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No início do ano, a Seta Atacadista, rede que chegou a ter quase 50 lojas em todo o Brasil, fechou abruptamente várias delas, inclusive 
em Guarulhos e Itaquaquecetuba, surpreendendo os funcionários. O Sincomerciários de Guarulhos conseguiu o bloqueio nas contas e 

bens da empresa, para garantir os direitos dos empregados.
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A PEDIDO DO SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS, JUSTIÇA BLOQUEIA
OITO MILHÕES DA SETA ATACADISTA

COMERCIÁRIOS PROTESTAM EM BRASÍLIA

Os trabalhadores no comércio de todo o Estado de São Paulo, liderados pelo presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, estiveram 
em Brasília no dia 24 de maio, para participar da grande marcha coordenada pelas Centrais Sindicais contra as reformas patrocinadas 

pelo governo Temer, que desmontam a Previdência Social e a legislação trabalhista.
Página 04
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SOMENTE BANANAS

Faz pouco mais de um mês, ouvi uma conversa entre um coxinha e um 
mortadela. O coxinha acusava o Lula de ladrão, dizia que ele havia inven-
tado o bolsa-família para ganhar votos, que a Dilma quebrou o Brasil e por 
isso foi afastada, que o PT era uma quadrilha, que o juiz Moro é um santo, 
que iria limpar o país, que ele colocaria todos os corruptos na cadeia e que 
a Lava-Jato era algo intocável.
Já o mortadela falava que Lula é que era um santo, que fez o melhor go-
verno da história do Brasil, que pegou o Brasil em frangalhos, com 20% de 
desempregados, que pagou a dívida externa, que foi o primeiro a distribuir 
renda para os miseráveis, que a Lava-Jato era uma ação política, que a Dilma 
sofreu um golpe, que o PSDB tinha vários ladrões, que eles nunca iam para 
a cadeia, que o juiz Moro só tinha interesses políticos e queria caçar o PT.
Ficaram durante uma meia hora nesse bate-boca, até que, após quase 
saírem no tapa, cada um foi para um lado e a vida seguiu, sem que nenhum 
tivesse conseguido convencer ao outro.
Passados alguns dias, veio a delação da JBS, as gravações com Aécio 

pedindo dinheiro, a prisão de sua irmã, a gravação com Temer, que é do 
PMDB, dizendo que era para manter como está, quando ouviu sobre a 
mesada para Eduardo Cunha na cadeia, a prisão de Rocha Loures, o homem 
da mala de R$ 500.000,00 - e todas as informações da imprensa de que a 
Lava-Jato chegou ao PSDB e que o governo federal está fazendo de tudo 
para triturar a maior operação policial da história do Brasil.
Lendo todas essas notícias, não pude deixar de lembrar daqueles dois. 
Apesar de cada um ter a sua verdade, resta uma certeza, eles não são 
coxinhas ou mortadelas. São bananas.
Enquanto brigam, seus direitos são arrancados até a alma. Quando coxinhas 
e mortadelas, desunidos, acordarem dessa manipulação que os levou a 
entenderem política como se fosse torcida de futebol, estarão sem direitos 
trabalhistas, sem aposentadoria, sem escolas, sem saúde e nós seremos 
apenas um país destinado a pagar juros exorbitantes a especuladores e a 
fabricar produtos para consumo dos países ricos. Ou será que os bananas 
não perceberam que é disso que se trata?
Enquanto nos enrolam com essa história de que nos Estados Unidos não 
tem CLT e nos escondem que lá os custos trabalhistas são muito maiores, 
enquanto nos enrolam dizendo que a Previdência vai quebrar e nos escon-
dem que contribuímos para a seguridade social até quando compramos um 
pedaço de pão, enquanto nos enrolam dizendo que farão justiça e absolvem 
o Temer e a Dilma no TSE, eles vão nos fazendo de bananas.
Faz parte do jogo nos dividir para nos vencer e nós entramos nessa conversa 
e vamos pagar o pato.
Ou nós reagimos juntos, buscamos espaços de consenso e vamos protestar 
até o fim contra essas reformas e todos esses canalhas que se apropriam do 
patrimônio público, ou o futuro de nossos filhos será sombrio. Não acredita? 
Pague para ver, você estará apostando apenas a sua família.
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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

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: Alex Pereira
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
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A PEDIDO DO SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS, JUSTIÇA
BLOQUEIA OITO MILHÕES DA SETA ATACADISTA

No início do ano, a Seta Atacadista,  rede que chegou a 
ter quase 50 lojas em todo o Brasil, fechou abruptamente 
várias delas, inclusive em Guarulhos e Itaquaquecetuba, 
surpreendendo os funcionários.
Imediatamente, o Sincomerciários de Guarulhos come-
çou a atuar junto à empresa e buscou garantir um mínimo 
de direito aos funcionários
E, no final de abril, a SETA encerrou suas atividades, 
dispensando sem justa causa todo seu quadro efetivo, 
mais de 2500 empregados. Para resguardar o mínimo de 
subsistência a cada um, o Sincomerciários de Guarulhos 
homologou as rescisões contratuais a pedido dos empre-
gados, apenas para efetuarem o levantamento do FGTS 
e receberem o seguro desemprego. Contudo, a SETA não 
pagou as verbas rescisórias devidas aos empregados.
Para defender os direitos dos comerciários, o sindicato 
ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho e, no final 
do mês de maio, obteve uma grande vitória.

Com o objetivo de garantir os direitos dos empregados, 
a Justiça determinou liminarmente o bloqueio de R$ 
8.000.000,00 (oito milhões de reais) e ordenou que esses 
valores sejam buscados nas contas bancárias (penhora 
on line), entre as empresas do Grupo SETA e entre os 
bens dos sócios, deferindo o que se chama de desconsi-
deração da personalidade jurídica.
Um dos advogados do Sincomerciários de Guarulhos, Dr. 
Jorge Bascegas, destaca a importância da vitória: “Após 
conversaremos com o presidente do sindicato, Walter 
dos Santos, e vermos o desespero de muitos pais e mães 
de família, que foram deixados na mão por essa empresa, 
ajuizamos essa ação para garantir os direitos dos empre-
gados e fazer justiça”.
Os comerciários prejudicados devem entrar em contato 
com o sindicato pelo telefone 11 2475-6565 e pedirem para 
falar com o Departamento Jurídico do Sincomerciários de 
Guarulhos.
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COMERCIÁRIOS PROTESTAM EM BRASÍLIA

Os trabalhadores no comércio de todo o Estado de São 
Paulo, liderados pelo presidente da Fecomerciários, Luiz 
Carlos Motta, estiveram em Brasília no dia 24 de maio,  
para participar da grande marcha coordenada pelas 
Centrais Sindicais contra as reformas patrocinadas pelo 
governo Temer, que desmontam a Previdência Social e a 
legislação trabalhista.
A UGT/SP, também presidida por Motta, levou cerca de 
1,5 mil trabalhadores comerciários e de outras catego-
rias filiadas no ato Ocupe Brasília. Os manifestantes, 
que se deslocaram de suas bases para a capital fede-
ral de ônibus, em grandes caravanas, se concentraram 
no Estádio Mané Garrincha, desde as 10 horas, inte-
grando, em seguida, a passeata até a Esplanada dos 
Ministérios.
Os comerciários de Guarulhos também foram em caravana 
participar do movimento em defesa dos direitos dos 
trabalhadores.

GOvERNO TEMER REPRIME COM vIOLêNCIA OS TRABALHADORES QUE 
OCUPARAM BRASÍLIA

Os trabalhadores, que promoviam ato pacífico, foram re-
primidos com violência, em frente do Congresso, com 
cassetetes, balas de borracha, bombas de gás lacrimogê-
neo e de efeito moral, além de ataques coordenados da 
cavalaria e viaturas policiais. Os trabalhadores, entre eles 
milhares de comerciários paulistas, foram surpreendidos 
pela ação e tiveram que se proteger do arsenal usado 
contra eles. Deputados e senadores que apoiaram o ato 
também foram atingidos pelas bombas lançadas pelas 
forças policiais. 
“É legítimo o direito dos trabalhadores se manifestarem. 
Direito que se redobra quando estamos no meio de uma 
manifestação pacífica e democrática. Somos contra qual-
quer tipo de violência”, disse o presidente Motta, que 
antes da repressão havia discursado contra a perda de 
direitos trabalhistas e previdenciários.
“O objetivo da repressão policial é impedir os protestos 
contra o ilegítimo presidente Temer e desestimular futu-
ras manifestações, impondo o medo. Já passamos pela 
ditadura, não vamos tolerar que isso volte, vamos lutar 
por nossos direitos”, afirmou Walter dos Santos, presiden-
te do Sincomerciários de Guarulhos.
Apesar da repressão violenta, os manifestantes resisti-
ram e não arredaram pé da frente do Congresso Nacional. 

#NenhumDireitoaMenos
Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom

Publicada no Jornal Grande Bahia
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PARQUE ECOLÓGICO DO TIETê
WWW.ecotiete.orG.br

A Sede Campestre e o Pesqueiro estão fechados para 
manutenção e voltam em setembro, mas enquanto isso, 
você não deve ficar dentro de casa. Aproveite o que está 
disponível de lazer para você e sua família.
Uma boa opção é o Parque Ecológico do Tietê – Núcleo 
Engenheiro Goulart, inaugurado em 1982, atende aos 4,5 
milhões de moradores da Zona Leste. Ocupa uma área 
de 14 milhões de metros quadrados, que vai desde a Bar-
ragem da Penha e São Miguel Paulista ao município de 
Guarulhos. Ele serve de bacia de acumulação de água do 
Rio Tietê, para que não haja enchentes na Marginal.
Considerado uma das grandes reservas ambientais do 
Estado, também é um grande laboratório de educação 
e cultura em relação ao meio ambiente, sem descui-
dar de sua finalidade, que é a preservação da Várzea do 
Rio Tietê.
O Parque conta com o Centro de Educação Ambiental, 
o Centro Cultural, o Museu do Tietê, uma Biblioteca e o 
Centro de Recepção de Animais silvestres, que abriga 2 
mil animais (apreendidos pelo Ibama, Polícia Florestal ou 
doados pela população).

BIBLIOTECA

O Parque conta com o Centro de Educação Ambiental, o 
Centro Cultural, o Museu do Tietê, Biblioteca, e o Centro 
de Recepção de Animais Silvestres, que abriga 2 mil ani-
mais (apreendidos pelo Ibama, Polícia Florestal ou doados 
pela população). Vem passando por um programa de re-
vitalização, que já concluiu a recuperação da trilha de ca-
minhada e dos campos de futebol; ampliação do Museu 
do Tietê; construção de novos quiosques com churras-
queiras, coreto, mesas c/ tabuleiro de xadrêz, sanitários, 
playground’s, áreas de ginastica; reforma do conjunto 
aquático, das lanchonetes, das quadras poliesportivas, 
do casarão para a o Centro 
de Apoio ao Idoso, do 
Centro de Recepção 
de Animais Silves-
tres, que passou 
a se chamar 
Orlando Villas  
Boas.

HORÁRIO: de segunda a domingo, das 08h às 17h
TELEFONE: (11) 2958-1477
SITE: www.ecotiete.org.br
E-MAIL: parqueecologicotiete@daee.sp.gov.br

ENTRADA FRANCA
ONDE: Região Leste
Endereço: Rua Guirá Acangatara, 70
Engenheiro Goulart - CEP: 03718-090 
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ALERGIA

O qUE É ALERGIA ?
A alergia consiste em reações exageradas que o orga-
nismo sofre quando entra em contato com determinadas 
substâncias (alérgenos), mesmo que em quantidades 
pequenas. As formas alérgicas mais comuns são: a asma 
(bronquite alérgica ou bronquite asmática), a rinite alérgica 
e as alergias cutâneas.

A ALERGIA É UMA DOENçA ?
Trata-se mais de uma característica individual do que 
propriamente de uma doença. O indivíduo alérgico tem 
irritações a determinado estímulo, considerado normal 
para outro indivíduo não alérgico.

COMO FICAMOS ALÉRGICOS ?
A alergia não aparece da noite para o dia. A cada vez que 
nosso organismo tem contato com uma substância estra-
nha (antígeno), ele produz uma substância chamada de 
anticorpo. Este anticorpo se liga à determinadas células do 
nosso organismo e faz com que estas liberem substâncias 
responsáveis pelos sintomas clínicos das reações alérgicas.

O qUE É ALÉRGENO ? 
O alérgeno é o termo usado para a substância que causa 
reação alérgica. Alguns estão no ar como o pólen ou os 
fungos; outros são encontrados em alimentos como por 
exemplo o leite, frutos do mar ou ovo. Alguns insetos tem 
alérgenos em seu veneno; assim como, certas plantas 
possuem também substâncias alergênicas. No ambiente 
doméstico, os alérgenos encontrados mais frequente-
mente são os tão conhecidos “ácaros”.

ExISTE UMA PREDISPOSIçãO PARA A ALERGIA ?
Sabemos que crianças de pais alérgicos tem maior proba-
bilidade de serem alérgicas. Por outro lado, a alergia pode 
se desenvolver em qualquer fase da vida e até mesmo 
em pessoas sem histórico familiar; basta para isso, que a 
exposição deste indivíduo à determinado alérgeno ultra-
passe o seu limiar de tolerância.

qUAIS SãO OS DIFERENTES TIPOS DE ALERGIAS ?
Quando a reação alérgica ocorre no sistema respiratório, 
podemos ter desde de uma rinite alérgica até crises 
asmáticas de intensidades variáveis. Quando o órgão 
acometido é a pele, podemos ter desde de pequenas 
manchas avermelhadas como reações alérgicas à picada 
de insetos até reações urticariformes gigantes.

COMO EVITAR AS ALERGIAS ?
Quando se conhece o responsável pela alergia como uma 

alergia alimentar, basta evitar o alimento na dieta. Quando 
o agente está presente no ar como a poeira ou fungos, 
podemos tentar reduzir o seu contato através do que 
chamamos de controle ambiental. Este consiste em 
cuidados diversos para diminuir o contato com os 
alérgenos no ambiente domiciliar, como o uso de prote-
tores plásticos de colchão e travesseiros, de pano úmido 
diariamente nos pisos da casa, a troca das cortinas por 
persianas etc. É possível também diminuir aos poucos 
a sensibilidade do indivíduo ao(s) alérgeno(s) através de 
imunoterapia (vacinas específicas) realizada com super-
visão médica.

É POSSíVEL IDENTIFICAR OS AGENTES RESPONSÁVEIS 
PELAS ALERGIAS ?
Além dos testes clínicos de provocação oral (exclusão 
e reintrodução do alimento “suspeito” na dieta ), existe 
hoje uma serie de métodos para avaliação diagnostica 
das alergias , entre eles :
•	 Testes alérgicos que podem ser de leitura imediata (de 

15 a 20 minutos);
•	 Intradérmicos; de provocação ou de contato (resulta-

do em 72 horas);
•	 Exame de sangue (dosagem de IgE total e específica) 

– Neste teste são dosados anticorpos específicos con-
tra uma grande variedade de alérgenos como: frutas, 
grãos, peixes e frutos do mar, proteínas de porco e 
vaca ovo e laticínios, alergenos inalantes como pêlo de 
animais, insetos, poeira e gramíneas, drogas, fungos e 
alergenos ocupacionais.



DESCONTOS E OPORTUNIDADES EM
DIVERSAS ÁREAS:

SAÚDE | CLíNICAS ODONTOLÓGICAS | COLÉGIOS,
FACULDADES, UNIVERSIDADES | CURSOS DE IDIOMAS E 
PROFISSIONALIZANTES | PASSAPORTE DE PARqUES...

nº 243  |  o comerciário  |  junho/2017VARIEDADES

7

SPANGLISH FLA - IDIOMAS

Rua Siqueira Campos, 252 – Centro/Guarulhos – SP

Site: www.pagefree.net/fla-idiomas
WhatsApp: 11 98481-3253  | Falar com Denir

MAIS FAMÍLIAS RECEBEM O KIT-BEBê

Em maio, mais três famílias retiraram o kit-bebê na sede do sindicato.
O kit-bebê é um presente e, ao mesmo tempo, um auxílio em um 
momento da vida que proporciona muita alegria e, ao mesmo tempo, 
muitos gastos.
Por isso, o Sincomerciários de Guarulhos o oferece às mães 
comerciárias sócias há pelo menos três meses, ou dependentes 
de sócios e que tenham filhos com idade de zero a três meses.
Se esse é o seu caso, entre em contato com o Sindicato pelo 

telefone   11 2475-6565  e agende a retirada do seu kit-bebê. 
Sempre lembrando que o kit-bebê é composto de 15 itens, todos indis-
pensáveis 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. Desde o início de mais esse benefício, em 2014, dezenas de 
comerciários receberam o kit-bebê.

A sócia Darlene, da Magazine Torra Torra,
o esposo Wellington e o filho Wendell

Sócio Lucivando (Pissarra Branca Mat. Constr.), esposa
Maria Helene e as gêmeas Maria Eduarda e Maria Luiza

Sócio Willian, da CW Com. Serv. Ltda,
a esposa Bianca e o filho Willian Jr.

PREPARA CURSOS
Rua Nossa Senhora Mãe dos Homens, 172 – V. Progresso/Guarulhos – SP

Tel. 11 2440-7707
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www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Site: www.prepara.com.br/guarulhos-centro
WhatsApp: 11 96734-3412

Desconto de 60%* sobre a parcela mensal.
*Exceto para cursos promocionais

Cursos de INGLÊS, FRANCÊS e ESPANHOL. Mensalidades no 

valor de 50,00 para sócios e dependentes.

11 2475-656511 2475-6565
Mais informações, ligue no

Sindicato e fale com a Joyce:



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

Empregador: _______________________________________________________ CNPJ:  ___________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________ nº  _________

Bairro: __________________________________________   Telefone:  _________________________________________

Cargo ou função:  ____________________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/_____ 

DADOS DA EMPRESA

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:  _______________________________________

PROPOSTA DE ADMISSãO AO qUADRO SOCIAL

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: _________

(    ) Autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o disposto no art. 545 da CLT.

(    ) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____       ___________________________________________________________________________
Associado

DEPENDENTES

SINDICALIZE-SE!

(  ) Através de colegas de trabalho  (  ) Transferido de outra região  (  ) Site/Facebook  (  ) Visita do funcionário do sindicato na loja  

(  ) quadro de aviso da empresa      (  ) Outros:  _________________________________________________________________

COMO CONHECEU O SINDICATO?

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


