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Guarulhos recebeu no dia 08 de agosto o presidente MOTTA, da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. A cobertura 
completa da visita acompanhada por dirigentes sindicais, funcionários, sindicalistas e comerciários, que se estendeu a Itaquá e 
Arujá, você acompanha nesta edição.
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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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Federação dos Emprega-
dos no Comércio do Esta-
do de São Paulo inicia 2014 

com grandes desafios. Juntamente com 
os nossos 68 Sindicatos Filiados, vamos 
aprofundar, ainda mais, nossa relação 
com a categoria que hoje soma mais de 
2,5 milhões de trabalhadores no Estado.
No decorrer de 2013 percorremos mais 
de 14 mil quilômetros visitando as bases 
comerciárias, quando nos encontramos 
com dirigentes e funcionários dos 

Sindicatos, para estar lado a lado dos 
comerciários. Ouvi e anotei as reivindi-
cações da categoria, discutindo com os 
sindicatos as providências necessárias 
para atendê-las.
Em 2014 continuaremos, para que possa-
mos, com base no que colhemos, tomar 
atitudes práticas. Podemos citar como 
exemplos a criação do Departamento 
de Saúde e Segurança do Trabalhador 
Comerciário, a Secretaria da Mulher, o 
Selo de Responsabilidade Social, a inau-
guração do Centro de Lazer dos Comer-
ciários na Estância Turística de Avaré e, 
entre outras conquistas, a elevação no 
número de assinaturas de acordos de 
Participação nos Lucros ou Resultados 
aos comerciários. É evidente que mui-
tas destas realizações já estavam sendo 
montadas pelos setores responsáveis da 
Federação. Mas as visitas reafirmaram e 
agilizaram suas devidas instalações.
Toda cidade do Brasil tem comerciários. 
No total, são 12 milhões. Lidamos com 
pessoas, não com máquinas. O diálogo 
faz parte do nosso trabalho. Esse atendi-
mento de excelência gera até amizades, 
e entre uma conversa e outra, a merca-
doria é vendida e a economia gira, geran-
do riqueza.
A categoria cresce e se organiza sindi-

calmente, amadurecendo politicamente. 
Como costumo dizer, não somos melho-
res que as demais. Somos diferenciados!
Não foi à toa que em 2013 nasceu o mo-
vimento de formação política na Federa-
ção denominado “Corrente Comerciária”.  
Elegemos 11 vereadores em 2012. 
Para 2014, estamos preparando novos 
quadros.
O entendimento coletivo é de que a 
maior categoria do Brasil tem de ter re-
presentantes eleitos para a vida pública. 
Os respaldos vêm pela quantidade e qua-
lidade de seus trabalhadores, experiência 
e formação de seus dirigentes. Ressalto 
que as demais categorias também de-
vem lançar seus candidatos a fim de aca-
bar com a discrepância gritante que hoje 
ocorre no Congresso Nacional. Saibam 
que dos 513 deputados federais eleitos, 
pouco mais de 50 representam os inte-
resses dos trabalhadores. Esta diferença 
pode mudar, a começar pelo seu voto!
Feliz 2014 para, juntos, vencermos desa-
fios e comemorarmos vitórias!

A

2014: venCer DesAfios, ComemorAr vitóriAs!

Luiz Carlos Motta
Presidente da Fecomerciários
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sinComerCiários GUArULHos ComPLetA 50 Anos Com festA

Como informamos na edição de dezem-
bro, em 19 de janeiro de 2014, o Sindicato dos 
Empregados no Comércio de Guarulhos 
completa 50 anos de defesa dos direitos dos 
comerciários.
Presidido atualmente por Walter dos Santos, 
representa mais de 30 mil comerciários e tem 
como base territorial as cidades de Guarulhos, 
Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 
Poá e Santa Isabel. É um dos maiores e mais 
antigos sindicatos de comerciários do Brasil.
A atuação do Sincomerciários Guarulhos sempre 
foi pautada na busca de reajustes salariais acima 
da inflação e melhoria das condições de trabalho, 
buscando obter benefícios, como participação 
nos lucros e resultados e fiscalizando as empre-
sas quanto ao cumprimento da Convenção Cole-
tiva de Trabalho e da legislação trabalhista.
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feDerAção e reGionAis feCHAm PACote De benefíCios
Com mAGAzine LUizA

A Fecomerciários, coordenadores das oito Regionais, 
dirigentes sindicais e representantes do grupo Maga-
zine Luiza fecharam um pacote de benefícios para os 
trabalhadores da rede varejista em todo o Estado de 
São Paulo.
O pacote, renovado dia 18 de dezembro, na sede da 
Federação, envolve pagamento de PLR até o dia 30 de 
abril de 2014, compensação de horas e Cheque-Mãe no 
valor de R$ 250,00, que beneficia funcionárias com fi-
lhos de até 10 anos e 11 meses de idade.

Durante todo o ano de 2014, vamos 
comemorar com a categoria e de várias 
formas essa data que marca a história 

dos comerciários não apenas de
Guarulhos, mas de todo o Brasil.
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SINDICALISMO

CQC GUArULHos reCoLoCA mAis De 800 ProfissionAis em 2013

Em seu primeiro ano de atividades, o Centro de Qualifi-
cação do Comerciário (CQC), do Sincomerciários de Gua-
rulhos, já colhe os frutos da dedicação e do comprometi-
mento com a categoria. Durante 2013, o CQC recolocou 
828 profissionais no mercado de trabalho, em parceria com 
Lojas Riachuelo, Grupo Graber, Verzani e Sandrini, Sestini, 
Grupo Gente, entre outras empresas.
No mesmo período, também foram realizadas duas ofici-
nas especiais, uma de Simulação de Entrevistas de Empre-
go da qual participaram 930 pessoas, e outra de Confecção 
de Currículos com a adesão de 1.238 pessoas, além de 22 
cursos (média de duas turmas mensais), nos quais 1.008 
pessoas puderam melhorar a qualificação para o mercado 
de trabalho gratuitamente. Os temas abordados nos cursos 
foram Rotinas do Comércio; Excelência no Atendimento ao 
Cliente; Técnicas de Vendas; Marketing Pessoal; Técnicas 
de Liderança; Vantagens e Benefícios de Feedback e Como 
Tornar Efetiva sua Vaga Temporária.
Outro resultado positivo alcançado pelo CQC que, desde 
abril mantém parceria com o Ministério do Trabalho, é o 
atendimento de 2.767 pessoas que se dirigiram ao local 
para requisitar o benefício Seguro Desemprego.
“Acreditamos que estamos contribuindo para melhorar a 
qualidade de vida do comerciário e também para estreitar 
os laços com a categoria que, através destes serviços e 
da facilidade de acesso ao Sindicato, sente-se mais aco-
lhida e protegida. Esperamos continuar com o trabalho em 
2014, ampliando ainda mais nossos serviços e o número 
de pessoas atendidas”, diz Walter dos Santos, presidente 
do Sincomerciários de Guarulhos.

feDerAção e reGionAis AssinAm ACorDo De PLr Com A viA vArejo

O presidente Motta e coordenadores das oito Regio-
nais da Fecomerciários assinaram acordo de PLR com 
a Via Varejo, no dia 28 de novembro. Representaram 
o grupo varejista os diretores da Casas Bahia e Ponto  
Frio, Anselmo Mutchnik, do RH, e José Cardoso S. 
Maltez, de Relações Trabalhistas e Sindicais.
É a primeira vez que a Via Varejo assina acordo de 
Participação nos Lucros ou Resultados. Segundo 
Anselmo Mutchnik, a PLR, que atende a todos os 
empregados do grupo, “favorece os trabalhadores ao 
incentivar a busca pelo resultado coletivo da empresa, 
representa um lucro extra além das comissões e cria um 
ambiente corporativo mais motivado”. O pagamento será 
feito em duas vezes, em 20 de dezembro e até 31 de 
março de 2014.

O CQC fica na rua Cerqueira César, 236 - Centro de Guarulhos. 
Tel.: 4378-8333

MOTTA, presidente da FECOMERCIÁRIOS, assina acordo 
de PLR com representantes das Casas Bahia
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venHA PArA A seDe CAmPestre

Aproveite o que é seu. A sede campestre dos comerciários 
de Guarulhos e região conta com um complexo de piscinas 
para adultos e crianças, onde você pode aliviar o calor e se 
divertir a valer com a sua família e os amigos, tudo com 
muita segurança, sob a supervisão de salva-vidas no local.

QUIOSQUES
Os novos quiosques com churrasqueiras e total privacidade 
para a sua família, estão à sua espera para aquele churras-
co. Mas não é só, tem o campo de futebol gramado, a qua-
dra coberta, salão de jogos, videokê, playground, lanchone-
te, fraldário e um amplo estacionamento. O acesso é pela 
Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56, no bairro 
Cafundó – Santa Isabel (acesso pelo Km 201 da Via Dutra).

Troque a preocupação do trabalho pela tranquilidade da 
pesca. O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por 
dentro da sede campestre, após a identificação na portaria.
Crianças e suas famílias são bem-vindas.

PesQUeiro

55

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.
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SAÚDE

CânCer De PeLe: CUiDADo Com o soL

O número de casos de câncer de pele vem aumentando 
em todo o mundo nas últimas décadas. A doença é quase 
sempre curável quando detectada precocemente, mas o 
melhor caminho ainda é a prevenção.

O QUE É CÂNCER DE PELE?
É um tumor formado por células que sofrem uma trans-
formação, tornando-se anormais e multiplicando-se desor-
denadamente. É o mais frequente tipo de câncer. Milhões 
de pessoas desenvolvem câncer de pele a cada ano como 
resultado final de alterações que tiveram início muitos anos 
antes.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE CÂNCER DE PELE ExISTENTES?
Os mais importantes são o carcinoma basocelular, o carci-
noma espinocelular e o melanoma e estão mais associados 
à exposição solar frequente.

QUAL A CAUSA MAIS COMUM?
O fator ambiental mais importante é a exposição solar 
constante e prolongada sendo a causa de 90% de todos 
os cânceres de pele.

ExISTEM OUTROS FATORES DE RISCO?
Alguns indivíduos são mais suscetíveis ao desenvolvi-
mento de câncer de pele devido à suas características 
raciais, comportamentais, genéticas, entre outras. Entre 
os fatores que colaboram com esta suscetibilidade, pode-
mos	citar:	a	pele	clara	e/ou	presença	de	sardas,	cabelos	
loiros, ruivos ou castanho claros e olhos claros; tendên-
cia a queimaduras solares com facilidade e pouco ou ne-
nhum bronzeamento; história familiar de câncer de pele; 
residência em regiões de clima quente e ensolarado; lon-
gos períodos de exposição solar diária ou curtos períodos 
de exposição solar intensa; grande quantidade de sinais 
(nevos).

QUE LESÕES PODEM SER SUSPEITAS?
►  Aparecimento de manchas que não desaparecem em 
pelo menos três semanas;
►  Ponto ou mancha na pele que sangra, coça, dói ou  
perfura;
►  Alterações de manchas já existentes, como cresci- 
mento, elevação ou mudança de cor.

COMO É FEITO O DIAGNóSTICO?
O médico é o profissional indicado para analisar cada 
caso, através do exame clínico-dermatológico. Ele poderá 
solicitar a remoção da lesão suspeita e um exame espe-
cífico para o diagnóstico, denominado exame histopato-
lógico.

QUAL O TRATAMENTO A SER INSTITUíDO?
Na maioria dos casos, a remoção cirúrgica da lesão já serve 
como tratamento. De forma menos frequente, pode haver 
a necessidade de complementação, através de outros tra-
tamentos.

COMO PREVENIR O CÂNCER DE PELE?
Deve-se evitar a exposição solar prolongada, principalmen-
te entre 10h e 16h, e usar regularmente o filtro de proteção 
solar indicado pelo seu médico, renovando a aplicação a 
cada 2 horas ou após o mergulho. O bronzeamento artificial 
deve ser evitado. Em caso de aparecimento de lesão sus-
peita, deve-se procurar o dermatologista.

O ABC DO CÂNCER DE PELE

ASSIMETRIA:
Manchas (aparentemente sardas) 
com formato irregular.A
BORDAS:
Bordas com espalhamento 
não uniforme e onduladas.B
COR:
Apresenta mais de uma tona-
lidade de cor.C
DIÂMETRO:
Dimensões maiores do que 
6mm.D
EVOLUÇÃO:
Rápida evolução de tamanho, 
cor e espessura.E
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VARIEDADES

DiCAs De ComPrA De mAteriAL esCoLAr

Todo início de ano ou semestre letivo as pa-
pelarias e livrarias ficam lotadas de pais em 
busca de material escolar. Nesse período, 
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 semestre anterior 
para saber o que você pode reapro-
veitar. 

2. Compre apenas os materiais mais 
básicos, deixe para o período 
pós-volta às aulas para comprar os demais mate-
riais, pois os preços tendem a cair. 

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

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

5. Evite levar seu filho para comprar os materiais, pois 
ele provavelmente vai optar por produtos da “moda”. 

6. Fique alerta com a compra no cartão de crédito e no 
cheque especial.

É bom lembrar que agora no finalzinho do ano, a Presidente 
Dilma	Roussef	sancionou	a	Lei	n°	12.886/2013,	proibindo	
que as escolas cobrem lista de material de uso coletivo 
como fita adesiva, papel, álcool, flanelas e grampeadores. 
Também não deixe de consul-
tar o Procon, que normalmente 
realiza pesquisas de preços de 
materiais escolares no início 
do ano.

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

Prezado comerciário, o Sincomerciários de Guarulhos firmou uma nova parceria para trazer 
ainda mais benefícios para você e seus dependentes. 

novA

PArCeriA

CONSULTóRIO DRA. FERNANDA SAMPAIO RAMIRO

Rua Francisco Antonio Miranda, 98 – Sala A3
Centro – Guarulhos (prox. a UNG)
Tel.: (11) 4964-1019

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



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: ________________________________________


