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NEGOCIAÇÕES DIRETAS

Quanto aos reajustes, com exceção dos sindicatos patronais dos varejistas de Guarulhos, com quem negociamos e obtivemos 4%; das 
concessionárias de veículos, com quem chegamos a 3% e das empresas de ferro e aço, bem como dos atacadistas de drogas e medica-
mentos, quando alcançamos 2,5%, os sindicatos patronais não valorizam os trabalhadores e foram intransigentes nas negociações para 
o reajuste salarial. Fizeram corpo mole e ofereceram, no máximo, a inflação oficial, que é de 1,73%. Não aceitamos esmolas e resolve-
mos negociar diretamente com as empresas. Estamos pedindo a celebração de um acordo coletivo para garantir melhores condições 

de trabalho, reajuste salarial de, no mínimo, 4%, entre outros pontos.

Confira como você pode participar desse processo na Página 03
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A QUEM INTERESSA MANTER A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Muito se tem falado na imprensa sobre o fim da contribuição sindical. 
Felizmente, recentes decisões judiciais têm reconhecido que ela não 
acabou e que os trabalhadores podem decidir por sua manutenção em 
assembleia. 
Mas, para onde vai o dinheiro arrecadado com a contribuição sindical?
Ele retorna para o trabalhador, seja como reajuste salarial obtido após 
esforços do sindicato, seja por outras ações que têm como objetivo 
melhorar as condições de trabalho e de vida dos comerciários.
Todos os dias nos chegam dúvidas trabalhistas de associados ou não 
e elas são esclarecidas. Realizamos homologações das rescisões de 
contrato de trabalho e verificamos se o empregado está recebendo o 
que lhe é devido.
Passamos meses negociando melhores condições de trabalho e 
reajustes salariais dignos para todos os comerciários, pois quando 
o sindicato assina uma Convenção Coletiva, ela vale para todos 
os trabalhadores, independentemente de associação.

Visitamos as bases para verificar o ambiente laboral e o respeito 
às leis trabalhistas. Mantemos equipes de divulgação de direitos, um 
departamento jurídico atuante e buscamos constantemente convênios 
de descontos que favoreçam a categoria.
Ao longo dos anos, o sindicato adquiriu sede própria, em Guarulhos, 
subsede, em Itaquaquecetuba, sede campestre, em Santa Isabel, entre 
outros bens e isso pertence à categoria. Nossa Federação mantém uma 
moderna colônia de férias na Praia Grande e recentemente inaugurou 
um magnífico centro de lazer na cidade de Avaré, interior de São Paulo.
Aos associados é franqueado o tratamento odontológico gratuito e a 
utilização de uma das melhores sedes campestres do Brasil.
Tudo isso veio e é mantido pela contribuição sindical. O sindicato 
não tinha nada, saímos do zero para uma entidade reconhecida e 
respeitada na mesa de negociações com os patrões.
É para barrar sindicatos atuantes e representativos que serve esta 
demolição trabalhista patrocinada por Michel Temer. Além de retirar  
vários direitos dos trabalhadores, eles pretendiam garantir que os 
sindicatos perderiam suas fontes de recursos e não teriam mais força 
para lutar. Enganaram-se. 
Se não houvesse sindicato, os trabalhadores ficariam à mercê do que 
os empregadores decidissem. Sem força, isolados, seriam obrigados 
a aceitar migalhas e as relações de trabalho regrediriam ao século 
dezenove.
Por tudo o que dissemos, os maiores interessados na manutenção da 
contribuição sindical são os trabalhadores. Contamos com os colegas 
nessa luta. Diga SIM à contribuição sindical, lute por ela e pelo seu 
sindicato, pois ele é a sua proteção.
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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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NEGOCIAÇÕES DIRETAS

Os sindicatos patronais não valorizam os trabalhadores e foram intransigentes nas negociações 
para o reajuste salarial.
Fazem corpo mole e oferecem, no máximo, a inflação oficial, que é de 1,73%.
Não aceitamos esmolas e resolvemos negociar diretamente com as empresas.
Estamos pedindo a celebração de um acordo coletivo para garantir melhores condições de 
trabalho e:

1. Reajuste Salarial de, no mínimo, 4%;
2. Extinção do banco de horas ou sua legalização;
3. Legalização com melhores regras para o trabalho nos domingos e feriados;
4. Escala de serviço em plantões com, no mínimo, 15 dias de antecedência;
5. Outros, como registro correto da função exercida e equiparação salarial aos da 

mesma função.

Algumas empresas estão mostrando consideração para com seus funcionários e negociando, 
mas outras se recusam a nos atender e a aceitarem discutir essas reinvindicações.
Portanto, estamos chamando todos para se unirem ao sindicato e juntos buscarmos essas 
conquistas, mesmo que seja necessária a aparalisação de um dia como alerta.

BASE TERRITORIAL:
Guarulhos - Arujá - Ferraz de Vasconcelos - Itaquaquecetuba - Poá - Santa Isabel
Guarulhos: Rua Morvan Figueiredo, 65 - 7º andar - Centro - tel.: (11) 2475-6565
Itaquá: Rua Guilhermina Maria Conceição, 79 - Centro - tel.: (11) 4642-0792

COMERCIÁRIOS, quanto aos reajustes, com exceção dos sindicatos patronais dos varejistas de Guarulhos, com quem 
negociamos e obtivemos 4%, das concessionárias de veículos, chegamos a 3% e das empresas de ferro e aço, bem como 
dos atacadistas de drogas e medicamentos, quando alcançamos 2,5%, os outros oferecem apenas a inflação oficial, que 
é de 1,73%, o que é inaceitável. Resolvemos negociar diretamente com as empresas, mas algumas não estão sendo 
receptivas, então pedimos aos trabalhadores que se juntem ao sindicato. Em breve, a sua empresa será visitada, quando 
distribuiremos o panfleto acima e tomaremos as atitudes nele descritas.

Atenção comerciários

www.comerciariosdeguarulhos.org.br
https://www.facebook.com/sincomerciariosgurarulhos/
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NEGOCIAÇÃO DIRETA COM EMPRESA
GARANTE 4% DE REAJUSTE

Mais uma empresa do 
setor atacadista topou 
negociar diretamente com 
o sindicato.
Os sindicatos patronais 
foram intransigentes nas 
negociações para o reajus-
te salarial e ofereceram, 
no máximo, a inflação 
oficial, que é de 1,73%. 
O Sincomerciários de 
Guarulhos não aceitou isso 
e resolveu negociar direta-
mente com as empresas.
Agora foi a vez da 
COMÉRCIO DE ALIMEN-
TOS ELION LTDA, empresa 
do setor atacadista, locali-
zada em Guarulhos e que 
atualmente conta com 80 empregados, negociar com o 
sindicato e firmar um acordo coletivo com REAJUSTE DE 
4% a todos os funcionários, retroativo a setembro de 2017.
O acordo também garantiu que todas as homologações 
sejam feitas no sindicato, para que as contas sejam verifi-
cadas em caso de desligamento da empresa.
Essa é a segunda empresa a fechar acordo com 
o sindicato. No mês passado, a Proteic Ingredients Ltda, 
de Itaquaquecetuba, já havia assinado acordo 
para que seus funcionários tenham os salários reajus-
tados em 5%, também de forma retroativa a setembro 
de 2017.
Para o presidente do Sincomerciários de Guarulhos,  
Walter dos Santos, a adesão dos comerciários a essa 
iniciativa do sindicato é indispensável: “Seria mais fácil 
ter aceitado o que foi oferecido pelo sindicato patronal, mas 
nós achamos muita falta de consideração para com os  
funcionários. Algumas empresas estão mostrando que 
valorizam seus empregados e já sentaram à mesa de 

negociações, mas outras sequer querem nos receber. 
Portanto, estamos chamando todos para se unirem ao 
sindicato e juntos buscarmos essas conquistas, mesmo 
que seja necessária a paralisação de um dia como alerta”, 
disse Walter.
Lembramos que já foram assinadas as convenções 
coletivas de trabalho com os sindicatos patronais 
dos varejistas de Guarulhos (reajuste de 4%); conces-
sionárias de veículos (reajuste de 3%); sindicato dos 
empregadores das empresas de ferro e aço (reajuste 
de 2,5%) e atacadistas de drogas e medicamentos 
(reajuste de 2,5%).
Para o presidente Walter dos Santos, esses valores 
ainda são baixos: “É muito pouco, foi o que conseguimos 
após longas negociações, mas continuamos negociando 
e pressionando, porque entendemos que os comerciários 
merecem mais, inclusive porque a inflação é maior do que 
tem sido divulgado”, declarou o presidente do Sincomer-
ciários de Guarulhos.
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APROvEITE O fINAL DO vERÃO
NA SEDE CAMPESTRE

Ela conta com complexo aquático formado por piscina 
infantil, duas para adultos e toboágua. Além de quios-
ques com churrasqueira, campo de futebol gramado, 
quadra poliesportiva coberta, salão de jogos, videokê, 
playground, lanchonete e um amplo estacionamento, 
para maior comodidade dos frequentadores do local. 
Acesso pela Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel, 
Km 56, no bairro Cafundó – Santa Isabel.

PESQUEIRO COM ENTRADA LIBERADA
PARA CRIANÇAS E CONvIDADOS

NORMAS DE FUNCIONAMENTO
Não se esqueça,  
está liberada a 
entrada de convi-
dados e crianças  
no local, que é 
destinado à família 
comerciária.
Agora é preparar 
a vara de pescar 
para os pequenos, 
para os colegas e 
se preparar para 
puxar a peixarada 
do lago.

COLôNIA DE féRIAS DOS COMERCIáRIOS NA PRAIA GRANDE
Reconhecida como uma das melhores do Brasil

A Colônia de Férias dos Comerciários na Praia 
Grande, reconhecida como uma das melhores 
do Brasil, é um moderno complexo de frente 
para a praia.
Os apartamentos são equipados com cofres, 
ar-condicionado, tv, telefone e frigobar.
A colônia oferece ainda: piscinas (duas para adul-
tos e uma infantil), solarium com vista para o mar; 
sauna seca e a vapor; salão de jogos; salão social, 
com varanda voltada para o mar, lanchonete; re-
creação infantil; playground; sala de cinema; inter-
net móvel; academia; restaurante; auditório para 
500 pessoas; fraldário e sistema de segurança, 
com catraca eletrônica e vigilância por câmeras.

� Cada comerciário associado pode levar até cinco convidados. Cada convidado paga, 
na portaria da sede campestre, taxa de utilização de R$ 25,00 (vinte e cinco 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.
� O acesso ao Pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede Campestre, 

após a identificação na portaria.
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COMERCIáRIAS APROvAM BANDEIRAS DE LUTA DA CATEGORIA
NO DIA DA MULHER EM AvARé

Durante recepção às mais de 1.200 comerciárias, in-
clusive a caravana de Guarulhos, que participam hoje, 
8 e março, do primeiro dia do evento “Mulher Valorizada, 
Comerciária Fortalecida”, no Centro de Lazer da Fecomer-
ciários em Avaré, o presidente Luiz Carlos Motta valorizou 
a trabalhadora comerciária, reforçou que a comemoração 
do Dia da Mulher e que elas merecem todo o reconheci-
mento da sociedade. “Nossa luta é unitária por respeito e 
igualdade”, afirmou.
Motta também chamou a atenção das trabalhadoras 
para a importância de se valorizar o sindicato, ampliar a 
sindicalização em todas as bases, e reforçar o enfrenta-
mento das reformas neoliberais do governo. Disse que só 
as entidades comerciárias fazem um evento desta mag-
nitude e só elas contam com uma estrutura como a de 
Avaré, que conta com o maior e mais completo Parque 
Aquático do Sudoeste Paulista. E fechou seu discurso 
qualificando as comerciárias como valentes, “mulheres 
corajosas”.
Em sua fala, a coordenadora da Secretaria da Mulher 
da Fecomerciários, Márcia Caldas, que dividiu o palco 
com Motta, disse que a presença de 1.200 mulheres 
reafirma a luta da Federação contra os ataques 

NAS BASES
As 12 deliberações estão no Informe Especial Mulher, 
editado pela Federação e que foi distribuído no local. A 
publicação está sendo levada pelas participantes para que 
as bandeiras de luta sejam divulgadas nas bases territo-
riais de cada sindicato.

Caravana das comerciárias de Guarulhos no evento “Mulher Valorizada, 
Comerciária Fortalecida”

Em seguida, Motta e Márcia listaram as 12 bandeiras de 
luta das comerciárias, que foram aprovadas por unanimi-
dade. São elas:

1. Reforma Trabalhista - Contrapor a Lei 13.467 que 
impõe condições mais desiguais às mulheres.

2. Reforma da Previdência - Manter ativo o combate a essa 
reforma, que é prejudicial, principalmente, às mulheres.

3. Igualdade - Lutar por igualdade salarial entre mulheres e 
homens que  desempenham a mesma função e jornada.

4. Violência - Repudiar todas as formas de violência.
5. Discriminação - Combater toda e qualquer forma de discri-

minação.
6. Assédios - Não aos assédios sexual e moral.
7. Engajamento - Maior participação feminina nos 

sindicatos e na política.
8. Empregos - Concentrar esforços para preservar 

empregos e direitos.
9. Qualificação - Oferecer cursos de qualificação gratuitos.
10. Creches - Instalar creches com horários diferenciados.  
11. Sindicalização - Estimular a sindicalização das comerci-

árias.
12. Voto consciente - Promover campanhas para o exercício do 

voto consciente das comerciárias nas eleições de outubro.

aos direitos trabalhistas e previdenciários que prejudi-
cam principalmente as mulheres. E frisou que a mulher 
deve continuar avançando na conquista de espaços 
na sociedade, inclusive no campo político.

DELIBERAçõES
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MAIS KITS-BEBÊ PARA AS fAMÍLIAS COMERCIáRIAS

A funcionária Joyce, responsável por organizar a entrega e ide-
alizadora, entregou os kits. Os produtos entregues têm agra-
dado aos novos papais e mamães comerciários. Lembrando 
que as mães comerciárias sócias há pelo menos três meses, 
ou dependentes de sócios, têm direito ao kit bebê para filhos 
com idade de zero a três meses, composto de 15 itens, todos 
indispensáveis 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.

Sócia Luciana dos Santos Barboza, da Chocolân-
dia de Guarulhos, recebe o kit de sua filha Lara

Sócio Thiago de Oliveira, da Brenntag Química 
Brasil  recebe o kit de seu filho Gabriel

Sócio William Mendes, da Aços F. Sacchelli 
recebe o kit de sua filha Laura

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Atendimento odontológico

Gratuito para comerciários associados há pelo menos 6 meses e dependentes.
Necessário estar com as mensalidades em dia e ativo no comércio.

NA SEDE DO SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS
Mais informações:

11 2475-6565
Mais informações:

11 2475-6565



O parque aquático dos comerciários, localizado na cidade de Avaré, já está 
funcionando em caráter experimental. Para os sócios e dependentes: 
esposa(o) e filhos até 18 anos, a entrada é gratuita nos dias 30/03, 31/03 
ou 01/04. Day use das 09:00 às 18h.
Além do Parque Aquático, o Centro de Lazer dos Comerciários em Avaré 
possui 26 bangalôs • 6 suítes (4 suítes comuns e 2 suítes presidenciais) 
• Estacionamento • Sala de descanso • Restaurante • Piscina • Bar na 
piscina • Playground • Sala de jogos • Sala da mamãe (aquecimento de 
mamadeira e manuseio de alimento para a criança).

PARQUE AQUáTICO DE AvARé Já ESTá fUNCIONANDO

            Para o day use e informações de

          diárias no Centro de Lazer, entre em

        contato com Joyce, no sindicato:

      telefone 11 24756565 ou

    no Whatsapp do sindicato: 11 968651531

PRINCIPAIS ATRAçõES DO PARQUE AQUÁTICO:

• Praia paradisíaca com 14 tipos de ondas, bar aquático e água
 quente, areia branca, quiosques e sonorização.

• Piscina infantil com mini-toboáguas.
• Rio lento com correnteza de água quente.
• Grande ilha com piscina rasa de água quente.
• Torre de toboágua.


