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Dia do Trabalho dos Comerciários de Guarulhos teve
sorteio de moto e muita alegria

Muita diversão, prêmios e discursos sobre os direitos dos trabalhadores e as conquistas da categoria deram o tom na festa do dia
do trabalhador, realizada pelo Sincomerciários de Guarulhos, no dia 04 de maio, na Sede Campestre de Santa Isabel.
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SINCOMERCIARIOS DE GUARULHOS
COMEMORA 50 ANOS EM
SESSÃO HISTÓRICA NA cÂMARA
MUNICIPAL
Em comemoração aos seus 50 anos de existência, o Sincomerciários de Guarulhos e Região foi homenageado em sessão solene realizada no dia 28 de abril,
no Plenário da Câmara dos Vereadores do Município de Guarulhos.
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APROVEITE A SEDE CAMPESTRE: O final de semana dos dias 31 de maio e 01 de junho será o último antes da MANUTENÇÃO
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50 ANOS DEPOIS

N

ovamente retornamos
às nossas comemorações dos 50 anos do
sindicato. E o fazemos pois é uma
data para ficar marcada. Para que
uma entidade chegue a meio século
de existência com o fôlego que o Sincomerciários de Guarulhos alcançou
é preciso dedicação, muito trabalho,
união, visão e comprometimento. E
tudo isso esteve presente nestas cinco décadas.

Neste mês, como está retratado nesta
edição, preparamos dois eventos para
a nossa categoria. Em um, realizado
na Câmara dos Vereadores, por iniciativa do nosso companheiro e parceiro,
também lutador pelos direitos dos trabalhadores, o Vereador Heleno Metalúrgico, a quem ficamos muito gratos,
lançamos o selo postal comemorativo
do sindicato e um livro histórico, escrito pelo historiador Elton Soares de
Oliveira e pelo jornalista Valdir Carleto.
Este livro, logo após seu lançamento,
já é considerado um marco na história
da nossa cidade, pois descreve detalhes e minúcias desconhecidos da
maioria da população sobre a história
de Guarulhos e dos comerciários. É
uma verdadeira obra de arte. Na seção de lançamento, realizada na Câmara dos Vereadores de Guarulhos,
muitos relembraram passagens emocionantes e de luta do nosso sindicato. Foi uma noite memorável.
Em outro evento, realizado em nossa sede campestre, em homenagem
ao dia dos trabalhadores, sorteamos
uma moto, doada pela Fecomerciários – Federação dos Empregados no
Comércio do Estado de São Paulo,
por seu presidente, Luiz Carlos Motta

que esteve presente na festa e a
quem agradecemos pela visão e pela
incansável disposição em lutar pelos
direitos dos comerciários. É de pessoas como ele que precisamos para
nos representar.
Esses eventos são apenas parte do
nosso trabalho que continua.
Sabemos que a inflação está de volta
e corroendo o poder de compra dos
nossos salários. Estamos alerta para
isso e buscando fórmulas que garantam a reposição das nossas perdas e
o aumento real.
Os patrões podem esperar que neste
ano a queda de braço começará antes e seremos mais inflexíveis. Se há
inflação, os trabalhadores é que não
podem “pagar o pato”.
Vamos em frente, para mais 50 anos.
Sabemos que não estaremos aqui
na comemoração dos 100 anos, mas
abrimos a picada, construímos a estrada, a pavimentamos, vamos conservá-la por muito tempo ainda, para
que as gerações futuras a façam ainda melhor 50 anos depois.

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.
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SINCOMERCIáRIOS DE GUARULHOS COMEMORA 50 ANOS EM
SESSÃO HISTÓRICA NA cÂMARA MUNICIPAL
como fotos da atual estrutura oferecida pela entidade aos comerciários,
como a sede campestre e o pesqueiro, em Santa Isabel.
Já a estampilha postal, também produzida especialmente para marcar a
comemoração e registrada junto ao
Correios, será destinada ao franqueamento de correspondências.
O sindicato representa milhares de
trabalhadores no comércio das cidades de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Itaquaquecetuba, Poá e Ferraz de
Vasconcelos.
NOITE MEMORÁVEL
Cerca de duzentas pessoas compareceram ao evento, entre elas várias
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de Guarulhos,
lideranças sindicais, vereadores.
discursa na tribuna
Podemos destacar o Vereador Heleno Metalúrgico – PDT, idealizador do
Em comemoração aos seus 50 anos de existência, o Sinevento; o Vereador Dr. Laércio Sandes (PMN); Vereador
comerciários de Guarulhos e Região foi homenageado em
Professor Samuel Vasconcelos (PT); Waldomiro Ramos,
sessão solene realizada no dia 28 de abril, no Plenário da
representando o presidente Estadual do PTB, Campos
Câmara dos Vereadores do Município de Guarulhos.
Machado; Sandra Madeu, secretária de Assistência Social;
Na mesma ocasião, foram lançados o Selo Postal ComeNelson Agostinho, secretário-adjunto do trabalho; Carlos
morativo e o Livro Histórico do Sindicato.
Dionísio de Moraes, presidente do Sincomerciários de TauEscrito e produzido em parceria com historiador Elton Sobaté, representando Luiz Carlos Motta, presidente da Feares de Oliveira e o jornalista Valdir Carleto, o livro remecomerciários – Federação dos Empregados no Comércio
mora a história do sindicalismo comerciário em Guarulhos
do Estado de SP; José Gonzaga da Cruz, vice-presidente
em paralelo ao momento histórico nacional e ao desenvoldo Sindicato dos Empregados no Comércio de São Paulo,
vimento econômico e social da segunda maior cidade do
representando a UGT – União Geral dos Trabalhadores e
Estado.
seu presidente, Ricardo Patah.
Com capa dura, formato 20,5 x 27,5 cm, tem 5 mil exemA plateia foi composta por funcionários, familiares, comerplares e é ilustrado com fotos e documentos antigos, bem
ciários e amigos.

Selo antes da obliteração

Vereador Heleno Metalúrgico, responsável pela homenagem,
e Walter dos Santos mostram o livro ao público
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Discursos emocionados e a presença de diretores fundadores
marcaram a sessão na Câmara
Em seu discurso, o Vereador Heleno Metalúrgico destacou
a história: “Sem dúvida, 50 anos de trabalho, de história,
de luta e de conquista e acima de tudo a valorização dos
comerciários, marcam a história do sindicalismo de Guarulhos”, afirmou.
Já José Gonzaga da Cruz lembrou da ditadura enfrentada
pelo sindicato: “O Sincomerciários de Guarulhos nasceu
em um momento emblemático, em 1964 e enfrentou uma
ditadura por 20 anos, com coragem, é por isso que tenho
por essa cidade e esse sindicato um profundo respeito, é
por isso que onde Walter estiver eu estarei colaborando”.
Waldomiro Ramos trouxe memórias da infância para demonstrar a representatividade do sindicato e seus diretores: “Lembro de quando minha mãe ia às Casas Pernambucanas comprar recorte de tecidos e eu, pequenino a
acompanhava e era atendido por Raimundo dos Santos,
um dos fundadores do sindicato, seu diretor até hoje e aqui
presente”.
E, finalizando, Walter dos Santos demonstrou gratidão,
emoção e fé: “Eu não esperava uma noite dessas. Não
esperava as falas dos companheiros, estou muito emocionado, mas agradeço ao companheiro Heleno e a todos os
vereadores por essa noite, ao jornalista Valdir Carleto e ao
Elton, pelo livro que
O Sincomerciários de Guarulhos
fizeram, uma obra
de arte que conta nasceu em um momento emblea história de luta mático, em 1964 e enfrentou uma
do nosso sindicato, ditadura por 20 anos, com coracomo eu e os outros
gem, é por isso que tenho por essa
diretores construímos o que temos cidade e esse sindicato um profunhoje, lembro das do respeito...
José Gonzaga da Cruz
diretorias em que
José de Almeida
Araújo e o Raimundinho participaram e continuam até hoje
e como disse Paulo o apóstolo, combatemos o bom combate, terminamos a carreira e guardamos a fé” .

Diretores do sindicato acompanham a solenidade, entre eles
Raimundo dos Santos, um dos fundadores
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Walter dos Santos autografa um dos exemplares

Carlos Dionísio de Moraes, Walter dos Santos, Heleno
Metalúrgico e José Gonzaga da Cruz

José de Almeida Araújo, um dos primeiros diretores do
sindicato e o também diretor, Benedito Gianini de Souza
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Sede Campestre E PESQUEIRO fechaM
para manutenção

EM SETEMBRO, A SEDE CAMPESTRE ESTARÁ
DE VOLTA PARA VOCÊ

O final de semana dos dias
31 de maio e 01 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.
ENTÃO APROVEITE...

NORMAS DE FUNCIONAMENTO
Cada comerciário associado pode levar até cinco convidados.
Cada convidado paga, na portaria da sede campestre, taxa
de utilização de R$15,00 (quinze 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.
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Festa dos Comerciários em homenagem ao Dia do Trabalho
A Festa em homenagem ao Dia do Trabalho aconteceu neste domingo, 04 de maio

Os ganhadores das tv’s 32 polegadas, Patrício Francisco da Silva e Ivan Francisco Barbosa Silva recebem os prêmios de Luiz Carlos
Motta, Vereador Heleno Metalúrgico e Walter dos Santos
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Duas televisões de 32 polegadas e uma moto foram sorteadas entre os associados que trabalham no comércio.
A moto foi adquirida pela Federação dos Empregados no Comércio, por seu presidente Luiz Carlos Motta, especialmente para os comerciários de Guarulhos.
Os ganhadores das duas televisões foram Patrício Francisco
da Silva e Ivan Francisco Barbosa da Silva.
A ganhadora da moto foi Edna Almeida do Nascimento.
Vários comerciários compareceram ao evento.
Em seu discurso, Walter dos Santos pediu atenção aos comerciários: “Vivemos um momento eleitoral em que é muito
importante sabermos escolher os nossos representantes no
Congresso Nacional, para garantir os direitos dos trabalhadores. Se apenas dependesse dos patrões, não estaríamos comemorando conquistas nesta data, por isso é importante votarmos quem representa os trabalhadores”, afirmou Walter.
O Presidente da FECOMERCIÁRIOS - Federação dos Empregados no Comércio do Estado de SP, Luiz Carlos Motta,
o Presidente do Sincomerciários Tupã, Amauri Mortágua e o
vereador Heleno Metalúrgico estiveram presentes.
Ao falar para o público presente, Motta destacou o trabalho da FECOMERCIÁRIOS: “Estamos visitando todas as
bases, para verificar de perto as necessidades dos nossos
companheiros e da categoria, temos trabalhado em todas as
frentes, nossa cooperativa habitacional já entregou mais de

dez mil casas e hoje quero destacar um projeto muito interessante, o “Mãe Comerciária”, que significa creches paras
as mães comerciárias abrangendo o horário de trabalho do
comércio, que é diferenciado. Essas creches já estão implantadas em Mogi das Cruzes, Botucatu e São Carlos.
Antes do discurso de Motta, uma das comerciárias presentes, a Sônia, antiga frequentadora da Sede Campestre, declarou ao público que lá é uma família.

A ganhadora da moto 125 cilindradas, Edna Almeida do
Nascimento e Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários

FESTA DO DIA DO TRABALHO
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Comerciários aproveitaram o domingo de sol para rever amigos,
reivindicar direitos e discutir sobre as eleições deste ano

Amauri Mortágua, Edson de Carvalho, Motta, Luiz Ferreira
Neto, Heleno Metalúrgico, Luciano Leite e Walter dos Santos

Benedito de Souza, Edson Justi, Raimundo dos Santos, José
Aparecido da Silva e Arlene Damaceno

Edson Carlos, Marizeth, Marcia,
Ana Julia e Eduardo

Novo diretor José Carlos, do Depósito Serafin,
e esposa

Cachorre quente, chope e refrigerante foram
servidos à vontade

Daniele, Vereador Heleno Metalúrgico e Luiz Carlos Motta
atentos ao discurso de Walter dos Santos
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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

