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Reajuste Salarial é de 8%
Os empregados no comércio va-
rejista de Guarulhos terão os salá-
rios reajustados em 8%. O acordo 
foi assinado no dia 16 de outubro, 
pelos presidentes dos sindicatos 
patronal, José de Oliveira Portá-
sio e dos empregados, Walter dos 
Santos. Leia na página 3.

6ª Marcha dos Trabalhadores 
reúne mais de 30 mil em Brasília

Representantes das 
centrais entregaram 
reivindicações aos 
presidentes da Câmara 
e do Senado. Quaren-
ta horas é a principal. 
Pág. 8.

A 14ª Festa em homenagem aos comerciários de Guarulhos e região, aconteceu 
no domingo, 08/11, na Sede Campestre, em Santa Isabel. Cerca de 800 pessoas 

compareceram. Confira como tudo aconteceu nesta edição. págs. 4 a 7.
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qualidade de vida

Presidente do Sindicato dos 
Comerciários de Guarulhos

presidente@comerciariosdeguarulhos.org.br
Walter dos Santos

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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Mais uma vez, realizamos a 
nossa festa em homenagem 
aos comerciários. Atualmen-
te, a Festa dos Comerciários 

de Guarulhos e região, que neste ano 
chegou à sua 14ª Edição, é um evento 
esperado e tradicional. Todo ano, cerca 
de dois meses antes do Dia dos Co-
merciários, 30 de outubro, os compa-
nheiros da base começam a telefonar 
para o sindicato, a fim de saberem a 
data de realização da festa.
É uma confraternização em família e 
nos orgulhamos de ter projetado isso 
há mais de uma década.
Sindicalismo não se faz apenas com 
protestos, com reivindicações, com a 
luta diária pela manutenção e amplia-
ção dos direitos da categoria, que são 
importantes, mas não menos do que 
a disponibilização de meios para que 
os trabalhadores possam ter acesso 
a lazer e espaço de confraterniza-
ção com a família. De nada adianta 
brigar pelo trabalhador e nada fazer 
em benefício do convívio social dele, 
condenando-o, face à ausência de 
equipamentos públicos, sobretudo na 
periferia, a, nos domingos, ficar em 

frente a um aparelho de televisão ou 
no bar com amigos e amigas.
É por isso que, com exceção ao período 
de inverno, quando aproveitamos para 
realizar benfeitorias, a Sede Campes-
tre permanece aberta todos os finais de 
semana, assim como o pesqueiro.
Além disso, o serviço odontológico que 
oferecemos gratuitamente aos associa-
dos é de primeira linha, mais uma face 
do sindicato voltada para o trabalhador.
Os convênios, sobretudo com institui-
ções de ensino, são outro ponto que 
trabalhamos bastante. A manutenção 
da saúde e a qualificação do traba-
lhador são ponto fundamental no atual 
mercado de trabalho, razão pela qual 
aconselhamos que os associados utili-
zem esses benefícios.
Tudo isso sem descuidar da face com-
bativa do sindicalismo tradicional de 
luta em defesa dos comerciários. É 
por isso que conseguimos 8% para 
os empregados no comércio varejista 
de Guarulhos. Isso não foi reajuste, 
mas um aumento de 3,5% acima da 
inflação, uma verdadeira vitória obtida 
após demonstrarmos exaustivamente 
aos patrões que nosso esforço valeu 

a pena durante a crise financeira im-
portada pelos gringos. Os americanos 
quebraram e nós seguramos a onda, 
por isso batemos o pé por um índice 
que refletisse o nosso empenho.
Comerciários de outros segmentos, 
também representados por nós, obti-
veram índices acima da inflação. Con-
fira nesta edição e no nosso site. Va-
mos continuar o nosso trabalho nesse 
mandato que se iniciou em setembro. 
Contamos com a participação dos 
companheiros por uma categoria me-
lhor e mais forte. E fica aqui o recado: 
A Copa do Mundo de 2014 e as Olim-
píadas de 2016 vêm aí. Guarulhos tem 
o aeroporto e será um pólo de turistas. 
Não percam tempo, estudem, apren-
dam idiomas, se qualifiquem para ter 
espaço e melhores salários.
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Os empregados no comércio varejis-
ta de Guarulhos tiveram os salários 
reajustados em 8%. O acordo foi 
assinado no dia 16 de outubro, pe-
los presidentes dos sindicatos patro-
nal, José de Oliveira Portásio e dos 
empregados, Walter dos Santos.
Com o reajuste, o salário médio de 
admissão sobe de R$677,70 para 
732,00. Para empacotadores, offi -
ce-boys, faxineiros e copeiros o 
novo valor é de R$586,00.  O índice 
é superior à infl ação registrada no 
período (6%).
Para empresas micro-empresas 
(ME´s) e empresas de pequeno 
porte (EPP’s), assim definidas pela 
Lei Complementar nº 123/06 que 
possuem certificado de adesão 
ao REPIS (Regime Especial de Piso 
Salarial), é possível a prática sa-
larial com valores diferenciados. 
Para os empregados nas ME’s o 
reajuste é de 6%, já para aque-

COMERCIÁRIOS DE GUARULHOS TIVERAM 
REAJUSTE SALARIAL DE 8%

les que trabalham em EPP’s, o re-
ajuste é de 7%.
Walter dos Santos comemorou: 
“Demorou um pouco, tivemos que 
conversar um pouco mais, mas con-
seguimos um reajuste acima da in-

fl ação. Ainda estamos negociando 
com o restante dos patrões, para 
defi nir o reajuste do restante dos 
comerciários abrangidos pela nos-
sa base, mas estamos confi antes”, 
declarou Walter.

FALE COM O PRESIDENTE
O presidente do Sindicato, Walter dos Santos, quer conhecer a 
sua opinião, sugestões, críticas e denúncias. Escreva para ele:

presidente@comerciariosdeguarulhos.org.br

l t b lh EPP’ fl ã Ai d t i d

José de Oliveira Pórtásio (sindicato patronal) e Walter dos Santos (comerciários) assinam a Convenção Coletiva 2009/2010

Confi ra a nova Convenção Coletiva do Comércio Varejista de Guarulhos, veja as 
Convenções e Circulares do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos do Est. de 

SP (reajuste de 7%); Com. Varejista e Atacadista de Materiais de Construção (reajuste de 
7%); Comércio Atacadista e Varejista de Auto-Peças (reajuste de 7%) e fi que atento para 

os outros reajustes, acordos e Convenções no site do Sindicato:

www.comerciariosdeguarulhos.org.br



comerciários aguardam o sorteio dos prêmios.
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O evento aconteceu no domingo, dia 
08 de novembro, na Sede Campestre, 
em Santa Isabel e comemorou o Dia 
do Comerciário (30 de outubro). Cer-
ca de 800 pessoas compareceram e 
aproveitaram o almoço, o chope e o 
churrasco servidos gratuitamente. O 
sorvete também fez muito sucesso.
A sede campestre foi literalmente 
tomada pela categoria. Até a pis-
cina, apesar da chuva, recebeu vá-
rios freqüentadores.

A CHUVA LEVE NÃO FOI PÁREO PARA A VONTADE DOS COMERCIÁRIOS 
EM PARTICIPAR DA 14ª FESTA EM HOMENAGEM AOS EMPREGADOS 

NO COMÉRCIO DE GUARULHOS, ARUJÁ, FERRAZ DE VASCONCELOS, 
ITAQUAQUECETUBA, POÁ E SANTA ISABEL.

Foram distribuídos dezenas de prê-
mios, entre aparelhos de TV, DVD’s, 
ventiladores, ferros de passar roupas, 
secadores de cabelos, forno de micro-
ondas, entre outros.
Durante a premiação, o presidente do 
sindicato, Walter dos Santos, lembrou 
aos comerciários que o reajuste sala-
rial da categoria foi de 8% e pediu 
apoio na luta pela redução da jornada 
de trabalho para 40 horas semanais.
O vice-presidente do Sindicato dos 

Comerciários de São Paulo, José 
Gonzaga da Cruz, participou e 
apoiou a festa. A deputada Federal 
Janete Pietá (PT/SP) também com-
pareceu, conversou com diversos 
comerciários sobre os Projetos de 
Lei apresentados por ela na Câmara 
dos Deputados e ouviu várias rei-
vindicações.  Janete Pietá declarou 
que o comércio é a alma de qual-
quer cidade e esse assunto precisa 
ser tratado com mais carinho. Ela 
lembrou que em 2014, ano da Copa 
do Mundo no Brasil e em 2016, das 
Olimpíadas no Rio de Janeiro, a ci-
dade de Guarulhos receberá muitos 
turistas e precisa se preparar para 
isso, sobretudo os comerciários, 
que precisam se aperfeiçoar em lín-
guas estrangeiras, como inglês e es-
panhol, disse ela.
No fi nal da festa, o presidente Walter 
dos Santos, agradeceu às centenas 
de comerciários que enfrentaram a 
chuva para participar da festa.

Da esq. p/ dir.: o diretor Raimundo dos Santos, diretor do Sindicado, a deputada 
Federal Janete Pietá (PT/SP), Walter dos Santos e José Gonzaga da Cruz, vice-

presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo

alguns diretores do sindicato durante a festa: esq. p/ dir.: Luiz Ferreira Neto; Norma 
Suely Paes Pinto; Benedito Gianini de Souza; Walter dos Santos; Luciano Paula Leite e 

Ivoneide Moreira Lemos

a festa lotou a Sede Campestre

piscina, apesar da chuva...
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COMERCIÁRIOS 
PARTICIPAM DA FESTA

Nicássio e Jerusa
Didi, Silvana, Andréia (menina), Dalia, Tamara e Avanei-

de “Turma de amigas curtindo a festa”
Luiz Roberto, Andréa e Nizia- “Aqui é só diversão. É 

tudo de bom”

José Jailson (Marabraz Pça 08), sua esposa Marli Melo 
(Casas Bahia Getúlio Vargas), seus fi lhos Caroline e Ícaro

esq. p/ dir.: Ana Paula, Iago, Gilberto, o comerciá-
rio Gilberto Ubaldo, Yasmin e a esposa e também 

comerciária, Eliana Rosa, ambos do Lopes 
Supermercados do Cocaia

Américo, Vanilla e as pequenas Giovana e Maria Laura - 
“Apesar da chuvinha, está muito bom”

Valdira, Elimar (camisa do Flamengo), Everton e 
Maria Laura

Edson Jesus de Carvalho, centro, das Casas Bahia do 
Shopping Bonsucesso, sua fi lha Letícia (esq.) e sua 

esposa Maria José
Wellington, Isabela, Auria e Patricia - “Não perdemos 

esta festa por nada”

esq. p/ dir.: Celson Mion Filho, (Casas Bahia de Cumbi-
ca), sua esposa Cristiane Maria da Silva (Casas Bahia 
do Taboão), Caique Éricles da Silva e seus pais, Maria 
de Fátima Félix da Silva (Casas Bahia de Cumbica) e 

Manoel Pereira
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1 - Pamela Bighetti – tv 21’
2 - Sidnei Nazaro da Silva – liquidifi cador
3 - Iara Kátia S. Farias – ventilador
4 - Zaqueu Alberto Amâncio – secador
5 - Emerson Luiz Conceição – liquidifi cador
6 - Ricardo de Almeida Cruz – ventilador
7 - Patrícia Brandão de Aquino – microondas
8 - Fernanda Gomes Andrade – DVD
9 - Olavo Cordeiro de Oliveira – DVD
10 - Junio Bezerra da Silva – liquidifi cador
11 - Yasue Morimasa Niklis – secador
12 - Áurea Pinheiro Brandão – ventilador
13 - Josenildo Fernandes da Silva – tv 14’
14 - Nicácio Albuquerque Cavalcante – secador
15 - José Delto Cardeiro Nunes – liquidifi cador
16 - Simone Barbosa da Silva – DVD
17 - José Soares da Silva Júnior – secador
18 - Paulo Messias de Souza – ventilador
19 - Joselene Góis Pollare – liquidifi cador
20 - Stelilton Robson S. Nunes – ventilador
21 - Marivalda Souza Pereira – DVD
22 - Franklin Jesus Brandão – DVD
23 - Ademar Rodrigues L. Jr. – secador
24 - Rosimeire Evangelista Ganganal – liquidifi cador
25 - João Francisco Barbosa Ananias – tv 21’
26 - Denílson Julio Querino – liquidifi cador
27 - Mario Alves de Amorim – ventilador
28 - William Aldemino Silva  - secador
29 - Junio Celso de Aquino – secador
30 - Paulo Rogério Inácio do Carmo – DVD
31 - Idonildo Rodrigues de Carvalho – liquidifi cador
32 - Mizilene Gomes da Silva – ventilador
33 - Renato de Lima Santos – DVD
34 - Dulcinéia Andrade da Silva Gomes – secador
35 - José Mariano Lima Filho – ventilador
36 - Clodoaldo Ap. da Silveira – DVD
37 - Elionardo Joaquim dos Santos – secador
38 - Viviane Thais Regis – secador
39 - Francisco Viana Lopes – DVD
40 - Edílson José da Silva – secador
41 - Adenilson de Jesus Araújo – secador
42 - André Luiz Bichini – secador
43 - João Marcos de Aquino – secador
44 - Cláudio da Silva - DVD
45 - Maria N. Ferreira da Silva – secador
46 - Joab Correa Barbosa – secador
47 - Ivone Cordeiro da Silva – secador
48 - Joseildo Francisco da Silva – secador
49 - Renilton Costa Gomes – ventilador
50 - João Batista C. Ramos – liquidifi cador
51 - Irineu Lema da Silva – secador
52 - Marcelo Alves dos Santos – ventilador
53 - Monique Ferreira Souza – liquidifi cador
54 - Wagner Santos Barbosa – secador 
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Representantes das centrais entregaram reivindicações  aos 
presidentes da Câmara e do Senado. Quarenta horas é a principal.

6ª MARCHA DOS TRABALHADORES REÚNE 
MAIS DE 30 MIL EM BRASÍLIA

No dia 11 de novembro, a 6ª Marcha da 
Classe Trabalhadora, organizada pelas cen-
trais sindicais - CUT, Força Sindical, NCTS, 
CTB, UGT e CGTB - reuniu mais de 30 mil 
trabalhadores, em Brasília.
O Sindicato dos Comerciários de Guarulhos 
enviou dez respresentantes à marcha, para 
demonstrar o apoio às reivindicações.
Os manifestantes saíram a pé do estacio-
namento do Estádio Mané Garrincha, se-
guiram pelo Eixo Monumental e caminha-
ram até o Congresso Nacional, onde foi 
realizado um ato político.
Também compareceram ao ato político par-
lamentares que apóiam a redução da jorna-
da de trabalho de 44 para 40 horas sema-
nais, principal reivindicação da marcha.

Reivindicações
Na 6ª edição, além da redução da jor-
nada de trabalho, são reivindicações da 
marcha: valorização do salário mínimo 
com aprovação do PL 1/07; ratificação 
das convenções 151 da OIT, negocia-
ção no serviço público; e da 158, proi-
bição da demissão imotivada; retirada 
dos projetos de lei de terceirização - PL 
4.302/98 e PL 4.330/04; aprovação da 
PEC 438/01, fim do trabalho escravo; e, 
ainda, o marco regulatório do pré-sal.
O presidente da Força Sindical, deputado 
Paulo Pereira da Silva (PDT/SP), disse 

que “é preciso pressionar o Congresso 
e que os presidentes das centrais iriam 
pedir ao presidente da Câmara dos De-
putados e do Senado Federal um com-
promisso para votar estes projetos”.
O presidente da UGT, Ricardo Patah, de-
fendeu o fim do fator previdenciário. 
“Além dos temas que nos são caros como 
a redução da jornada de trabalho para 
40 horas semanais, defenderemos com 
todo nosso empenho a extinção do fator 
previdenciário, pois o consideramos um 
golpe nos interesses dos aposentados 

e pensionistas que contribuem, enquan-
to trabalham, e são lesados na hora da 
aposentadoria”, afirmou o dirigente.
Em resposta ao pedido de apoio envia-
do pela diretoria do Sindicato em nome 
dos comerciários de Guarulhos aos par-
lamentares que deverão votar a propos-
ta, a deputada federal Janete Pietá (PT), 
afirmou que a redução da jornada sem 
redução dos salários é uma de suas ban-
deiras de mandato e que, por isso, certa-
mente seu voto será favorável à aprova-
ção da PEC 231/95. 

Para Walter dos Santos, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos, a redução da jornada irá 
trazer mais qualidade de vida para os trabalhadores, especialmente para os comerciários que cumprem uma das maiores 

jornadas do país, além de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e mais humana.

Em audiência com o presidente da Câma-
ra, deputado Michel Temer, os dirigentes 
sindicais pediram que o parlamentar esti-
masse uma data para votação em plená-
rio da PEC 231/95, que reduz de 44 para 
40 horas semanais a jornada de trabalho. 
A proposta foi aprovada em comissão es-
pecial no dia 30 de junho deste ano.

Reunião na Câmara
Apesar do apelo das centrais sindi-
cais, Temer não agendou a votação 
da PEC 231/95. “Não dá para marcar 
uma data”. No entanto, o presidente 
da Câmara se comprometeu em me-
diar negociações entre trabalhadores 
e empresários. “O meio termo não é 
impossível”, concluiu.

Os dirigentes sindicais pediram aten-
ção ao PDS 819/09, que ratifica a Con-
venção 151 da OIT (negociação coleti-
va no serviço público). O projeto está 
sob análise da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, onde a 
relatoria foi distribuída ao senador Ge-
raldo Mesquita Junior (PMDB/AC).
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PROGRAMA BOM DIA COMPANHEIRO – A VOZ DO TRABALHADOR
APRESENTAÇÃO: TENORINHO – de seg. a sex., das 8h às 8:30h   /   RÁDIO IMPRENSA FM – 102,5 Mhz 

Às segundas, com informações e participação dos comerciários de Guarulhos.
Mande seu recado para ser divulgado no programa, pelo e-mail: comerciários@comerciariosdeguarulhos.org.br


