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O COMERCIÁRIO

SANCIONAdA leI que ReGulAMeNTA PROFISSÃO COMeRCIÁRIA

TRABALHADORES MARCHAM 
EM BRASÍLIA

Convocados pelas centrais sindicais Força Sindical, CUT, CTB, 
Nova Central e UGT, mais de 50 mil trabalhadores participaram 
no dia 6/3 da 7ª Marcha a Brasília.
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COMERCIÁRIOS REunEM-SE
COM GOVERnADOR DE Sp

O governador Geraldo Alckmin recebeu no dia 06/03, 
os presidentes dos Sindicatos Filiados à Fecomerciários, eles 
fizeram reivindicações, que foram bem recebidas pelo governador.
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700 COMERCIÁRIAS nO 
MuLHER VALORIZADA

Mais de 700 pessoas participaram da 4ª Mulher Valorizada, 
Comerciária Fortalecida, nos dias 7 e 8 de março, no Centro de 
Lazer dos Comerciários, na Praia Grande.
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nOVA LEI REGuLAMEnTA
pROFISSÃO COMERCIÁRIA

Agora é Lei. A presidente Dilma Rousseff sancionou na 
quinta-feira (14/03), o projeto de lei que regulamenta a atividade 
profissional dos comerciários. 
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falecimento do presidente 
da Venezuela Hugo Chávez 
e todo o noticiário em 

torno dele merece algumas reflexões. 
As grandes redes de comunicação 
repetem à exaustão que ele era um 
ditador, mas será que era?
Chávez foi eleito democraticamente 
nos anos 90 e encontrou Legislativo, 
Executivo e Judiciário dominados pela 
elite, que atendiam de joelhos aos pe-
didos dos americanos e deixavam a 

maior parte da população à míngua. O 
dinheiro obtido na venda do petróleo, 
a maior riqueza daquele país (terceira 
maior reserva do planeta) era direcio-
nado para essas elites. Ao povão, fica-
vam os trocados.
Chávez enfrentou isso, porque 
percebeu que os americanos é que 
precisavam dele, já que dependem 
do petróleo vendido pela Venezuela. 
Aos poucos, desmontou a máquina 
de poder e foi reeleito várias vezes, de 
forma democrática, por sua população.
Os miseráveis, que antes não tinham 
acesso a bens de consumo, à saúde, 
ao ensino, ganharam cidadania. 
Chávez não renovou a concessão de 
um canal de televisão e até nisso foi 
democrata. Em 2002, sofreu uma 
tentativa de golpe de estado, que o 
canal RCTV apoiou. Só por este moti-
vo, um canal de televisão deveria ter 
sido tirado do ar imediatamente, mas 
Chávez respeitou a concessão e ape-
nas não a renovou em 2007, lembran-
do aos poderosos que os meios de 
comunicação servem para informar 
a população e não para manipulá-la e 
mentir para ela.
Vemos comentaristas criticando 
Chávez e por certo mereceu críticas. 

Há alguns problemas, como déficit 
público, infraestrutura, mas eles sem-
pre existiram e essas análises omi-
tem tais fatos.
Quando Chávez assumiu o governo, 
havia até boatos de que os america-
nos queriam anexar a Amazônia. Seria 
o melhor dos mundos, as riquezas da 
Amazônia e o petróleo da Venezuela. 
Depois dele, isso acabou.
Poucos sabem, mas até nos Estados 
Unidos Chávez beneficiou mais de 1,7 
milhão de americanos pobres com a 
distribuição gratuita de petróleo para 
aquecimento nos últimos oito anos. O 
bairro do Bronx, em Nova York, foi um 
dos locais beneficiados.
Responsabilidade fiscal e rigor contra a 
corrupção é obrigação de todo o gover-
nante e isso deve ser exigido sempre, 
mas se ser populista é dividir a renda, 
permitir que os mais pobres acessem 
serviços básicos, que não morram de 
fome e não se dobrar aos interesses 
das potências imperialistas, que pa-
recem gafanhotos ávidos por nossos 
recursos, que venham os populistas.

O

CHÁVeZ: dITAdOR Ou deMOCRATA?
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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.
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Convocados pelas centrais sindicais – Força Sindical, CUT, 
CTB, Nova Central e UGT –, mais de 50 mil trabalhadores 
de várias categorias participaram, no dia 06 de março, da 
7ª Marcha a Brasília.
Os manifestantes, incluindo mais de mil comerciários 
paulistas, se deslocaram do Estádio Mané Garrincha até 
a Praça dos Três Poderes, onde fizeram um ato para 
sensibilizar o governo federal e os parlamentares a 
negociarem a pauta trabalhista, com 12 itens, entre os 
quais o fim do fator previdenciário, a redução da jornada 
de trabalho para 40 horas e a política de valorização dos 
aposentados.
Depois do ato, os líderes das centrais foram recebidos 
pela presidenta Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto. 
O presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, 
também compareceu. Antes, os representantes dos 
trabalhadores cumpriram extensa agenda de reuniões com 
diversas autoridades do Poder Legislativo e Judiciário.

FORçA COMERCIáRIA
Mais de mil comerciários de 58 Sindicatos Filiados à 
Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo 
potencializaram a 7ª Marcha. Motta,.
Apesar do sol escaldante, os comerciários, unidos na luta 

em defesa da pauta trabalhista, usaram camisetas, bonés e 
carregaram faixas e cartazes alusivos à manifestação, além 
de uma específica com os dizeres “Regulamentação 
da Profissão de Comerciário: SANCIONA, DILMA!”. 
As mulheres usaram bonés lilás escrito “Igualdade e
Oportunidade”, abrindo as comemorações do
Dia Internacional da Mulher durante a manifestação.

PAUTA TRABALHISTA

•	 40	horas	semanais	sem	redução	de	salário;

•	 Fim	do	fator	previdenciário;

•	 Igualdade	e	oportunidade	entre	homens	e	mulheres;

•	 Política	de	valorização	dos	aposentados;

•	 10%	do	PIB	para	a	Educação;

•	 10%	do	Orçamento	da	União	para	a	Saúde;

•	 Correção	da	Tabela	do	Imposto	de	Renda;

•	 Ratificação	da	Convenção	OIT/158;

•	 Regulamentação	da	Convenção	da	OIT/151;

•	 Ampliação	do	investimento	público.

lIdeRAdOS PelO PReSIdeNTe MOTTA, MAIS de MIl COMeRCIÁRIOS
POTeNCIAlIZAM A 7ª MARCHA
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SINDICALISMO

Mais de 700 pessoas participaram da 4ª edição do Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida, realizado nos dias 7 e 8 
de	março,	no	Centro	de	Lazer	dos	Comerciários,	na	Praia	Grande.	No	Dia	Internacional	da	Mulher	(08/03),	cerca	de	700 
mulheres	fizeram	a	“Caminhada	Dançante”	nas	areias	da	Praia	Grande/SP,	em	frente	ao	Centro	de	Lazer	da	Fecomerciários.
No mesmo dia, a plenária, com base nas discussões travadas durante as cinco palestras do evento, aprovou por unanimi-
dade	as	propostas	discutidas	e	elaboradas	pela	Comissão	Organizadora	em	reunião	na	tarde	de	08/03,	que	também	contou	
com a efetiva colaboração de duas representantes de cada Sindicato presente.

700 COMeRCIÁRIAS NO MulHeR VAlORIZAdA

1. Propor aos 68 Sindicatos Filiados à Federação a reprodução
regional, em suas respectivas bases, do evento Mulher 
Valorizada, Comerciária Fortalecida, com forte participação 
das comerciárias mediante a explanação de palestras 
conscientizadoras e orientações sobre as questões femininas.

2. Estreitar parceria com as Prefeituras e Câmaras Municipais 
locais, com base no diálogo do governador Geraldo Alckmin 
com a Fecomerciários, para que a adequação dos horários 
das creches se tornem coincidentes com as jornadas de 
trabalho das mães comerciárias, durante a semana, aos 
sábados, domingos e feriados. Agrupa-se a esta resolução a 
construção de novas creches para os filhos das comerciárias e 
dos comerciários.

3. Engajar os 68 Sindicatos Filiados na luta pelo combate ao tráfico
de pessoas. Este enfrentamento se iniciaria com o 
comprometimento da Federação em apoio e trabalhar a favor 
do Marco Regulatório, em trâmite no Congresso Nacional. Da 
mesma forma, intensificar a luta pela erradicação do trabalho 
infantil, escravo, subemprego, também subsequentes ao 
tráfico de pessoas, assim como a remoção e venda de órgãos, 
que também é oriundo dessa violência.

4. Motivar a participação feminina nas questões relacionadas ao
sindicalismo, estimulando as comerciárias a participarem mais 
ativamente do cotidiano dos Sindicatos, por meio de 
realizações de eventos sindicais e trabalhistas nas entidades e 
das campanhas de sindicalização permanentes.

5. A 4ª edição do Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida
reconhece a necessidade de haver maior envolvimento das 
comerciárias em assuntos relacionados à política, dado que as 
mulheres comerciárias trazem em si forte potencial para se 
candidatarem a cargos eletivos, como vereadoras e prefeitas, 
entre outros. O começo desta inserção política se dará por meio 
do nosso movimento “Corrente Comerciária”.

6. Potencializar as Convenções Coletivas de Trabalho e Acordos, 
numa força de reivindicações femininas, colocando em prática 
a posição do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece nas 
mesmas um instrumento de luta e de conquistas. Desse modo, 
segundo o STF, nem tudo ficaria dependendo da Justiça. Assim 
sendo, para 2013, além das cláusulas já constantes em nossas 
Convenções e Acordos, as Campanhas Salariais deste ano 
ampliariam as causas femininas em suas pautas de 
reivindicações.  Convenção tem força de lei.

7. Valorizar a inserção profissional e social da pessoa com
deficiência e cobrar maior vigor na fiscalização do 
cumprimento da Lei de Cotas.

8. Reivindicar do Ministério do Trabalho o aumento do seu
efetivo de fiscais.

9. Cobrar do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério da
Saúde, maior envolvimento no atendimento à segurança e saúde 
das trabalhadoras.

10. Concentrar esforços junto às esferas governamentais visando o 
aprimoramento dos planos de saúde no atendimento à mulher.

As DELIBERAÇÕES do 4º Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida são as seguintes:

4ª edição do Mulher Valorizada, CoMerCiária FortaleCida
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dIlMA SANCIONA ReGulAMeNTAçÃO dOS COMeRCIÁRIOS

A presidente Dilma Rousseff 
sancionou o projeto de lei que 
regulamenta a atividade profissional 
dos comerciários. Trata-se da Lei 
12.790,	de	2013,	um	com	veto,	que	já	
era esperado.
A restrição foi ao artigo 5º do projeto, 
que “estabelece a contribuição de 
custeio da negociação coletiva para 
as entidades representativas dos 
trabalhadores – categoria profissio-
nal – quanto para as entidades repre-
sentativas das empresas – categoria 
econômica.”
Essa contribuição segundo o artigo 
seria “devida por todos os trabalha-
dores associados ou não e deverá ser 
fixada pela Assembleia Geral de sua 
entidade, em importe não superior 
a	12%	ao	ano	e	1%	ao	mês	de	seu 
salário.”
O projeto é de autoria do senador 
Paulo Paim (PT-RS) e tramitou na 
Casa	 de	 origem	 como	 PLS	 115/07	
e na Câmara (Casa revisora) como 
PL	3.592/12.

COMO FICA
Com a Regulamentação, a ativida-
de de Comerciário deixa de ser uma 
função para se transformar em profis-
são, que deverá ser lançada na Car-
teira de Trabalho, com as garantias de 
jornada de trabalho diária fixada em 8 
horas e semanal de 44 horas. Qual-
quer alteração na jornada de trabalho 
do Comerciário, a partir da Regula-

mentação, que é uma reivindicação 
de décadas de trabalhadores no 
Comércio, somente poderá ocorrer 
através de convenção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho. A Regulamentação 
estabelece também a jornada de seis 
horas para o trabalho realizado em 
turnos de revezamento, ficando 
vedada a utilização do Comerciário 
em mais de um turno de trabalho, 
à exceção do que for determinado atra-
vés de negociação coletiva de trabalho.
Também fixa um piso salarial da ca-
tegoria comerciária em convenção ou 
acordo coletivo, nos termos do Inciso V 
do Art. 7o. da Constituição Federal, 
e abre a possibilidade de entidades 

representativas patronais e de traba-
lhadores negociarem a inclusão, no 
âmbito da negociação coletiva, de 
cláusulas que promovam ações de 
educação, formação e qualificação 
profissional.
Para Walter dos Santos, presidente do 
Sincomerciários de Guarulhos, o mo-
mento é histórico: “É uma vitória his-
tórica, uma luta de muitos anos, mui-
tas viagens a Brasília, muitos pedidos 
para que regulamentassem uma das 
profissões mais antigas da atualidade 
e reconhecessem o que é nosso por 
direito. Nosso muito obrigado à Presi-
denta Dilma. Hoje é um novo Dia do 
Comerciário”, afirmou Walter.

SINDICALISMO

Presidenta Dilma recebe líderes das Centrais sindicais

PÁSCOA NA Sede CAMPeSTRe

Aproveite o clima agradável da sede campestre, para 
relaxar na sexta-feira santa e na páscoa. Para os que cre-
em lembramos que a sede campestre dispõe de uma 
gruta, com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. 
Endereço: Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel, 
Km 56, no bairro Cafundó - Santa Isabel.

Tel: (11) 4656-1783
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O governador Geraldo Alckmin recebeu no dia 7 de 
março os presidentes dos Sindicatos Filiados à Federação 
dos Comerciários do Estado de São Paulo, no Palácio dos 
Bandeirantes. Vinte Sincomerciários e dois Sinprafarmas, 
que representam os práticos de farmácia, foram 
representados no encontro. Durante uma hora e meia 
(das	 8h30	 às	 10h30),	 o	 governador	 ouviu	 e	 anotou	 as 
solicitações do presidente da Federação, Luiz Carlos 
Motta, e dos Filiados e, diante de todos, fez ligações 
no sentido de encaminhar, imediatamente, o início dos 
atendimentos possíveis apresentados pelos sindicalistas.

O presidente Motta, resumidamente, apresentou cinco 
propostas para futuras parcerias entre o Estado e a 
Federação. São elas:

1. Estreitar parceria por meio da Secretaria Estadual de 
Emprego e Relações do Trabalho com o Departamento 
de Educação e Responsabilidade Social da Federação 
visando a qualificação de comerciários e comerciárias, 
estreitando, ainda mais, a estrutura da Secretaria e da 
Federação	para	este	fim;

2. Discutir com o Governo estadual, através da Secretaria
e seus Postos distribuídos no Estado, a ideia de haver 
uma maior integração destes postos com as oito 
Regionais da Federação no sentido de combater 
irregularidades e, mais uma vez, juntamente com o 
Departamento de Educação e Responsabilidade Social, 
intensificar o combate aos trabalhos infantis, escravo e 
ao	subemprego;

3. Avançar nos debates em torno da interação da
Cooperativa Habitacional da Federação dos Comer- 
ciários com a Secretaria Estadual de Habitação, com o 
objetivo de construir casas à categoria em todo o 
Estado. A saber: Capital, Grande São Paulo, Interior e 
Baixada	Santista;

4. Juntamente com a Secretaria de Esportes, construir 
um projeto conjunto com a Diretoria da Federação com 
vistas a conceber apoio estadual, concepção, ou ainda, 
a organização e a realização de um amplo projeto espor-
tivo. Os 68 Sindicatos Filiados que representam mais de 
2,5 milhões de comerciários são dotados de Clubes de 
Campo e, entre outras atividades esportivas, realizam, 
anualmente,	a	“Copa	Futsal	dos	Comerciários”;

5. Para estender o acesso à cultura à categoria
comerciária, estabelecer parcerias com a Secretaria 
Estadual da Cultura com o propósito de conceder aos 
comerciários descontos e afins diante dos projetos 
culturais apresentados pelo Governo no Estado.

A maior parte dos sindicatos presentes manifestou ao go-
vernador Geraldo Alckmin os seguintes encaminhamentos.
Fomentar diálogo com as Prefeituras a fim de construir e 
estender os horários das creches para os filhos das mães 
comerciárias,	coincidente	com	suas	 jornadas	de	trabalho;	
Instalação de postos de Poupatempo fixo ou até mesmo 
móveis que poderiam ser abrigados na sedes dos Sindi-
catos;	Inserir	nas	Fatecs	a	disciplina	de	farmácia;	Nos	Sin-
dicatos que já contam com toda a infraestrutura montada 
para a realização de cursos, formar parcerias com o Gover-
no estadual. Os professores seriam contratados pelo Esta-
do e as aulas voltadas aos comerciários. 

MOTTA AGRADECE
O presidente Motta declarou: “O governador Alckmin aten-
de a classe trabalhadora. Fomos muito bem recebidos por 
ele que, diante de todos os presentes, se comprometeu a 
dar os devidos encaminhamentos. Agradeço a deferência 
com a qual o governador nos recebeu e sua prontidão em 
atender as nossas reivindicações”.

WALTER ACHOU PRODUTIVO
O presidente do Sincomerciários Guarulhos, Walter dos 
Santos, achou que o encontro foi positivo, dada a boa re-
ceptividade do governador: “O governador conversou co-
nosco e ouviu as nossas reivindicações, saio com esperan-
ças de que ele atenda os nossos pleitos, que representam 
mais benefícios para os comerciários”.

COMeRCIÁRIOS FAZeM ReIVINdICAçÕeS AO GOVeRNAdOR

O governador Geraldo Alckmin e Walter dos Santos

SINDICALISMO
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MAIS de 900 MIl TeRÃO de FAZeR CuRSO AO SOlICITAR
O SeGuRO-deSeMPReGO
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Mais de 900 mil trabalhadores que vão solicitar o 
seguro-desemprego neste ano terão de passar por cursos 
de qualificação para conseguir o benefício. De acordo com 
o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o percentual de 
segurados	potencialmente	reincidentes	é	de	11,39%.
Há sete meses em vigor, uma norma do governo obriga 
o trabalhador que solicitar o seguro pela terceira vez no 
período de dez anos a se matricular em curso de 
qualificação profissional, com carga horária mínima de 160 
horas. Caso contrário, o benefício pode até ser cancelado.
Nesse período, os postos públicos de emprego do Estado 
de São Paulo (247 PATs, 20 CATs, 10 Ceats e 4 CSTs) 
matricularam mais de 8,5 mil trabalhadores em cursos de 
qualificação. Segundo a Secretaria Estadual do Emprego, 
no ano passado foram 10.955 pré-matrículas com 7.675 
efetivações. Neste ano, até o dia 20 de fevereiro, foram 
2.469 pré-matrículas, com 890 efetivações. O decreto que 
condiciona o pagamento do seguro desemprego à partici-
pação em cursos entrou em vigor em 10 de julho de 2012. 
A medida faz parte da lei publicada em outubro de 2011 

que instituiu o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Téc-
nico e Emprego (Pronatec). As vagas são oferecidas pelo 
Ministério da Educação. Só está livre da exigência quem 
mora onde não há oferta de aula compatível com seu perfil 
profissional ou apresentar comprovante de matrícula e 
frequência em outro curso de formação.

O Centro de Qualificação do Comerciário - CQC, em parceria com a UnG,
oferece análise de currículo e orientação para entrevistas supervisionada 
por professores na UnG, tudo de forma gratuita para comerciários de
Guarulhos e região. O atendimento acontece de 2ª a 6ª feira, das 10h às 17h, 
na	rua	Cerqueira	César,	236	-	Centro	de	Guarulhos.

Mais informações: 

11 4378-833311 4378-8333



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: ________________________________________


