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O COMERCIÁRIO

Nova diretoria é eleita com mais de 95% dos votos
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A futura diretoria do Sincomerciários de Guarulhos (base territorial: Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, 
Poá e Santa Isabel), liderada pelo atual presidente, Walter dos Santos, foi eleita com 95,97% dos votos dos trabalhadores no 
comércio que votaram no pleito. A posse dos novos diretores acontecerá no segundo semestre, em data a ser divulgada.

comerciários do estado de sP
se Filiam à UGt
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A Fecomerciários e os mais de 60 Sindicatos filiados a ela aderiram à UGT - União Geral 
dos Trabalhadores em evento realizado no dia 13 de fevereiro. A medida foi tomada 
porque a UGT é a central sindical que mais representa os interesses da categoria e 
fortalece as lutas para ampliar as conquistas dos 2,5 milhões de comerciários que com-
põem a categoria em todo o Estado.
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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
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Novos desafios

uero agradecer aos co-
merciários de Guaru-
lhos e região pelo voto 

de confiança depositado à diretoria 
eleita no pleito realizado nos dias 25 
e 26 de fevereiro.
Sabemos que a nossa responsabilida-
de aumenta a cada dia. A cada conquis-
ta, novos desafios chegam para nos 
lembrar de que a estrada é longa e ár-
dua, mas com dedicação, luta e apoio 
da categoria, dos companheiros e 

funcionários conseguiremos alcançar 
nossos objetivos.
Trabalhamos muito e sempre busca-
mos preservar e ampliar os direitos 
dos comerciários.
Por outro lado, sempre procuramos 
oferecer melhores condições de vida 
aos nossos associados, proporcionan-
do tratamento odontológico gratuito 
em nossa sede, firmando convênios 
de descontos com os mais variados 
ramos de atividade e mantendo uma 
Sede Campestre que é considerada 
entre as melhores do Brasil.
Isso tudo sempre foi feito porque a 
nossa legitimidade decorre do reco-
nhecimento dos comerciários de Gua-
rulhos e região ao nosso trabalho.
Passei a minha vida como comerci-
ário, a minha decisão de concorrer e 
assumir a presidência do Sindicato 
dos Comerciários de Guarulhos, car-
go para o qual agora fui reeleito, foi 
tomada após a verificação da neces-
sidade de que precisávamos de uma 
entidade que, de fato, se preocupas-
se com as necessidades da categoria.
Ao longo desses anos em que estou 
à frente da nossa entidade, construí-
mos um patrimônio que pertence aos 
comerciários. A nossa sede, que é 

própria, a Sede Campestre, os equi-
pamentos, tudo isso pertence aos co-
merciários.
Ficamos muito contentes com a par-
ticipação dos comerciários pelo fato 
de que, apesar de apenas uma chapa 
estar inscrita, muitos fizeram questão 
de votar, por terem consciência da 
necessidade desse sufrágio para que 
nosso trabalho seja revestido da legi-
timidade necessária para o exercício 
da representação dos comerciários.
Essa eleição é revestida de um sim-
bolismo especial, pois realizada no 
mesmo ano em que nosso sindicato 
completou 50 anos.
Caberá à nossa diretoria no manda-
to que se iniciará dar as linhas gerais 
para que os próximos 50 anos sejam 
coroados de êxito.
Que Deus nos dê a sabedoria neces-
sária para exercer o mandato que nos 
foi passado.
A todos os comerciários de Guaru-
lhos, Arujá, Poá, Itaquaquecetuba, 
Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel, 
meu muito obrigado!!!

Q

Walter dos Santos
Presidente



A futura diretoria do Sincomerciários de Guarulhos (base ter-
ritorial: Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaque-
cetuba, Poá e Santa Isabel), liderada pelo atual presidente, 
Walter dos Santos, foi eleita com 95,97% dos votos dos tra-
balhadores no comércio que votaram no pleito. A posse dos 
novos diretores acontecerá no segundo semestre.
A eleição ocorreu nos dias 25 e 26 de fevereiro e contou 
com o apoio de outros sindicatos de comerciários, como o 
da capital, da Fecomerciários (Federação dos Empregados no 
Comercio do Estado de São Paulo), funcionários, diretores e 
comerciários que, mesmo sabendo que apenas uma chapa 
se inscreveu, fizeram questão de votar.
A eleição transcorreu em clima tranquilo e em todos os locais 
de votação o ambiente foi de elogios à atuação do sindicato.
O resultado foi anunciado por José Gonzaga da Cruz, 
vice-presidente do Sincomerciários São Paulo, que elogiou o 
trabalho desempenhado por Walter dos Santos e disse que 
sua história é exemplo de dedicação e honestidade.
Walter, por sua vez, tomou a palavra para agradecer à orga-
nização e ao apoio de todos, lembrando sua trajetória e os 
desafios a partir de agora.
O grupo que dirigirá o Sincomerciários de Guarulhos no pró-
ximo mandato é formado por antigos e novos diretores, com 
a seguinte composição:  Walter dos Santos – presidente; 
Luciano Paula Leite; Raimundo dos Santos; José Carlos da 
Costa; Shirley de Carvalho Silva; José de Almeida Araújo; Be-
nedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Ser-
gio 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 Maximi-
no Pereira Xavier
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Nova diretoria é eleita com mais de 95% dos votos
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O diretor Luciano deposita o seu voto na urnaWalter durante o pleito

Comissão apuradora conta os votos que
deram a vitória à Chapa 1www.comerciariosdeguarulhos.org.br

José Gonzaga da Cruz, vice-presidente do Sincomerciários 
SP anuncia o resultado e elogia o trabalho de Walter
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SINDICALISMO

fecomerciários e mais de 60 siNdicatos de comerciários
do estado de sP se filiam à UGt

O dia 13 de fevereiro foi uma data histórica 
para os trabalhadores no comércio no Esta-
do de São Paulo: a filiação da Fecomerciários 
e mais de 60 Sindicatos  de Comerciários à 
União Geral dos Trabalhadores (UGT), Cen-
tral Sindical que mais representa os interes-
ses da categoria por ter DNA comerciário. 
A filiação foi enaltecida pelos presidentes 
Luiz Carlos Motta, da Federação, e Ricardo 
Patah, da UGT e do Sincomerciários de SP.
A filiação à UGT foi aprovada por unanimidade 
pelos representantes dos Sindicatos Filiados 
à Federação, durante assembleia geral extra-
ordinária realizada no espaço Rosa Rosarum, 
em Pinheiros, Capital. Antes, também por 
unanimidade, os dirigentes aprovaram a des-
filiação da Força Sindical. A filiação foi sauda-
da com aplausos pelas mais de 300 pessoas 
presentes ao evento.
O ato reuniu quatro deputados estaduais, entre eles um 
secretário de Estado, um vice-prefeito, vereadores e presi-
dentes de várias Federações de comerciários e de trabalha-
dores de outras categoriais.
“Chegamos à UGT para dar musculatura ao sindicalismo 
ético e inovador que esta Central Sindical pratica para 
melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida 
da classe trabalhadora. Estamos investindo no fortaleci-
mento das bandeiras de luta da Central, sejam reivindi-
cações comerciárias, sejam reivindicações dos trabalha-
dores em geral, como redução da jornada de trabalho e 
o fim do Fator Previdenciário. Também vamos potenciali-
zar seu poder de mobilização e de luta. Afinal, represen-
tamos mais de dois milhões e meio de comerciários no 
Estado. Com a nossa filiação, quero crer que a UGT 
passe a representar mais de quatro milhões de comer-

ciários em todo o País”, disse Motta em seu discurso.
Patah, por sua vez, deu boas-vindas à Federação e a 
seus Filiados. “Este é um momento importante, de 
uma verdadeira unidade dos trabalhadores no comércio 
de todo o Estado de São Paulo a uma Central que tem 
DNA comerciário. A Fecomerciários tem conseguido os 
melhores reajustes salariais para a categoria e todos 
vão ganhar com essa filiação, reforçando nossa luta por 
um piso nacional único para a categoria, pelo fim da 
rotatividade de emprego, redução da jornada e muitas 
outras bandeiras de luta para melhorar a qualidade de 
vida dos comerciários”. Para Walter dos Santos, os co-
merciários terão mais espaço: “A UGT tem um proje-
to mais próximo dos nossos objetivos. Teremos mais 
espaço para lutar por nossos direitos. Estamos muitos 
satisfeitos com a filiação”, afirmou Walter.

Walter e Patah, presidente da UGT e SincomerciáriosSP

Motta, presidente da FECOMERCIARIOS, discursa aos comerciários
durante o ato de filiação à UGT

Comerciários durante o evento
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veNHa Para o PesQUeiro

Faça como o André Tavares, venha você também 
fisgar um peixão no pesqueiro dos comerciários 
de Guarulhos. André, que é filiado há cerca de um 
ano, declarou que em todas as vezes que esteve 
no pesqueiro saiu satisfeito, “Nunca fui e voltei sem 
nada, pelo menos uns três quilos eu sempre trago” 
disse ele, que foi ao pesqueiro acompanhado da 
filha, Isabelle.
E você, está esperando o quê? Levante no final de 
semana, pegue a família e vá para o pesqueiro 
curtir um dia de lazer e aproveite, ainda, a Sede 
Campestre.

55

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.

Nunca fui e voltei sem 
nada, pelo menos uns três 
quilos eu sempre trago.

SEDE CAMPESTRE
Aproveite o que é seu. A sede campestre dos comerciários 
de Guarulhos e região conta com um complexo de piscinas 
para adultos e crianças, onde você pode aliviar o calor e se 
divertir a valer com a sua família e os amigos, tudo com 
muita segurança, sob a supervisão de salva-vidas no local. 

qUIOSqUES
Os novos quiosques com churrasqueiras e total privacidade 
para a sua família, estão à sua espera para aquele churrasco.
Mas não é só, tem o campo de futebol gramado, a quadra 
coberta, salão de jogos, videokê, playground, lanchonete, 
fraldário e um amplo estacionamento.

O acesso é pela Estrada municipal de Arujá, Santa 

Isabel, Km 56, no bairro Cafundó – Santa Isabel  

(acesso pelo Km 201 da Via Dutra)

Fernanda Martiniano (foto da es-
querda) após a pescaria. Ao fundo, 
Ferreira, diretor do sindicato.
Isabelle Tavares (shorts preto) 
acompanhou o pai na pescaria. 

Lembramos que o acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por 

dentro da sede campestre, após a identificação na portaria.



36% 41%

5%
7%

8%
3%

36% - A cada seis meses
41% - Uma vez por ano
5%    - A cada dois anos
7%    - Fico anos sem ir
8%    - Não costumo ir
3%    - Nunca fui
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coNsUlta ao GiNecoloGista*
“Entenda porque muitas mulheres deixam de realizar este importante procedimento” 

Fonte: Pesquisa Nacional de Aborto (Anis/UnB)

Dica para as mulheres que nunca foram ao ginecologista. 
A consulta ginecológica de rotina é uma consulta tranquila e objetiva. 
Previne várias doenças e deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano. 
Para as mulheres que nunca fizeram, indicamos que vá.  A consulta é um 
fator essencial para manter a saúde.

VOCê COSTUMA IR OU NãO AO GINECOLOGISTA?
COM qUE FREqUêNCIA?

Pode parecer mentira, mas milhões de mulheres no Brasil 
nunca foram ao ginecologista e não sabem o tamanho da 
importância desta consulta.
Isto acontece talvez por vergonha, medo, desconhecimen-
to ou falta de costume. Seja qual for o motivo, ele não é 
justificável. Ir ao ginecologista é essencial para a prevenção 
de muitas doenças que acometem as mulheres.
Fizemos uma entrevista com a ginecologista e obstetra 
Laylla Lemes Carneiro, com o objetivo de esclarecer algu-
mas das principais dúvidas sobre a consulta ao ginecolo-
gista. Confira:

Existe uma idade certa para começar a ir ao ginecologista? 
A idade certa para iniciar as consultas ao ginecologista varia 
para cada mulher. O ideal é quando a menina começa a de-
senvolver caracteres sexuais femininos como surgimento 
das mamas e aparecimento de pelos. 

Por que a consulta ao ginecologista tem que ser feita regular-
mente por todas as mulheres? 
A consulta regular ao ginecologista serve para prevenção 
de doenças como o câncer de mama e o de colo do úte-
ro, corrimentos, entre outras. Também é uma oportunidade 
para esclarecimentos de dúvidas e prevenção de gravidez 
indesejada. 

quais são os procedimentos da consulta (exames, assuntos 
tratados)?
Primeiramente fazemos uma entrevista com a paciente. É 
importante para conhecermos um pouco mais sobre o his-
tórico de cada uma delas, quais são seus hábitos e fatores 
de risco. Posteriormente fazemos o exame ginecológico 
(mamas, abdome e região genital).

Existem incômodos? Dói? 
Há um leve incômodo no exame da região genital, porém 
sem dor. Não é preciso ter medo. 

*http://mulhercomsaude.com.br/saude-da-mulher/consulta-ao-ginecologista/

GUARU D’OR CLINICA MEDICA
Rua Minnie Ida Perman, 311 – Macedo – Guarulhos
(Próximo ao Hospital Bom Clima)
Tel.: 2937-3755 ou 2937-3756
e-mail: guarudor.especialidades@gmail.com

Consultas MédicasConsultas Médicas
R$ 40,00R$ 40,00
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Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Daniele:  

As consultas ao ginecologista devem começar quando
surgem as mamas e aparecem pelos
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VARIEDADES

as reGras básicas de Namoro Na emPresa

Com tanto tempo dedicado ao trabalho, é comum que 
não apenas as amizades mas também os relacionamentos 
aconteçam ali.Tão natural quanto o relacionamento amoro-
so na companhia é a insegurança dos envolvidos para lidar 
com o assunto. A melhor forma é conhecer algumas regras 
básicas de conduta. 

 Nos corredores da firma, evite os apelidos carinhosos 
pelos quais vocês costumam se tratar. “Gatão”, “lindi-
nha” e “amor” nem pensar.

 Não crie situações para ficar a sós com seu amado ou 
sua amada. Isso constrange os colegas e cria falatório.

 Nada de bilhetinhos amorosos ou “calientes”. Eles po-
dem cair em mãos erradas.

 Se a empresa não proíbe o namoro entre funcionários 
e os dois são desimpedidos, não vale a pena esconder 
o relacionamento. Se os colegas descobrem, podem 
surgir fofocas e desconfiança.

 Empresa não é lugar para ficar de cara fechada nem 
é o melhor local para reconciliações. Os colegas não 
precisam acompanhar os lances de sua vida amorosa, 
como se ela fosse uma novela.

 Cenas de ciúme são péssimas para sua imagem na 
empresa. Sugerem que você pode ser um funcionário 
desequilibrado.

 Não crie empecilhos para que seu namorado ou namo-
rada almoce com colegas ou superiores sob o argu-
mento de que “você não liga mais para mim”. Isso pode 
prejudicar a carreira dele.

 Todo mundo percebe quando dois namorados estão fa-
lando ao telefone. O ideal é evitar esses momentos ou 
ser o mais sucinto possível.

 Vocês se vêem o dia inteiro. Mas isso não é motivo 
para que um fique policiando o horário do outro.



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: ________________________________________


