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O COMERCIÁRIO

FUNDADA A UGT São PAUlo 
comerciárioS PArTiciPAm

Em congresso com mais de 650 participantes, que reuniu 266 
sindicatos representando cerca de 40 categorias profissionais foi 
fundada no dia 23 de maio a UGT São Paulo.
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SiNcomerciárioS SorTeiA
DiáriAS NA SeDe cAmPeSTre

O Sincomerciários de Guarulhos sorteou três diárias para casal no 
chalé  do pesqueiro da Sede Campestre de Santa Isabel, entre os 
participantes do casamento comunitário.
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AProvADA ProPoSTA De
PiSo SAlAriAl De r$ 1.123,00

Em assembleia realizada pela Fecomerciários no dia 14/05, os 
dirigentes dos sindicatos dos comerciários do Interior do Estado 
aprovaram a proposta de piso salarial no valor de R$ 1.123,00. 
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SiNcomerciárioS AmPliA
PArceiroS coNveNiADoS

O Sincomerciários Guarulhos vem ampliando continuamente a 
quantidade de parceiros e convênios à disposição dos associados. 
Nessa edição, você pode conferir os mais recentes.
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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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O AnAlfAbetO POlíticO

pior analfabeto é o analfa-
beto político. Ele não ouve, 
não fala, nem participa dos 

acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo 
de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, 
do aluguel, do sapato e do remédio dependem 
das decisões políticas.
O analfabeto político é tão burro que se orgu-
lha e estufa o peito dizendo que odeia a políti-
ca. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância 
política, nasce a prostituta, o menor abando-
nado, e o pior de todos os bandidos, que é o 

político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio 
das empresas nacionais e multinacionais”.
O texto acima foi escrito há cerca de 
setenta anos por Bertolt Brecht (1889-
1956), dramaturgo e poeta alemão e 
permanece atual.
Muitos continuam abdicando de um 
direito, que é a participação na vida po-
lítica. A quem interessa uma popula-
ção alienada, que não luta por seus di-
reitos, que vota em qualquer um, que 
não participa, que não acompanha?
Interessa apenas aos ladrões de plan-
tão, ávidos por lavar milhões de dóla-
res em campanhas eleitorais que se 
transformaram em venda de candida-
tos enlatados, apresentados ao públi-
co como se fossem produtos expos-
tos na prateleira de um supermercado.
Se houvesse algum tipo de punição 
por propaganda enganosa de políticos 
como ocorrem em relação a produtos 
submetidos ao Código de Defesa do 
Consumidor, muita gente perderia o 
seu cargo, ou melhor, meio de vida.
E a culpa disso é de quem? É do elei-
tor. Ele quer se livrar da urna, votar e 
sair correndo daquele lugar, porque, 
para ele, política é coisa suja, que não 
tem jeito. O triste nessa história é que, 
na prática, ele está assinando uma 

procuração para alguém em quem não 
confia e que nada tem a ver com ele, 
para representá-lo na administração do 
dinheiro dele vindo dos impostos, na 
execução das escolas em que o filho 
dele estudará, no planejamento dos 
hospitais em que ele ou algum familiar 
algum dia precisará estar.
Aí está a importância da participação 
política. Vote em candidatos que real-
mente representem o que você pensa, 
que vão defender o que você acha cor-
reto e vão trabalhar pelo bem da sua ca-
tegoria, da sua cidade, do seu Estado, 
do seu país. Consulte o passado deles, 
tente falar com eles e, se eleitos, co-
bre, cobre muito, ligue para o gabine-
te do sujeito, envie emails, cobre pela 
procuração que você deu a ele.
Não podemos vestir a carapuça de 
analfabetos políticos, vamos votar com 
atenção em deputados estaduais, fe-
derais, Senador, Governador e Presi-
dente da República. Todos são impor-
tantes e devemos lembrar que entrar 
na vida política não é para levar vanta-
gem, mas para lutar pelo bem comum.

O

Walter dos Santos
Presidente
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Em assembleia realizada pela Fecomerciários, os 
dirigentes dos sindicatos dos comerciários do In-
terior do Estado de São Paulo aprovaram a pro-
posta de piso salarial no valor de R$ 1.123,00, que 
compõe a pauta de reivindicações da campanha 
salarial da categoria no Interior. Se aprovado nas 
futuras rodadas de negociação, o novo piso pas-
sará a valer a partir de 1º de setembro, data base 
da categoria que reúne cerca de dois milhões e 
setecentos mil trabalhadores no Estado. A reu-
nião com cerca de 200 sindicalistas foi realizada 
na noite de quarta-feira (14/5), no Centro de Lazer 
da Federação em Praia Grande, Baixada Santista.
Durante a assembleia também foram aprovadas 
questões como fornecimento de cesta básica e 
o início do pagamento de horas extras com o fim 
do banco de horas. “Qualquer hora trabalhada a 
mais fora do período estipulado com os comer-
ciários deverá ser paga como hora extra, ou seja, sem a 
compensação do banco de horas”, explica o presidente da 
Fecomerciários, Luiz Carlos Motta. Foi aprovada, ainda, a 
inclusão da PRL (Participação nos Lucros ou Resultados) 
na Convenção Coletiva de Trabalho.
“Estamos prontos e mobilizados para aprovar nossa pauta 
de reivindicações formada por 94 cláusulas. Historicamen-
te, estamos conquistando aumentos reais, acima da infla-
ção, reajustes dignos e avanços sociais”, reforça Motta.
Agora, a pauta de reivindicações aprovada por unani-
midade na assembleia de Praia Grande, depois de três 
horas de debates e ajustes necessários, será submetida 
à categoria distribuída nas bases comerciárias dos Sindi-
catos Filiados. Na sequência, vão começar as mesas de 
negociações locais. Ou seja, a análise da pauta com os 
patrões.
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APrOvAdA PrOPOstA de PisO sAlAriAl de r$ 1.123,00
PArA cOmerciáriOs dO interiOr de sP

3

► Operador de caixa: R$ 1.207,00
► Faxineiro e copeiro: R$ 990,00
► Office boy e empacotador: R$ 830,00
► Garantia mínima do comissionista: R$ 1.318,00

Fica estabelecido o tratamento diferenciado e favorecido às empresas 
de pequeno porte, microempresas e microempreendedor individual:
► Comerciários e empregados em empresas classificadas como 
EPP (Empresas de Pequeno Porte): R$ 1.078,00
► Comerciários e empregados em empresas classificadas como
ME (Microempresas): R$ 1.031,00
► Comerciários e empregados junto à MEI (Microempreendedor 
Individual): R$ 1.031,00

Confira os principais valores mínimos de referênciapara os 
empregados comerciários do Interior do Estado:

Mesa coordenada pelo então presidente da Fecomerciários,
Luiz Carlos Motta

Público formado por dirigentes de sincomerciários Sindicalistas participam das discussões
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SINDICALISMO

mOttA é eleitO PArA Presidir A UGt sãO PAUlO

Em Congresso com mais de 650 participan-
tes, que reuniu 266 sindicatos representan-
do cerca de 40 categorias profissionais foi 
fundada no dia 23 de maio a UGT São 
Paulo.
O dirigente da Fecomerciários, Luiz Carlos 
Motta foi eleito para presidir a estadual 
paulista da União Geral dos Trabalhadores. 
A UGT São Paulo,  é resultado de um amplo 
trabalho desenvolvido pela UGT em todo 
Estado, através da criação das Coordena-
dorias em oito regiões.
Através dessa ação de aproximação das 
bases, teve início a construção da estadu-
al, que já nasce com quase 300 sindicatos 
filiados.

Os 650 dirigentes sindicais presentes à fundação da União Geral dos 
Trabalhadores do Estado de São Paulo (UGT-SP), dia 23 de maio de 
2014, sexta-feira, na cidade de São Paulo, apoiaram, por unanimida-
de, a primeira medida tomada pelo presidente eleito e empossado no 
cargo na mesma data, Luiz Carlos Motta, que tem, em seus princípios, 
a preservação dos diretos trabalhistas da classe trabalhadora, ainda 
mais mediante as realizações da Copa do Mundo de Futebol e das 
Olimpíadas.
A plenária, ainda estarrecida com a recente notícia de que há em curso 
um tipo de contrato de trabalho que retira direitos e estabelece jor-
nadas mínimas e com proposta de expedientes diferenciados aos sá-
bados, domingos, feriados e nos dias de semana (mediante tratativa 
antidemocrática entre a presidenta Dilma Rousseff e representantes 
do Instituto do Desenvolvimento do Varejo), uniram esforços e deram 
à UGT-SP o melhor início que a ela poderia ter sido conferido: repudiar 

a famigerada proposta em defesa da valorização do trabalhador, das 
suas integridades física e moral, bem como da humanização dos locais 
do trabalho.
Assim exposto, com pleno respaldo da União Geral dos Trabalhado-
res Nacional, presidia por Ricardo Patah, o auditório do Hotel Bras-
ton, lotado pelos verdadeiros e pelas verdadeiras representantes dos 
trabalhadores brasileiros, bradaram pelo estabelecimento imediato de 
um diálogo entre a presidenta Dilma Rousseff, empregadores e Cen-
trais Sindicais para que as partes envolvidas exponham suas posições 
e, juntos, cheguem a um consenso em nome do bem-estar da classe 
trabalhadora. A UGT-SP fez do 23 de maio de 2014 mais uma ação 
de reafirmação da luta incondicional pela preservação da mão de obra 
nacional. Nossas atenções, pressões e poder de mobilização estão 
a postos a fim de que sejamos convocados e ouvidos pelo Governo 
Federal e, simultaneamente, pela classe patronal com o objetivo de 
buscarmos o consenso.
Reafirmamos nesta Moção de Repúdio nosso combate à informalida-
de e defesa intransigente da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 
Igualmente, somaremos esforços para promover, junto ao Ministério 
do Trabalho e Emprego, ações de fiscalização empregadas neste sen-
tido. Somos signatários da adoção do Trabalho Decente no Brasil e 
contamos com um movimento sindical sério, organizado, preparado 
para que haja contratações na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, mas 
admissões formais. Também vamos estimular denúncias para que os 
órgãos competentes tomem as devidas providências para que a vida 
dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras não seja de curta 
duração; o que na verdade sugere a nova proposta, cujo foco é o lucro 
e a precarização do trabalho.

mOçãO de rePúdiO dA UGt- sP A cOntrAtO de cUrtA dUrAçãO nA cOPA dO mUndO

Patah, presidente da UGT Brasil fala à platéia

Ricardo Patah
Presidente da UGT Nacional

Luiz Carlos Motta
Presidente da UGT-SP

Da esp. para direita: Chiquinho (Sind. Padeiros), Motta, Patah, Dep. Fed. 
Roberto Santiago (PSD-SP) e Canindé Pegado
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sincOmerciáriOs sOrteiA diáriAs nA sede cAmPestre PArA nOivOs
de cAsAmentO cOmUnitáriO

Duzentos e quarenta casais de Guarulhos disseram o “sim” 
coletivo durante a quarta edição do Casamento Comunitá-
rio. A cerimônia foi realizada pelo Fundo Social de Solida-
riedade na manhã de 8 de junho, no Ginásio Poliesportivo 
Paschoal Thomeu, em Guarulhos, que foi todo decorado 
especialmente para receber os 3.500 convidados.
Um café da manhã especial foi servido e uma superpro-
dução foi preparada no Ginásio de Esportes, com estatuas 
vivas de anjos, dois enormes lustres simulando gotas de 
cristal, flores decorativas, bouquet de flores para cada noi-
va, iluminação especial e um lindo repertório de músicas, 
sob o comando da Orquestra Zucquiro, com a trilha sonora 
conduzida pelo tenor Mardoqueu .
Além da presença do Tiro de Guerra e da florista pela 
passagem dos casais no tapete vermelho, também teve 
o serviço do SOS noivas. Um ato ecumênico foi realiza-
do por representantes religiosos espíritas, evangélicos e 
islâmicos. Emocionados, os noivos trocaram as alianças e 

participaram do sorteio de prêmios, como geladeira, fogão, 
tanquinho, entre outros. 

CHALÉ NO PESQUEIRO
O Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos 
– Sincomerciários, sorteou três diárias para casal no chalé 
do pesqueiro da Sede Campestre de Santa Isabel, entre os 
participantes do casamento comunitário. 
Os três casais sorteados poderão passar um fim de se-
mana no chalé e também aproveitar todos os atrativos da 
sede campestre que possui piscina com tobogã e cascata, 
ampla área verde, churrasqueiras, sala de jogos e quadras 
esportivas.
“É uma oferta modesta, mas esperamos contribuir para au-
mentar ainda mais a felicidade de alguns casais que estão 
se unindo em matrimônio neste domingo, neste evento tão 
especial realizado pela prefeitura de Guarulhos”, diz Walter 
dos Santos, presidente do Sincomerciários de Guarulhos.

55

GUArUlHOs GAnHA PrAçA dO fUtebOl

A prefeitura de Guarulhos entregou no dia 11 de junho a 
Praça do Futebol, localizada no bairro do Cecap. O novo 
equipamento de lazer já abriga a escultura em aço inox in-
titulada o Cavaleiro Fiel, de autoria do escultor Gilmar Pin-
na. Outras esculturas também foram levadas ao local, e 
representam os jogadores Ronaldo, Pelé, Messi e Neymar. 
“Transformamos um local degradado em uma área de ex-
posição ao ar livre”, afirmou o prefeito Almeida. “A Praça do 
Futebol será mais um belo espaço de lazer para os morado-
res do Cecap frequentarem, com pista de caminhada, um 
lago e uma boa área para caminhada”.
A nova praça fica em um terreno ao lado da rodovia Helio 
Smidt, próxima à saída para a rodovia Presidente Dutra.
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SAÚDE

sindicAtO fecHA nOvAs PArceriAs

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

LABORATÓRIO SM
DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS

Unidade São Miguel:
Exames realizados: análises clínicas, colposcopia, vulvoscopia e ultras-
sonografia
Av. Amadeu Gamberini, 174 – São Miguel - SP

Unidade Guarulhos II:
Exames realizados: análises clínicas e 

ultrassonografia
Rua Brasilina, 81 – Centro - Guarulhos

Unidade Arujá:
Exames realizados: análises clí-
nicas, colposcopia e vulvoscopia
Rua Wenceslau Brás, 145 - Arujá

Descontos em diversos tipos de exames

Tel: 2443-0719

Tel: 2032-4848

Tel: 4655-3039

Unidade Guarulhos I:
Exames realizados: análises clínicas, 
teste de paternidade, toxicologia, exames 
ocupacionais, acuidade visual, eletrocardio-
grama, eletroencefalograma, espirometria, 
ecocardiograma, teste ergométrico, colpos-
copia e vulvoscopia.
Av. Esperança, 496
Centro - Guarulhos

www.smdiagnosticos.com.br

Tel: 2461-6565

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
Av. Dr. Ussiel Cirilo, 225 – Vl Jacui – São Miguel – SP Descontos de 10% nos 

cursos de graduação e de 
20% nos cursos de

pós-graduação, cursos de 
extensão e aperfeiçoamentoTel: 2037-5700

UNICID – UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
Rua Cesario Galeno, 448 – Tatuapé – SP Descontos de 10% nos 

cursos de graduação e de 
20% nos cursos de

pós-graduação, cursos de 
extensão e aperfeiçoamento

Tel: 2107-5497

CORPO & SAUDE PILATES E ESTÉTICA
Serviços: pilates, fisioterapia, rpg, acupuntura, quiropraxia, shiatsu, massagens terapêuticas, 
massagens modeladora, massagens anti estres, drenagem linfática, psicologia e depilação.
Rua Leopoldo Paperini, 190 – Centro – Guarulhos

Descontos de 10%  a 
30%  variável conforme o 

tipo de serviço
Tel: 4574-2479

www.cruzeirodosula.edu.br

www.unicid.edu.br

www.studiocorpoesaude.com.br
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VARIEDADES

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DO COMERCIÁRIO

Rua Cerqueira César, Nº 236 - Centro - Guarulhos/SP

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DO COMERCIÁRIO

RESERVE JÁ A SUA VAGA!

LIGUE OU VENHA PESSOALMENTE

OFICINAS

VAGAS LIMITADAS!

Três horas de duração cada

módulo, das 14 às 17 horas

CERTIFICADO RECONHECIDO 
PELO SINDICATO

CAPACITE-SE JÁ!
Com as oficinas do CQC você fica 

mais preparado para o mercado de 
trabalho!

ANALISTA
DE CRÉDITO

dias 15 e 17 de julho

ROTINAS DE OP. 
DE CAIXA

dias 22 e 24 de julho

VITRINISTA
dias 29 e 31 de julho

ESTOQUISTA
dias 5 e 7 de aGosTo

►  4378-8333

dilmA sAnciOnA lei qUe tOrnA crime A discriminAçãO
de trAbAlHAdOres cOm Hiv

Discriminação passa a ser crime com pena prevista de 1 a 
4 anos de reclusão.
Demitir trabalhadores com HIV e negar emprego ou traba-
lho a pessoas em razão dessa condição, a partir de agora, 
passa a ser crime com pena prevista de 1 a 4 anos de re-
clusão de acordo com a Lei 12.984/2014, sancionada pela 
presidente Dilma Roussef e publicada no Diário Oficial da 
União desta terça-feira (3).
Segundo a lei, também caracterizam a discriminação con-
dutas como recusar inscrição em escola; segregar no am-
biente escolar ou de trabalho; divulgar a condição de pes-
soa com HIV com intuito de ofender; e recusar tratamento 
de saúde.
A tipificação do crime de discriminação de pessoas com 
HIV foi proposta originalmente em 2003 pela então sena-
dora Serys Slhessarenko (PLS 51/2003).

11 2475-656511 2475-6565

Fonte: Agência Senado

Prezado comerciário, o Sincomerciários de
Guarulhos firmou novo convênio:

nOvO

cOnvÊniO

MICROLINS - Educação & Profissão
Unidades:
► Rua Felício Marcondes, 274
► Av. Rio Real, 30
► Av. Juscelino K. de Oliveira, 4.092

Mais informações, ligue no Sindicato
e fale com a Daniele:  



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: ________________________________________


