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Um milhão de trabalhadores na festa das centrais

O 1º de Maio Unificado realizado na Praça Campo de Bagatelle, na zona Norte de São Paulo teve ampla participação de
comerciários de todo o Estado de São Paulo. A comemoração reuniu as centrais sindicais – Força Sindical, CTB, UGT e Nova Central.
Vinte artistas consagrados se apresentaram entre os sorteios de carros. Cerca de um milhão de pessoas participaram do evento.
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Walmart: sinônimo de
péssimo emprego
No dia 08 de maio, os
comerciários de Guarulhos
participaram de um protesto, na Barra Funda, em São
Paulo, contra os abusos
cometidos pelo Walmart
contra seus empregados.
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Sede Campestre dá
uma paradinha
A Sede Campestre dos
Comerciários de Guarulhos
e região, em Santa Isabel,
vai dar uma paradinha
durante o inverno, para
manutenção e pequenas
reformas.
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O Grande Ibrahim

S

em fazer comparações,
porque para cada tempo há
seus homens e mulheres,
José Ibrahim foi sindicalista em uma
época que quando as coisas “davam
errado”, o preço a ser pago poderia ser
a própria vida. Hoje, se a negociação
não avança, promovemos paralisações, ajuizamos ações na Justiça,
mas no final dos anos sessenta ele
não tinha outra opção para defender
os direitos dos trabalhadores que não

fosse a greve contra as balas, que
não eram de borracha, isso aconteceu
onze anos antes de Lula liderar
sessenta mil metalúrgicos, em uma
greve, em São Bernardo do Campo.
Esse grande companheiro nos deixou
no dia 02 de maio, aos sessenta e
seis anos.
José Ibrahim entrou para a história
do movimento sindical após liderar
uma greve de 3 mil trabalhadores na
metalúrgica Cobrasma. Em 1968, o
então presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos de Osasco, com 21
anos de idade, parou a fábrica para
denunciar a repressão do regime
militar ao movimento sindical. Após
três dias de paralisação, os militares
intervieram no sindicato, cassaram a
diretoria, invadiram fábricas, prenderam e reprimiram trabalhadores. Na
época, Osasco era o centro metalúrgico vital para o país.
Por causa desse movimento, José
Ibrahim foi perseguido e exilado, foi
preso no Dops (Departamento de
Ordem e Política Social), onde contou
que foi torturado. Ibrahim foi um dos
13 presos políticos trocados pelo
embaixador dos EUA Charles Burke
Elbrick, sequestrado em 1969. Daí

foi para o exílio, passou por México,
Cuba, Chile e, finalmente, Bélgica,
onde ficou até voltar para o Brasil,
meses antes da Lei de Anistia, em
1979, correndo o risco de ser preso.
Seu desembarque em Congonhas
teve de ser remanejado para Viracopos, tamanha a mobilização no aeroporto, mas ele não foi preso por conta
da presença de 5 mil pessoas que o
esperavam no desembarque.
Participou da fundação do PT, depois
se filiou ao PDT, PV e PSD. Também
ajudou a fundar a Central Única dos
Trabalhadores (CUT) e a Força Sindical.
Atualmente estava na União Geral de
Trabalhadores (UGT).
Sem dúvida, um exemplo de resistência e de liderança que deve ser
seguido. Tive a alegria de ser contemporâneo de Ibrahim no movimento sindical e afirmo que foi um dos
grandes. Em um país que quase não
tem memória, temos a obrigação de
lembrar daqueles que deram sua vida
pelos trabalhadores e ele foi um destes. Ao companheiro Ibrahim a nossa
homenagem.

Walter dos Santos
Presidente

As homologações no sindicato são feitas das 9h às 17h30 e
devem ser marcadas com 2 dias de antecedência.

Guarulhos, Arujá e Santa Isabel
Ligue: (11) 2475-6565

Itaquá, Poá e Ferraz
Ligue: (11) 4642-0792

O Departamento Jurídico está à sua disposição,
de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.
BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS
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Um milhão de trabalhadores na festa das centrais

O 1º de Maio Unificado realizado na Praça Campo de
Bagatelle, na zona Norte de São Paulo teve ampla participação
de comerciários de todo o Estado de São Paulo.
A comemoração reuniu as centrais sindicais – Força Sindical,
CTB, UGT e Nova Central – começou às 7h com a
apresentação dos novos talentos. Vinte artistas
consagrados se apresentaram entre os sorteios de carros.
Cerca de um milhão de pessoas participaram do evento.
No ato político participaram o deputado federal Paulo
Pereira da da Silva, o Paulinho (PDT-SP), o senador Aécio
Neves (PSDB-MG), os ministros Manoel Dias, do Trabalho,
e Gilberto Carvalho, da secretaria geral da Presidência
da República, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad
(PT-SP), além dos senadores Rodrigo Rolemberg (PSD-DF),
o deputado Roberto Santiago (PSB-SP), entre outros.
Vários sindicalistas compareceram, como o secretáriogeral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, Juruna e
Luiz Carlos Motta (Fecomerciários). O Sincomerciários de
Guarulhos foi representado por seu diretor Luciano Leite.
Motta discursou e afirmou que pela primeira vez os 2,5
milhões de comerciários do Estado de São Paulo
comemoraram o 1º de Maio com a Profissão Regulamentada.
“Ter a Profissão Regulamentada é ótimo para os comerciários. Ela melhora as condições de trabalho e a qualidade de
vida. Esta vitória faz o 1º de Maio ser especial, assim como os
70 anos da CLT, um marco histórico no trabalhismo brasileiro”,

disse o presidente da Fecomerciários, que completou:
“Vamos festejar a CLT e fazer valer a Regulamentação dos
Comerciários que agora é lei”.
Todos pediram ao governo o atendimento às reivindicações
dos trabalhadores, como fim do fator previdenciário,
redução da jornada e recuperação do poder de compra
com a reposição da inflação.

Motta, presidente da Fecomerciários, Luciano, diretor do
Sincomerciários Guarulhos e o ex-deputado Medeiros
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WALMART: sinônimo de péssimo emprego
Por Maria Helena Rodrigues

Representantes do Sincomerciários de Guarulhos participaram no dia 08 de maio, da manifestação organizada pelo
Sincomerciários de São Paulo e Fecomerciários contra os
abusos cometidos pela rede WALMART contra seus empregados. O protesto aconteceu durante a entrada dos comerciários do turno da manhã da unidade Barra Funda da rede
de hipermercados. As principais reclamações dos trabalhadores são: carga horária excessiva, desvio de função, irregularidades na marcação do ponto e atraso no pagamento do
vale-transporte. A melhor forma de combatermos a exploração é através da união dos trabalhadores no comércio e
de todo o movimento sindical comerciário. Estamos juntos
nesta luta para melhorar as condições de trabalho e de vida
dos comerciários do estado de São Paulo”, afirma Walter
dos Santos, presidente do Sincomerciários de Guarulhos.

Diretoria do Sindicato cobra melhorias do WalMart
Diretoria e advogado do Sincomerciários de Guarulhos e do
Sincomerciários de São Paulo reuniram-se com a chefia de
Recursos Humanos do WalMart, no dia 10 de maio, para
cobrar melhorias nas condições de trabalho e respeito às
leis trabalhistas.
As principais reclamações dos comerciários que trabalham
para a rede de hipermercados são excesso de jornada,
desvio de função, irregularidades na marcação do ponto e
atraso no pagamento de benefícios, como vale-transporte.
A reunião aconteceu dois dias após a manifestação realizada
durante a entrada dos empregados do turno da manhã do
WalMart Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Um novo
encontro entre representantes dos comerciários e dos
patrões, que deverão apresentar as medidas que serão
tomadas para corrigir as irregularidades, acontecerá em breve.

Walter dos Santos e os advogados do Sincomerciários
Guarulhos falam com representantes do Walmart

Fecomerciários e sindicatos filiados renovam PLR
para comerciários da RENNER

4

A Fecomerciários, o Sincomerciários de Guarulhos e os
demais sindicatos filiados no Estado de São Paulo comemoram o acordo de renovação de PLR assinado com a rede
de Lojas Renner. “Pagar PLR é bom tanto para o empregado, que trabalha mais motivado para atingir as metas, como
para o empregador, que vê aumentar suas vendas e, consequentemente, seu faturamento”, diz Motta, presidente
da Fecomerciários.
O pagamento do referido benefício referente ao ano de
2012 foi realizado no final do mês de abril para 2.950 empregados de lojas instaladas em todo o Estado de São Paulo.

LAZER
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SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO FECHAM PARA MANUTENÇÃO
O final de semana dos dias 01 e 02 de junho será o último
antes da interrupção anual de funcionamento para obras
de melhorias e manutenção da Sede Campestre e do
Pesqueiro dos Comerciários.
Como em outros anos, a diretoria aproveita a época do
frio, quando a frequência diminui muito, e interrompe as
atividades.
Em setembro, a Sede Campestre estará
de volta para você.
Então, aproveite. Veja as regras:

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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O que é Perda auditiva induzida por ruído?

O termo ruído é usado para descrever sons indesejáveis ou
desagradáveis. Quando o ruído é intenso e a exposição a
ele é continuada, em média 85 decibéis (dB) por oito horas
por dia, ocorrem alterações estruturais na orelha interna,
que determinam a ocorrência da Perda Auditiva Induzida por
Ruído (PAIR). A PAIR é o agravo mais frequente à saúde dos
trabalhadores. A lesa pode ser temporária ou permanente.
Os sintomas são perda auditiva; dificuldade de compreensão de fala; zumbido; intolerância a sons intensos; cefaleia,
tontura, irritabilidade e problemas digestivos, entre outros.
Tratamento e reabilitação
Não existe tratamento para PAIR. O fundamental, além
da notificação que dará início ao processo de vigilância
em saúde, é o acompanhamento da progressão da perda
auditiva por meio de avaliações audiológicas periódicas. A
reabilitação pode ser feita por meio de ações terapêuticas
individuais e em grupo, a partir da análise cuidadosa da
avaliação audiológica do trabalhador.
Consequências
Em relação à percepção ambiental: dificuldades para ouvir
sons de alarme, sons domésticos, dificuldade para

compreender a fala em grandes salas (igrejas, festas),
necessidade de alto volume de televisão e rádio. Esses
fatores podem provocar os seguintes efeitos: esforço
e fadiga: atenção e concentração excessiva durante a
realização de tarefas que impliquem a discriminação
auditiva; ansiedade: irritação e aborrecimentos causados
pelo zumbido, into lerância a lugares ruidosos e a interações sociais, aborrecimento pela consciência da deterioração da audição; dificuldades nas relações familiares:
confusões pelas dificuldades de comunicação, irritabilidade
pela incompreensão familiar e isolamento.
PREVENÇÃO
Sendo o ruído um risco presente nos ambientes de trabalho, as ações de prevenção devem priorizar esse ambiente. Existem limites de exposição definidos pela legislação,
bem como orientações sobre programas de prevenção
e controle de riscos, os quais devem ser seguidos pelas
empresas. Caso você esteja exposto a ruído, exija que o
seu patrão siga as regras, verifique se o ruído no local de
trabalho está acima do permitido, providencie protetores
auriculares e faça avaliações periódicas.
Em caso de dúvida, procure o sindicato.

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:
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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 2475-6565
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Vanda Calçados realiza capacitação no CQC
O Centro de Qualificação do Comerciário (CQC), mais um
espaço do Sincomerciários destinado aos trabalhadores,
localizado no centro de Guarulhos, recebeu no dia 29 de
abril, quarenta comerciários trabalhadores das lojas Vanda
Calçados. A equipe de vendedores, juntamente com a
proprietária da empresa, participou de uma capacitação
especial ministrada pelo professor Mauro Galasso.
O espaço foi cedido sem custo pelo Sincomerciários de
Guarulhos, que oferece cursos gratuitos para comerciários,
entrada no seguro desemprego e banco de vagas com
oportunidades de emprego no comércio.
Para mais informações sobre os serviços oferecidos
gratuitamente pelo CQC, como entrada no segurodesemprego e cursos ministrados
11 4378-8333
gratuitamente, ligue:

Prezado comerciário, o Sincomerciários de Guarulhos firmou novas parcerias para trazer
ainda mais benefícios para você e seus dependentes. Confira!
LOL IDIOMAS - NOVO
Rua São Miguel dos Campos, 593 – Vl Barros – Guarulhos / SP | Tel. (11) 4963-5498

NOVAS
PARCERIAS

PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
Consórcio para Imóveis e Carros. Parcelamento em até 12x referente a Taxa Adm. Antecipada.
Para maiores informações ► Consultor Douglas Dias (11) 2463-9401 / (11) 98874-8993
Mais informações, ligue no Sindicato
e fale com a Daniele:

O AGENTE SECRETO AMARO CAMARAJIPE

11 2475-6565

Marcelo Schmitz
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

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
PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL
MATRÍCULA NO SINDICATO Nº __________________

MATRÍCULA NA EMPRESA Nº _________________________

Nome: _________________________________________________________________________________________________
Nome do Pai: __________________________________________________________________________________________
Nome da Mãe: _________________________________________________________________________________________
Data de nasc: ____/____/_______ Estado civil: ______________________
Natural da cidade de: ________________________________________

Sexo (

) M

(

) F

Estado: _________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________ nº _________ apto: ________
Município: _______________________Bairro: ____________________ CEP: ________________ Tel: __________________
Carteira de Trabalho: _______________________________ Série: ______________ RG: ____________________________
CPF: __________________________________ (campo obrigatório) Email: ________________________________________

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

