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Mais de 12 milhões de trabalhadores comerciários se livraram 
de serem prejudicados com a possibilidade de negociação de 
jornada de trabalho de forma individual, em vez de coletiva, 
como é prática na categoria há vários anos. O Deputado Federal 
Luiz Carlos Motta (PL/SP), deu parecer recomendando a 

rejeição do Projeto de Lei 6603/2019 (do qual foi relator).

DEPUTADO MOTTA CONSEGUE ADEPUTADO MOTTA CONSEGUE A
REJEIÇÃO DE PL CONTRA COMERCIÁRIOSREJEIÇÃO DE PL CONTRA COMERCIÁRIOS

Confira na página 04Confira na página 04

FESTA DO COMERCIÁRIO
6 de novembro6 de novembro

Se você ainda não éSe você ainda não é
associado, o prazo limite é associado, o prazo limite é 

SETEMBRO.SETEMBRO.
Fique sócio e participe.Fique sócio e participe.

ALÔ SÓCIO:ALÔ SÓCIO:
atualize seu cadastro!atualize seu cadastro!

11 4574.2888
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O MOMENTO DE DECIDIRO MOMENTO DE DECIDIR
O FUTURO ESTÁ CHEGANDOO FUTURO ESTÁ CHEGANDO

As eleições estão se aproximando e já é hora de começarmos a prestar  
mais atenção nisso. Tomaremos decisões que definirão os nossos 
próximos quatro anos e até depois.
Elegeremos deputados estaduais, governadores, deputados federais, 
votaremos em um senador e, por fim, no presidente.
São decisões muito importantes e que devem ser objeto de muita 
reflexão. Não podemos nos deixar levar pelas conversas da internet, das 
redes sociais e do Whatsapp. Temos que ver o que esses candidatos 
farão de bom para nós, para a nossa categoria, para os nossos filhos, 
maridos, esposas, netos, etc.
No sindicato, antes de tomarmos uma decisão, sempre pensamos no 
que os comerciários gostariam que fizéssemos, pesquisamos, consulta-
mos as bases, reunimos a diretoria e, por fim, pedimos a Deus uma boa 
orientação e batemos o martelo.
Esse é o nosso espírito e é assim que devemos escolher aqueles que 
elegeremos. 

Urna é igual a casamento e empregado que vota em patrão é igual à 
pessoa que casa com o namorado ou a namorada que traia e que se 
aproveitava durante todo o relacionamento. 
Por isso, precisamos eleger trabalhadores, mas não apenas isso, pois 
precisam  estar comprometidos com a luta por um Brasil mais justo, 
humano e democrático.
Vamos mostrar a nossa força, porque depois não adianta reclamar, não 
adianta dizer que casou enganado.
Nunca é demais lembrar que devemos olhar o currículo do candidato, o 
seu passado e não acreditar em promessas fáceis. Quem faz promessas 
fora da realidade, ou está mentindo, ou não tem ideia do que está 
dizendo. No congresso, os parlamentares “consertam relógios com luvas 
de boxe no fundo do mar”. Lá não é lugar para inocentes, mas isso não 
significa que não seja lugar de gente honesta. Jesus viveu entre ladrões 
e nem por isso se tornou um deles. 
Também não precisamos de políticos artificiais, produzidos pelo marke-
ting. Eles podem até ter um sorriso e um discurso bonitos, mas assim 
que termina o período eleitoral somem até a próxima eleição. 
Boa parte da classe política brasileira representa os interesses dos 
patrões e por esse motivo barram a aprovação de importantes leis que 
beneficiariam os trabalhadores e aprovam outras que nos prejudicam, 
como a reforma trabalhista.
Devemos seguir o exemplo do patronal. Eles são unidos e conseguem 
colocar quem querem no poder. Nós, trabalhadores devemos fazer o 
mesmo: nos unir e mostrar que trabalhador vota em trabalhador. Quanto 
mais trabalhadores tivermos no Congresso e no governo, maiores serão 
as nossas chances de aumentarmos as nossas conquistas.
Por isso, para o nosso bem, empregado não vota em patrão!

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) 4574-2888

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) 4574-2888
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; Shirley de Carvalho Silva; Ana Cristina Barbosa da Silva; Edilene Maria da 
Silva Paes; José de Almeida Araújo; Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito; 
Valéria de Faria Bonfim; Edson Jesus de Carvalho e Maximino Pereira Xavier.
Projeto Gráfico/ Diagramação: Edgard Catão –  Jornalista Responsável/ Fotos: Alex Pereira
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Facebook: /sincomerciariosguarulhos | Instagram: /sincomerciariosgru | WhatsApp: 11 4574-2888
Impressão: Hawaii Gráfica e Editora
Os artigos assinados e publicados nesse informativo expressam exclusivamente a opinião de seus autores

Walter dos Santos
Presidente
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O CENTRO DE LAZER DAO CENTRO DE LAZER DA
PRAIA GRANDE ESTÁ DE VOLTAPRAIA GRANDE ESTÁ DE VOLTA

| 2 Piscinas para adultos | 1 Piscina infantil |
| Academia de ginástica | Solarium | Salão de Jogos |

| Sauna seca e a vapor |
| Home Teather com poltronas anatômicas |

| Recreação infantil, playground e fraldário |
| Apartamentos luxo c/ ar cond., TV, frigobar |
| Sistema de vigilância integrada c/câmera |

Após uma grande obra de revitalização, o CENTRO DE LAZER DOS COMERCIÁRIOS DA PRAIA GRANDE será reinaugurado no 
dia 01 de agosto. Localizado em frente ao mar, na Praia Grande, oferece total conforto, comodidade e diversas opções 
de lazer para toda a família.

Os apartamentos são equipados com
ar-condicionado, TV, telefone, cofre e frigobar. 

O CENTRO DE LAZER OFERECE:

Auditórios e anfiteatro totalmente equipados e à disposição de entidades de classe, empresas e instituições que desejam 
realizar congressos, convenções, seminários, formaturas e outros eventos.

Preços especiais para comerciários
sindicalizados!

Para mais informações sobre DIÁRIAS  e também sobre o DAY USE no
CENTRO DE LAZER DA PRAIA GRANDE, entre em contato com
Kleiton no sindicato: telefone e/ou whatsapp 11 4574-288811 4574-2888 ou
também pelo e-mail comerciarios@comerciariosdeguarulhos.org.brcomerciarios@comerciariosdeguarulhos.org.br
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DEPUTADO MOTTA CONSEGUE ADEPUTADO MOTTA CONSEGUE A
REJEIÇÃO DE PL CONTRA COMERCIÁRIOSREJEIÇÃO DE PL CONTRA COMERCIÁRIOS

Mais de 12 milhões de trabalhadores comerciários se 
livraram no dia 12 de julho, de serem prejudicados com 
a possibilidade de negociação de jornada de trabalho de 
forma individual, em vez de coletiva, como é prática na 
categoria há vários anos. O Deputado Federal Luiz Carlos 
Motta (PL/SP), deu parecer recomendando a rejeição do 
Projeto de Lei 6603/2019 (do qual foi relator). A autoria é 
do Deputado Federal Paulo Ganime (Novo/RJ). A matéria 
tinha como objetivo alterar a lei que trata da regulamen-
tação do exercício da profissão de comerciário. Agora 
esse PL deverá ser arquivado, segundo consultorias 
especializadas no tema. A rejeição ocorreu na Comissão 
de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara 
dos Deputados.

FORTE OPOSIÇÃOFORTE OPOSIÇÃO
A proposta do Deputado carioca contou com veemente 
oposição do Deputado Motta, que é comerciário de 
origem e presidente licenciado da Fecomerciários, 
Federação que reúne 71 sindicatos que representam 
a maior categoria de trabalhadores urbanos do País. 
“Defendi a exigência da negociação coletiva para alterar “Defendi a exigência da negociação coletiva para alterar 
a jornada de trabalho dos empregados no comércio. a jornada de trabalho dos empregados no comércio. 
É importante ressaltar que a jornada de trabalho dos É importante ressaltar que a jornada de trabalho dos 
comerciários é estabelecida em convenção coletiva com comerciários é estabelecida em convenção coletiva com 

a participação dos sindicatos, conforme a Lei 12.790/13, a participação dos sindicatos, conforme a Lei 12.790/13, 
que trata da Regulamentação da Profissão de Comerciá-que trata da Regulamentação da Profissão de Comerciá-
rio. O trabalhador é forte com negociação coletiva e não rio. O trabalhador é forte com negociação coletiva e não 
individual”.individual”.

Deputado Federal Luiz Carlos Motta (PL/SP)Deputado Federal Luiz Carlos Motta (PL/SP)

11 4574-288811 4574-2888

SÓ HOMOLOGUE NO SINDICATO

Não aceite que a
RESCISÃO DE TRABALHO
seja homologada fora do sindicato.
Só nele é que você tem garantia de 
que os seus direitos
serão respeitados.
Já homologou?
Conferimos gratuitamente para você!
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Festa dos ComerciáriosFesta dos Comerciários  
Vamos comemorar juntos novamente!Vamos comemorar juntos novamente!
Associe-se até 30/09 e participe!Associe-se até 30/09 e participe!

I N F O R M A Ç Õ E SI N F O R M A Ç Õ E S

muito
s

muito
s

prêmios!

prêmios!
muito

s
muito

s

prêmios!

prêmios!

FestaFesta

dia 06/11

dia 06/11

11 4574-288811 4574-2888

FestaFesta

dia 06/11

dia 06/11
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MENOPAUSAMENOPAUSA

menstruação. As menstruações podem ocorrer em 
intervalos maiores e pode ocorrer também alteração na 
quantidade eliminada (fluxo menstrual), havendo fases 
de fluxo intenso ou de fluxo reduzido. Dentre os sinais e 
sintomas mais frequentes deste período citamos: 
► ondas de calor ou fogachos; ► suores noturnos;
► insônia; ► diminuição do desejo sexual;
► irritabilidade; ► depressão; 
► ressecamento vaginal; ► dor durante o ato sexual; 
► diminuição da memória; ► pele seca e sem brilho; 
► alteração na distribuição da gordura com predomínio de deposição
     em região abdominal.

O que é menopausa?
A menopausa é o nome dado à última menstruação e é 
resultado da diminuição da função dos ovários. 

Como diagnosticar a menopausa?
Para o diagnóstico da menopausa, em mulheres que ainda 
têm útero e ovários, deve existir um período de um ano ou 
mais de falta de menstruação (amenorréia). Observa-se 
níveis baixos de estradiol e níveis altos de hormônios.

Em que idade ocorre?
Habitualmente, a última menstruação ocorre entre os 
47 e 55 anos. No entanto, cinco a sete anos antes, 
ocorre diminuição gradual da produção dos hormônios 
pelos ovários. Quando a menopausa ocorre antes dos 
40 anos é chamada de menopausa prematura ou precoce. 

Há alguma relação entre a idade da primeira menstruação 
e a da menopausa?
Não. A mulher pode ter a primeira menstruação mais 
cedo e fazer a menopausa mais tarde. Por outro lado a 
primeira menstruação pode acontecer mais tarde e a 
menopausa mais cedo. 

Quais são os sintomas e os sinais da menopausa?
Algumas mulheres param de menstruar sem apresen-
tar sintomas. Entretanto, a maioria apresenta sinais 
e sintomas vários meses antes da parada definitiva da 

Em todos os casos, o médico é o profissional Em todos os casos, o médico é o profissional 
indicado para definir se haverá a necessidade indicado para definir se haverá a necessidade 
de algum tratamento e qual a melhor opção de algum tratamento e qual a melhor opção 

para cada casopara cada caso

Com o passar do tempo, podem aparecer outras altera-
ções consequentes à falta dos hormônios produzidos 
pelos ovários sendo a osteoporose a principal que ocorre 
devido à deficiência de estrogênio. 

A menopausa deve ser tratada?
Algumas mulheres necessitarão de reposição dos hormô-
nios que o ovário parou de produzir - terapia hormonal da 
menopausa, enquanto outras não necessitarão de trata-
mento ou este poderá ser contra-indicado. Outras medi-
cações podem ser indicadas para o alívio dos sintomas.
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ENTREGUES MAIS KITS MATERNIDADE

Mais uma comerciária e um comerciário retiraram o Kit Maternidade 
em julho, que tem diversos itens para os primeiros dias da criança 
e cuidados da mãe, dentro de uma bolsa personalizada do 
Sincomerciários de Guarulhos.

Quem tem direito
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.

Jorge Luiz Rocha de França, ex-funcionário da Jorge Luiz Rocha de França, ex-funcionário da 
C&C, retirou o kit para a filha SamaraC&C, retirou o kit para a filha Samara

O que tem no Kit Maternidade Sincomerciários de Guarulhos
Dentro de uma bolsa personalizada do Sincomerciários de Guarulhos 
encontramos:
Trocador, termômetro digital, talco e sabonete johnson’s ®, bodie, mi-
jãozinho, toalha de algodão bordada, travesseiro, mamadeiras Kuka 
(70 ml e 250 ml), sapatinho e luvas, pano de boca bordado, chupeta 
Kuka e cortador de unhas.
Sincomerciários de Guarulhos ao lado dos trabalhadores, ao lado das 
mães e pais, ao lado da família comerciária!

Cristiane da Rocha, da Kit Serviços de Embalagem, Cristiane da Rocha, da Kit Serviços de Embalagem, 
pegou o kit para a sua bebê que ainda vai nascerpegou o kit para a sua bebê que ainda vai nascer

Diego Pizane Nascimento, da Pingo D’OuroDiego Pizane Nascimento, da Pingo D’Ouro
Autopeças, pegou o kit para o seu filho MuriloAutopeças, pegou o kit para o seu filho Murilo

PISO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE GUARULHOSPISO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE GUARULHOS

Comerciários de Guarulhos, informamos que, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho do comércio varejista de Guarulhos, exercício Comerciários de Guarulhos, informamos que, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho do comércio varejista de Guarulhos, exercício 
2021/2022, assinada entre os sindicatos dos empregados e dos patrões, restou fixado como menor salário de admissão os valores a baixo 2021/2022, assinada entre os sindicatos dos empregados e dos patrões, restou fixado como menor salário de admissão os valores a baixo 
discriminados, que a partir de 01/10/2021, ficaram assim estabelecidos:discriminados, que a partir de 01/10/2021, ficaram assim estabelecidos:
• • Office Boy, faxineiro, copeiros e empacotadores: R$ 1.410,00Office Boy, faxineiro, copeiros e empacotadores: R$ 1.410,00
• • Demais empregados: R$ 1.763,00Demais empregados: R$ 1.763,00

TRABALHADOR, NÃO SE OMITA, DENUNCIE SEMPRE!TRABALHADOR, NÃO SE OMITA, DENUNCIE SEMPRE!

INFORMATIVO AOS COMERCIÁRIOSINFORMATIVO AOS COMERCIÁRIOS

11 4574-288811 4574-2888

	 ► sócios titulares comerciários (não extensivo aos dependentes)
	 ► carência 6 meses
	 ► com as mensalidades em dia
	 ► com vínculo no comércio (apresentar CTPS)
 COBERTURA: limpeza, obturação, extração e canal.
 Este convênio NÃO cobre tratamentos estéticos, tais como, clareamentos, 

aparelhos ortodônticos, próteses dentárias, etc.

Atendimento realizado na
Odonto Fênix, no mesmo prédio
do sindicato, no 5° andar.

DISPONÍVEL SOMENTE PARA:

DENTISTA GRATUITO PARA ASSOCIADOSDENTISTA GRATUITO PARA ASSOCIADOS

AGENDE:AGENDE:
Tel./ whatsappTel./ whatsapp  11 2229-144211 2229-1442
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