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CÂMARA ENTREGA TROFÉU OPERÁRIO DO 
ANO PARA 19 TRABALHADORES

A comerciária Eliana Simone da Silva Martins foi uma das
homenageadas da noite. Eliana começou como auxiliar de loja 
na Riachuelo, passando por vários cargos até se transformar 

em Supervisora Comercial.
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DE COSTAS PARA OS TRABALHADORES

Não adiantou a vigília das centrais sindicais, não adiantou o apelo dos sindi-
calistas, dos trabalhadores, dos aposentados. Dilma Roussef vetou a fórmula 
85/95 para as aposentadorias e manteve como única possibilidade de apo-
sentadoria por tempo de contribuição o cruel fator previdenciário, criado por 
Fernando Henrique Cardoso, em 98, que leva em conta a expectativa de vida 
da população em relação à idade da pessoa que está se aposentando. Com 
a manutenção do fator previdenciário, aqueles que pretendem se aposentar 
mais cedo, mesmo que tenham começado a trabalhar ainda na adolescência, 
continuarão a ter os valores da aposentadoria reduzidos.
A fórmula 85/95, para mulher e homem, pela soma da idade e tempo de con-
tribuição, teria 100% do benefício. Se, no mesmo cálculo, o critério do fator 
previdenciário fosse mais vantajoso, o trabalhador poderia optar pelo fator 
previdenciário.
Pela proposta, as aposentadorias por tempo de contribuição continuariam em 
30 e 35 para mulher e homem, porém, na data do requerimento do benefício 
deveria a soma do tempo de contribuição e idade atingir pelo menos o total 

de 85 para a mulher e 95 para o homem. Um homem atingiria 95, desde que 
tivesse 60 anos. A mulher teria que ter 55 anos. Essa idade poderia ser inferior 
caso tivesse mais de 30 e 35 de contribuição, pois para cada ano adicional de 
contribuição seria reduzido um ano na idade. Na prática a fórmula mantém a 
exigência de idade mínima.
Não era o melhor dos mundos, mas beneficiaria principalmente os mais po-
bres, que começaram a trabalhar cedo, que poderiam se aposentar com 60 
anos de idade ou um pouco menos, mas sem redução de benefício como o fator 
previdenciário faz hoje em dia.
Dilma perdeu mais uma chance de andar ao lado da classe trabalhadora, triste, 
porque foram os trabalhadores que a elegeram, mas ela preferiu resolver os 
rombos que provocou cortando benefícios previdenciários e trabalhistas, ou 
seja, é sempre o povão que se lasca.
Essa história de dizer que a Previdência não tem dinheiro é a mesma de sem-
pre, de governos como o de Fernando Henrique, que vivia com essa desculpa 
na boca e chamou aposentados de vagabundos.
Se a Previdência é deficitária, porque Dilma desonerou a Folha de Pagamento 
desde 2011, a um custo de R$ 25 bilhões ao ano, justamente na folha de salá-
rios, que traz impacto direto na arrecadação previdenciária? Para dar dinheiro 
aos patrões tinha, para os trabalhadores não. Se não tem grana, como é que 
todas as contas mostram que mesmo com essa renúncia fiscal a Previdência 
continuou com bilhões em superavit?
Dona Dilma, sentimos muito, mas você virou as costas para os trabalhadores 
e, como já dissemos anteriormente, não é caso de lhe tirar do Poder, porque 
foi eleita pelo povo e, também, porque não tem coisa muito melhor na praça, 
mas não vamos tolerar isso, vamos ao Congresso lutar pela derrubada do seu 
veto. Que vá tirar dinheiro dos especuladores, porque grana para aumentar a 
selic e encher os cofres dos especuladores tem né?

2

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

Base Territorial: Guarulhos - Arujá - Ferraz de Vasconcelos - Itaquaquecetuba - Poá - Santa Isabel
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 (atende Itaquá, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Santa Isabel)
Diretoria Efetiva: Walter dos Santos – presidente; Luciano Paula Leite; Raimundo dos Santos; José Carlos da Costa; Shirley de Carvalho Silva; José de Almeida 
Araújo; Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Luiz Ferreira Neto; Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito; 
Patrícia Brandão de Aquino; Valéria de Faria Bonfim; Edson Jesus de Carvalho e Maximino Pereira Xavier
Projeto Gráfico/ Diagramação: Edgard Catão – Revisão: Maria Helena Rodrigues – Jornalista Responsável/ Fotos: Alexandros Christopoulos - Mtb: SP 26058 - 
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Twitter: @comerciariosgru | Facebook: Sincomerciários de Guarulhos
Impressão: Hawaii Gráfica e Editora
Os artigos assinados e publicados nesse informativo expressam exclusivamente a opinião de seus autores

Walter dos Santos
Presidente



SINDICALISMO nº 219  |  o comerciário  |  junho/2015

3

CÂMARA ENTREGA TROFÉU OPERÁRIO DO ANO
PARA 19 TRABALHADORES

Dezenove trabalhadores de diversos ramos 
de atividade foram homenageados com o tro-
féu “Operário do Ano” em sessão Solene re-
alizada na Câmara de Guarulhos na noite da 
segunda-feira (25/05). Conduzida pelo vereador 
Guti (PV), autor do projeto que criou a premiação, 
a sessão contemplou os trabalhadores escolhi-
dos pelas centrais sindicais CUT (Central Única 
do Trabalhador), Força Sindical e UGT (União 
Geral dos Trabalhadores) e sindicatos filiados. 
“Esse é um símbolo do reconhecimento da 
importância do trabalhador pelo Poder Legisla-
tivo”, declarou Guti.
Os vereadores Heleno Metalúrgico (PDT) e 
Mauricio Brinquinho (PT), ambos sindicalistas e 
integrantes da Mesa, ressaltaram a importância 
da classe trabalhadora no crescimento da cidade 
e do País. O presidente da CUT Guarulhos, Ro-
gério Vieira, lembrou o fato de este ser um ano 
muito difícil para todos, em função da crise na 
economia, em especial para a mão de obra.
O vice-presidente do Sindicato dos Meta-
lúrgicos de Guarulhos e integrante da For-
ça Sindical, Josinaldo José de Barros, o 
Cabeça, falou sobre a importância de os 
trabalhadores elegerem representantes que 
emergem da classe operária. “O trabalhador 
precisa sentir o espaço físico da Câmara, pois 
ela é nossa casa e deve ser disputada voto a 
voto”, disse. 
A presidente do Sindicato dos Frentistas e 
representante da UGT, Telma Cardia, falou 

sobre o fato de o desemprego estar batendo à porta dos 
trabalhadores. Telma ressaltou a importância de os ope-
rários lutarem pela manutenção dos postos de trabalho. 
O tenente Coronel, Valdir Pires, comandante do 5º Gru-
pamento do Corpo de Bombeiros de Guarulhos também 
integrou a Mesa.

ELIANA SIMONE DA SILVA MARTINS
A comerciária Eliana Simone da Silva Martins foi uma das homena-
geadas da noite.
Funcionária das Lojas Riachuelo desde 2000, Eliana começou como 
auxiliar de loja, passando por vários cargos até se transformar em 
Supervisora Comercial.
Por seu desempenho na profissão e sua representatividade junto ao 
Sincomerciários de Guarulhos, compreendendo logo que iniciou na 
carreira a necessidade da organização dos trabalhadores para bus-
car melhores condições de trabalho, ela foi escolhida pelos funcio-
nários da Riachuelo para receber a premiação.

Walter, Eliana, José Luiz e Emanuele
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Foi unânime a aprovação do resultado das palestras do II Intercâmbio 
das Entidades Sindicais Comerciárias pelos cerca de 500 participan-
tes, realizado no dia 28 de maio, no Centro de Lazer da Fecomerciários 
em Praia Grande. As palestras desmembraram o tema central “Qual 
é o seu norte?”. Foram três os palestrantes: Luiz Cabral (“Gerações 
diferentes, objetivos em comum”), Silmar Strubbe (“Seja um agente 
multiplicador”) e Comandante Lombardi (“Plano de voo para atingir a 
excelência profissional”).
Participaram dirigentes e funcionários da Federação e dos 67 dos 68 
Sindicatos Filiados. Cada palestrante recebeu uma placa alusiva às suas 
respectivas presenças e todos os participantes ganharam certificado.
Os comerciários de Guarulhos, mais uma vez, estiveram presentes ao 
evento (foto ao lado).
O presidente Luiz Carlos Motta, da Fecomerciários, falou sobre a perda 
do campanheiro Albino Correia de Lima, do Sincomerciários de São 
José dos Campos, e lamentou seu falecimento ocorrido em 14 de 
maio. Em homenagem a Albino, foi transmitido um vídeo sobre sua 
trajetória sindical. Em seguida, foi apresentado o novo presidente da 
entidade, Eurípedes Gonçalves.

PAINÉIS 
O auditório do Centro de Lazer, onde aconteceu o intercâmbio, foi trans-
formado em aeroporto, uma vez que, como se viu na palestra do co-
mandante Lombardi, as entidades sindicais foram consideradas como 
aeronaves e seus empregados e empregadas, os tripulantes.
Os três painéis motivaram a atenta plenária. De acordo com a ilustra-
ção do intercâmbio, uma bússola compôs o “kit” entregue pela dire-
toria da Federação. Ou seja, mochila, camiseta, bloco de anotações e 
caneta, entre outros.
Para reforçar a relação simbólica quando os Sindicatos foram trans-
formados em aviões, filmes com aeronaves chamaram a atenção do 
público para um voo, como o trabalho de excelência executado nos 

Sindicatos. “É preciso ter foco na excelência profissional. Trabalhar 
com planejamento, conhecendo sua ‘aeronave’ decolando bem, man-
tendo o voo seguro e também, o pouso”.
Três pessoas da plateia participaram, separadamente, de situações si-
muladas de voo, com o Comandante Lombardi que instalou uma “pista 
de pouso no palco.” Um deles, Edson Inocêncio, de Araçatuba, disse: 
“Aprendi muito e na prática. Eu estava precisando de um intercâmbio 
como este. Aprendi muito sobre habilidade e atitude”.
Outro participante, Ellen Campos, de São José dos Campos, afirmou: 
“Sensacional. A ideia de trazer o cotidiano do Sindicato para o mundo 
da aviação ajudou a entender, por exemplo, a importância da comuni-
cação”.
Já Lana Correia, São Paulo, contou: “Estar naquele palco com o Coman-
dante Lombardi passando informação para eu pousar meu avião, na 
verdade uma cadeira, estimulou meu desejo de voar cada vez mais alto 
no dia a dia do meu trabalho no Sindicato. Foi maravilhoso. Obrigado 
ao presidente Motta e à diretoria da Federação pela oportunidade”.

Comerciários de Guarulhos presentes ao evento
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SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO
PERMANECEM EM MANUTENÇÃO

•	 Cada	 comerciário	 associado	 pode	 levar	 até	 cinco	 convidados.	 Cada	
convidado paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Crianças convidadas, com até 10 anos 
de idade, 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

Desde o início de junho, a Sede Campestre e o Pesqueiro dos Comerciários de Guarulhos estão fechados para manutenção. O recesso, a exemplo 
dos anos anteriores, é utilizado para os reparos necessários, obras de melhoria e férias de alguns funcionários. A diretoria tem optado por este 
período do ano devido ao frio que faz na região de Arujá e Santa Isabel e pela consequente redução da frequência de associados, em razão da 
impossibilidade de uso da piscina.

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 comerciários 

2015 aqueles que já são sócios e os que se asso-
ciarem até o dia 31/07/2015, ou seja, três meses an-
tes 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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6

CONGRESSO APROvA PROPOSTA DO GOvERNO DE MUDANÇA NO
SEGURO-DESEMPREGO

As alterações aprovadas no Congresso obrigam o desempregado a 
comprovar mais tempo de trabalho para ter direito ao benefício

A lei anterior exigia apenas seis meses consecutivos em-
pregados por pessoa jurídica ou pessoa física a ela equi-
parada para se poder pedir o seguro-desemprego pela 
primeira vez. Agora, o seguro só poderá ser solicitado 
inicialmente após 12 meses de trabalho. Pela segunda 
vez, a partir de nove meses, e pela terceira vez, com seis 
meses de trabalho.
O projeto também mudou a forma como o benefício é 
pago. Antes, o trabalhador recebia três parcelas, se com-
provasse vínculo empregatício de, no mínimo, seis meses 
e, no máximo, 11 meses. Já para receber quatro parcelas, 
era necessária comprovação de trabalho por no mínimo 
12 meses e no máximo 23 meses. Agora o seguro de três 
parcelas não existirá mais no primeiro pedido. E para con-
seguir quatro parcelas na primeira vez, o desempregado 
terá de comprovar ter trabalhado um mínimo de 12 me-
ses e um máximo de 23 meses nos 36 meses anteriores 
à demissão.
Na segunda solicitação, para conseguir três parcelas do 
seguro, o trabalhador terá de comprovar vínculo empre-
gatício de nove a 11 meses nos 36 meses anteriores. Já 
as quatro parcelas serão concedidas a quem comprovar 
ter trabalhado de 12 a 23 meses. Somente a partir da ter-
ceira solicitação é que serão aplicadas as regras antigas: 
de seis a 11 meses para três parcelas e 12 a 23 meses 
para quatro parcelas. Em todos os casos, para receber 
cinco parcelas, o trabalhador terá de comprovar ter tra-
balhado 24 meses nos últimos 36 anteriores à demissão.

QUALIFICAÇÃO
O texto ainda impõe ao trabalhador desempregado novo 
requisito para o recebimento do seguro: frequentar curso 
de qualificação profissional ofertado por meio do progra-
ma Bolsa-Formação Trabalhador, no âmbito do Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), ou com vagas gratuitas na rede de educação 
profissional e tecnológica. Um regulamento definirá a fre-
quência no curso.
As novas regras valem a partir da publicação da futura 
lei. Entretanto, o texto não disciplina benefícios concedi-
dos entre a vigência da Medida Provisória (28 de fevereiro 
deste ano) e da futura norma.
As mudanças da MP afetam também o trabalhador ru-
ral, que passa a ter regras específicas para sua atividade. 
Atualmente, a lei que regula o seguro-desemprego não 
diferencia trabalhadores rurais de urbanos e estabelece 
seis meses de trabalho para o empregado poder solicitar 
o benefício.

ANTES DA MP 664/2014 DEPOIS DA MP 664/2014

Carência (tempo de contribuição) Não existe 18 meses no mínimo
Carência (tempo de casamento ou união) Não existe 2 anos no mínimo
Duração do benefício Vitalício Varia conforme a expectativa de vida  (vide tab. abaixo)
Valor do benefício 100% até o teto do INSS * Valor integral rateado pelos dependentes

Idade do cônjuge ou companheiro Até 21 anos 21 a 26 27 a 29 30 a 40 41 a 43 maior que 44 anos
Duração do benefício 3 anos 6 anos 10 anos 15 anos 20 anos vitalícia

* No caso de servidores públicos empossados após 4/2/2013, ao valor do benefício soma-se o fundo complementar

Novas regras da pensão por morte
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Dessa vez a Valéria, esposa do comerciário Tadeu Je-
sus, foi com ele e seus filhos, Giovana e Marcos, para 
receber o “Kit Bebê”, que passou a ser oferecido pelo 
sindicato às mães comerciárias desde o mês de abril.
As mamães comerciárias ganham do Sincomerciários 
Guarulhos um kit com 15 itens, todos indispensáveis ao 
bebê, como trocador de bolsa, termômetro digital, talco 
e sabonete johnson’s ®, bodie, mijãozinho, toalha de 
algodão bordada, travesseiro, mamadeiras Kuka (70 ml 
e 250 ml) , sapatinho e luvas, pano de boca bordado, 
chupeta kuka, cortador de unhas, e uma linda bolsa

SóCIAS - Mães comerciárias sócias há pelo menos três 
meses, ou dependentes de sócios, terão direito ao kit 
bebê para filhos com idade de zero a três meses.

“Essa é a terceira vez 
que eu venho no
dentista do Sindicato 
e estou achando muito 
bom. Há muito tempo 
que não ia ao dentista
porque é muito caro. 
Agora voltei a cuidar
dos meus dentes e
estou muito agradecido”.

Alex Sandro Gonçalves da Silva 
(esposo de comerciária que tem 
direito a utilizar o serviço como 
dependente).

Diego Gonçalves e
Arthur (fofura)...

agora aqui no
Sindicato.

SEJAM BEM-VINDOS!

Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:  
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NEWODONTO – ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS 
ODONTOLóGICOS
Rua Benedito Fernandes Cruz, 54  – Centro – Itaquaquecetuba
Tel. (11) 3063-5406 / (11) 2825-2422

TRATAMENTOS: Periodontia, Endodontia, Ortodontia, Dentística, 
Implantodontia, Exodontia e Odontologia preventiva

DESCONTOS: 30% pagtos. à vista e  20% pagtos. parcelados.

11 2475-656511 2475-6565

www.comerciariosdeguarulhos.org.br



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!


