, orientação quanto a 
aquisição e cadastramento do cartão do bilhete 
único, precariedade nas instalações dos termi-
nais e estações de transferências, entre outros.
Celso Masson disse que não há planos para alterar as linhas 
apontadas como críticas pelos usuários e que a cidade precisa de 
um sistema viário mais eficiente, mas para isso são necessários 
recursos do governo federal.
Já Suzana Leite Nogueira Karagiannidis afirmou que muitas re-
clamações são fruto da falta de informação. “Muitos chegam até 
os orientadores indagando sobre os ônibus quando na verdade 
poderiam perguntar sobre o itinerário, o que evitaria as constan-
tes integrações que estão fazendo”, disse.
Segundo a Secretaria de Transportes, existem 430 mil usuários 
por dia sendo que 280 mil já possuem o Cartão Guarupasse (Vale 

Transporte, Estudante, Idoso, gratuito, professor,  etc).
Este cartão continua valendo com a implantação do Bilhete Único 
e portadores são orientados a fazerem o cadastramento do car-
tão para evitar prejuízo no caso de perda ou roubo do cartão pelo 
telefone 0800-559499.
O Cadastramento dos empregados deverá ser efetuado pela em-
presa junto à Guarupas. No período de integração, caso o usu-
ário tenha dificuldade em  validar seu cartão na catraca e ser for 
constatada um defeito técnico, o usuário tem o direito de entrar 
pela porta de trás, mas se o defeito foi provocado pelo usuário, 
deverá  pagar nova passagem.
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siNdiCatos pedem esCLareCimeNtos sobre biLhete ÚNiCo

Questões leVantaDas e orientaçÃo Da secre-
taria aos usuários

obrigatoriedade da aquisição do bilhete único: Não há obrigatorie-
dade, no entanto, há necessidade do mesmo para a integração. Assim, 
sem o bilhete único, o passageiro que precisar usar mais de uma condu-
ção terá que pagar a passagem toda vez que mudar de linha. 
a integração somente é feita no município, não há integração in-
termunicipal.
integração por duas horas: As  pessoas podem utilizar mais de um 
ônibus ou micro-ônibus para se deslocar por toda a cidade no intervalo 
de até duas horas, pagando o valor de uma passagem (R$ 2,90).
Falta do cartão nos postos informados e nos ônibus e micro-ôni-
bus: A Guarupas, empresa responsável pelos cartões, informou que 
o problema seria resolvido até 16 de janeiro e que os bilhetes serão 
vendidos somente nos 45 postos de venda indicados pela  Central de 
Controle Operacional no telefone 2475-6996. Existe a possibilidade da 
abertura de novos postos na cidade. Comércios interessados em venda 
do bilhete podem ligar para a central.
terminais: Quanto à precariedade de alguns terminais que não dis-
põem de banheiros públicos e acesso aos deficientes, a Secretaria 
afirma que os postos são provisórios e que sua adequação se dará ao 
longo dos meses.

outras inFormações imPortantes

A Central de Controle Operacional atende das
4 às 24h pelo telefone 2475-6996.

Central do Bilhete Único – Telefone 0800-559499

A Secretaria de Transportes e Trânsito dispõe de um sistema de orien-
tação eletrônica em que constam os números e nomes das antigas e 
das atuais linhas municipais. Basta acessar o endereço específico do 
Bilhete Único de Guarulhos (www.guarulhos.sp.gov.br/bilheteunico) e 
clicar no item “Entenda as mudanças na sua linha de ônibus”. 

O sistema traz um mapa e os itinerários
dos ônibus e micro-ônibus municipais.

Há, também, equipes de agentes da Secretaria espalhadas pela cida-
de, para orientar a população sobre os trajetos dos veículos da frota 
municipal.

Acessando o site www.guarupas.com.br o usuário é
direcionado para informações sobre o Bilhete Único.

http://2.bp.blogspot.com/_sDHyZ7Cu8nY/TSKX-Si6Y9I/AAAAAAAAJ3E/eOsX5Zfopns/s1600/onibus.jpg
alexandros christopoulos



O verão chegou com força total e a Sede Campestre está pronta 
para receber os associados. No local há uma grande área ver-
de, 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 esta-
cionamento, para maior comodidade dos freqüentadores do local. 
O acesso é fácil, pela Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel, 
Km 56, no bairro Cafundó – Santa Isabel. Toda essa infra-estrutura 
e o ambiente familiar contribuem para que a cada final de semana 
mais e mais amigos comerciários, desfrutem de uma ótima opção 
de lazer.
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Dúvidas e informações:
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Além de toda essa estrutura, ao lado da sede fica o pesqueiro, mais uma maneira de lazer para quem gosta de pescar, ou apenas 
procura um pouco de tranquilidade junto ao campo.

A Colônia de Férias dos Comerciários virou ponto de refe-
rência em Praia Grande, com um moderno complexo de 
frente para a praia, o lugar é considerado quatro estrelas, 
já que conta com uma estrutura de dar inveja a muitos 
hotéis da região. Os apartamentos são equipados com 
cofres, ar condicionado, tv, 
telefone e frigobar. A colônia 
oferece ainda: sala de vídeo, 
academia, sauna, piscinas, 
solarium, salão de jogos, 
restaurante, playground e 
fraldário. Aproveite as férias 
de verão com a sua família.

PesQueiro

FÉrias na Praia

Piscina da sede campestre

normas de funcionamento da sede campestre

regras de funcionamento do Pesqueiro

• O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da sede campestre, após identificação na portaria.
• Para proporcionar a tranquilidade necessária para a prática da pescaria aos frequentadores do local, não é permitida a presença de crianças e 

de convidados.

Com o objetivo de proporcionar qualidade de vida a todos os integran-
tes da categoria e preservar o patrimônio dos comerciários, foram 
estabelecidas algumas regras de utilização para a sede campestre:
• 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, tel: 4656-1783.
• É proibido permanecer no local após às 17h.

Faça já a sua reserva no Sindicato pelo tel (11) 6475-6565
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dentista Gratuito
O atendimento odontológico oferecido na sede do Sindicato, para associados há mais de 6 meses, é totalmente gratuito. 
As consultas devem ser marcadas pelo telefone:

Verifique, também, condições especiais para tratamentos com próteses e jaquetas. Você também 
pode utilizar os dentistas conveniados do Sindicato, que oferecem descontos aos associados. 
Confira a relação no nosso site: (www.comerciariosdeguarulhos.org.br)

11 2475-656511 2475-6565

ATENÇÃO:  Lembre-se que os ovos depois de depositados podem sobreviver agarrados às paredes dos recipientes por muito tempo, mesmo sem água. Ao se repor 
a água novos mosquitos nascerão. Desta forma é muito importante a limpeza freqüente das caixas d´água, pratos de vasos de plantas e lajes sempre esfregando bem.

O que é Dengue?
o que é Dengue?
É uma doença habitualmente mais grave causada por um vírus 
que pode se manifestar de forma grave. Existem 4 sorotipos di-
ferentes do vírus, sendo que no Brasil circulam os sorotipos Den-
1, Den-2 e Den-3. Quem já contraiu um sorotipo não se infecta 
novamente pelo mesmo sorotipo, mas ainda está susceptível aos 
outros, ou seja, uma pessoa pode ter Dengue mais de uma vez.

como uma pessoa adquire Dengue?
A Dengue é transmitida pela fêmea do mosquito denominado “Aë-
des aegypti” que, ao contrário do mosquito comum, tem hábitos 
diurnos, ou seja, ele pica preferencialmente durante o dia. Ao pi-
car uma pessoa infectada pelo vírus da Dengue o mosquito se 
torna transmissor da doença. Dessa forma, se ele picar outras 
pessoas, transmitirá a doença.

Porque a maior incidência da doença é no verão?
Com o verão, a incidência das chuvas é maior. Consequentemen-
te aumenta a proliferação do mosquito transmissor da Dengue 
uma vez que este deposita os seus ovos em pequenas poças 
de água limpa acumulada dentro das residências ou em quintais 
(pneus velhos, vasos de plantas, garrafas vazias, etc.).

Quais os sintomas da doença?
As manifestações iniciais são febre alta, dor de cabeça, dor atrás 
dos olhos, muita dor no corpo e às vezes vômitos. Três a quatro 
dias após o início da febre aparecem manchas vermelhas pelo 
corpo (parecidas com as do sarampo ou rubéola) e coceira. Me-
nos frequentemente podem ocorrer dor abdominal intensa, pe-
quenas manchas avermelhadas, sangramentos e desmaios.

o que é Dengue hemorrágico?
A maioria das pessoas, após 4 ou 5 dias começa a melhorar e 
recupera-se por completo em cerca de 10 dias. Em alguns raros 
casos, nos três primeiros dias que a febre começa a ceder, pode 
ocorrer diminuição acentuada da pressão sanguínea. Esta queda 
da pressão caracteriza a forma mais grave da doença, chamada 
dengue “hemorrágico”. Apesar de o nome ser sugestivo para que 
se pense que ocorra sangramentos, isto não é verdadeiro. A gra-

vidade está relacionada, principalmente, à diminuição da pressão 
sanguínea, que pode até levar ao óbito.

Quem teve Dengue fica com alguma complicação?
Não. A recuperação costuma ser completa. Frequentemente, en-
tretanto, pode persistir sensação de cansaço durante alguns dias, 
que desaparece com o tempo.

como é feito o diagnóstico de pacientes com dengue?
O diagnóstico é clínico e laboratorial. Dentre os exames laborato-
riais estão: o hemograma, a sorologia para Dengue e a tipagem 
do vírus.

o melhor tratamento contra a Dengue é prevenir a doença
A maneira mais eficaz de prevenção da Dengue é evitar a pro-
liferação do mosquito. O fumacê é útil para matar os mosquitos 
adultos, mas não acaba com os ovos. Para prevenir a proliferação 
de  ovos é necessário evitar o acúmulo de água parada. Para 
tanto, podemos ajudar fazendo a nossa parte como:
• Cobrir qualquer local em que haja água acumulada, como cai-

xas d’água e tonéis.
• Não manter pneus em áreas abertas.
• Manter as lajes cobertas ou retirar a água acumulada diaria-

mente, esfregando com a vassoura.
• Guardar as garrafas de cabeça para baixo.
• Retirar os pratos dos vasos de plantas ou mantê-los sem água 

com um pouco de areia.
• Lavar os recipientes com plantas aquáticas diariamente, esfre-

gando-os com bucha.



Todo início de ano ou semestre letivo as papelarias e livrarias 
ficam lotadas de pais em busca de material escolar. Nesse perío-
do, os preços dos materiais escolares sobem consideravelmente 
se comparados a outras épocas do ano. Com isso, o gasto que se 
tem com os materiais escolares supera os demais. Para ajudar os 
pais a economizar e comprar o material mais adequado prepara-
mos algumas dicas.
1. Antes de sair às compras, verifique os materiais do ano ou semes-

tre anterior para saber o que você pode reaproveitar.
2. Verifique na escola se há a possibilidade de adquirir o material ape-

nas do 1º semestre.
3. Promova e participe da troca de livros didáticos com pais que pos-

suem filhos em idade escolar diferente.
4. Compre apenas os materiais mais básicos, deixe para o período 

pós-volta às aulas para comprar os demais materiais, pois os pre-
ços tendem a cair.

5. É sempre melhor pesquisar antes de comprar, pois os materiais 
escolares sofrem variação de preço de uma papelaria, ou livraria, 
para outra.

6. Pesquise também as marcas, pois uma marca menos conhecida 
pode oferecer materiais tão bons quanto os de marca famosa.

7. Evite levar seu filho para comprar os materiais, pois ele provavel-
mente vai optar por produtos da “moda”.

8. Reúna-se com outros pais para uma compra coletiva. Alguns esta-
belecimentos oferecem bons descontos para compras grandes.

9. Fique alerta com compra no cartão de crédito e no cheque especial.
10. Produtos com características de brinquedo podem distrair a aten-

ção da criança durante a aula, prejudicando seu desempenho. 
Além disso, são normalmente mais caros que os simples.

imPortante:
A escola não pode incluir na lista do aluno, material de limpeza ou 
taxa para suprir despesas com água, luz e telefone.
Determinar a loja ou livraria onde o material deve ser comprado.
A Fundação PROCON – SP realiza anualmente uma pesquisa 
comparativa de preços de material escolar para auxiliar os con-
sumidores a adquirir os itens da lista fornecida pela escola, sem 
onerar demais seu orçamento.
A pesquisa pode ser vista na internet: www.procon.sp.gov.br ou 
consulte a prefeitura da sua cidade.
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ingredientes:
• 1 panetone
• 1/2 pt de sorvete
• 500 gr de chocolate

modo de Preparo:
Derreta o chocolate 
em banho maria, tire a 
tampa do panetone e 
reserve.
Tire todo o miolo do 
panetone e espalhe 
a calda de chocolate 
derretida.
À parte, coloque o sor-
vete de sua preferên-
cia, cubra com mais 
chocolate e devolva a 
tampa do panetone.

Leve ao congelador até a hora de servir...

ReapROveite O panetOne De natal

Material escolar
Quais devem ser as prioridades na hora de comprar

“E u Cavo, Tu
Cavas, Nós Cava-
mos, Vós Cavais, 

Eles Cavam. Não é 
bonito, nem rima, 
mas é profundo...



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: ___________________________________

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: ____/____/____

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

Associado

             DADOS DA EMPRESA

        DEPENDENTES

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

SINDICALIZE - SE!

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

ProPosta De aDmissÃo ao QuaDro social


