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Mês das crianças sincoMerciários

sindicato conquista Vitória para a categoria

congresso sindical coMerciário aproVa deliberações

O Sincomerciários de Guarulhos 
conseguiu mais uma importante 
vitória para a categoria: salários 
reajustados em 8% e 8,5% nos pisos 
a partir de 01 de outubro de 2014. 
Direitos já conquistados em con-
venções anteriores foram mantidos.
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O 23º Congresso Sindical Comer-
ciário, realizado de 14 a 16 de ou-
tubro na cidade de São Pedro, foi 
encerrado com a aprovação pela 
plenária, por unanimidade, das re-
soluções que irão nortear a luta dos 
comerciários do Estado de São Paulo.
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Em outubro, para homenagear as crian-
ças e comemorar o seu dia (12 de outu-
bro), o sindicato fez um sorteio de kits  
de brinquedos e de duas bicicletas. Foi 
o mês das crianças sincomerciários.
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balanço eleitoral

Passado algum tempo depois das eleições mais quentes e agressivas que 
já vi, faço o balanço eleitoral sob a ótica da representação dos comerci-
ários de Guarulhos.
O primeiro turno foi marcado pelo acidente aéreo que matou Eduardo 
Campos e levou Marina Silva (PSB) a brigar com Aécio Neves (PSDB) até o 
final, para ver quem enfrentaria Dilma (PT) no segundo. Na eleição de go-
vernador, em SP, Geraldo Alckmin (PSDB), se reelegeu com tranquilidade.
Para senador, elegemos José Serra (PSDB), torcemos para que represente 
bem São Paulo. Para deputado federal e estadual, novamente, com exce-
ções, colocamos lá gente sem o menor preparo ou identificação com os 
trabalhadores e isso é triste.
Nosso companheiro, Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários, foi 
candidato a deputado federal pelo PTB e, apesar de ter recebido 94.992 
votos, e isso é muito, não foi eleito em razão do cálculo que leva em 

conta a votação total e a soma do número de votos que o partido obteve, o 
chamado quociente eleitoral. Candidatos de outros partidos foram eleitos 
com menos votos do que ele, porque a soma dos votos no partido deles 
foi maior.
Esse número expressivo de votos mostrou que podemos fazer mais quan-
do nos unimos. Agradecemos a todos os comerciários que, na urna, depo-
sitaram sua confiança em futuro melhor para a nossa categoria. Tenham 
certeza de que isso demonstra que estamos no caminho certo e nos dá 
ânimo para trabalhar ainda mais.
No segundo turno, Dilma Roussef foi reeleita com 51,64% dos votos. Não 
gostamos do primeiro mandato dela e não desejávamos a sua continui-
dade, mas por outro lado, a oposição não encantou o eleitor. Se tivessem 
encantado, Aécio ou Marina teriam levado fácil, pois a popularidade da 
presidente é baixa.
Esperamos que essa vantagem apertada lhe faça refletir e mudar a sua 
postura. Dilma não dialoga com praticamente ninguém, o que é incompa-
tível com o cargo político que ocupa, no qual deve ouvir todas as vozes da 
nação, para traduzi-las no bem comum.
De outro lado, os resultados das urnas foram legítimos e não apoiamos 
manifestações daqueles que, descontentes com a opinião da maioria, pe-
dem a volta do nefasto regime militar, que, em vinte anos, calou nossas 
vozes, liquidou a educação e a saúde públicas e nos devolveu um Brasil 
quebrado. Dilma obteve expressiva votação mesmo onde perdeu, como 
São Paulo e foi vitoriosa em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Ela obteve 
votos de todos os brasileiros, do sul ao norte e será a nossa presidente 
nos próximos quatro anos, gostemos ou não. Cabe cobrarmos a boa ges-
tão, voltada para os trabalhadores e pensarmos bem na próxima eleição.
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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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O Sincomerciários de Guarulhos conseguiu mais uma 
importante vitória para a categoria: salários  reajustados 
em 8% e 8,5% nos pisos a partir de 01/10/2014.
Direitos já conquistados anteriormente, como licença para 
casamentos de quatro dias  e participação nos lucros e re-
sultados, o que significa mais dinheiro no bolso dos co-
merciários de Guarulhos, foram mantidos. A Convenção foi 
assinada no dia 30 de outubro, pelos presidentes dos sindi-
catos patronal, Maria Aparecida e dos empregados, Walter 
dos Santos.
Com o reajuste, o salário médio de admissão sobe para 
R$ 1.111,00.
Para Walter dos Santos, presidente do sindicato, foi mais 
uma vitória dos comerciários: “Todos os dias trabalhamos 
pela melhoria na condição de vida dos trabalhadores no 

comércio. O reajuste salarial é mais uma dessas batalhas. 
Neste ano enfrentamos várias condições adversas e sur-
presas, algumas delas desagradáveis, como o falecimento 
do companheiro Portásio em meio às negociações. Ele re-
presentava os patrões de Guarulhos e sempre foi muito ho-
nesto conosco, defendia sua posição, mas com honestida-
de. Felizmente, sua sucessora, Maria Aparecida finalizou as 
conversas, também conversando conosco de forma muito 
correta. Também tivemos a incerteza pela dura eleição pre-
sidencial, que conturbou o cenário. Tudo isso fez com que o 
nosso reajuste fosse uma vitória, uma grande vitória”.
Confira as faixas de reajuste, os pisos e todos os direitos 
dos comerciários de Guarulhos na circular e na Convenção 
Coletiva de trabalho disponíveis na página do sindicato.

sindicato conquista Vitória para a categoria
Varejista de guarulhos: reajuste salarial é de 8% e 8,5% nos pisos

www.comerciariosdeguarulhos.org.br
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SINDICALISMO

O 23º Congresso Sindical Comerciário, realizado 
de 14 a 16 de outubro na cidade de São Pedro, 
foi encerrado com a aprovação pela plenária, por 
unanimidade, das resoluções que irão nortear a 
luta dos comerciários do Estado de São Paulo. 
Durante esses dias, 1.100 congressistas, entre 
eles vários representantes dos comerciários de 
Guarulhos, assistiram a palestras esclarecedoras 
e aprimoraram seus conhecimentos.
O presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos 
Motta, agradeceu a participação de todos. “Nos-
sos Congressos sempre tiveram um ambiente 
de democracia e de harmonia. Tenho certeza que 
sairemos daqui com um aprendizado maior. É ní-
tido que em 2015 nossa categoria estará mais 
forte, com ânimo e respeito graças à nossa es-
trutura sindical”, concluiu Motta.

1. Criar ações, juntamente com a Federação, para estimular a aproximação 
dos Sindicatos Filiados e dos seus dirigentes aos comerciários e às co-
merciárias de suas bases territoriais, independentemente dos portes dos 
estabelecimentos comerciais, uma vez que, nesta plenária, fora cons-
tatado, em várias situações, um distanciamento nocivo às nossas ativi-
dades sindicais entre sindicatos e trabalhadores. Para cumprirmos este 
objetivo serão realizados simpósios, separadamente, em cada uma das 
8 Regionais da Federação, a fim de identificarmos necessidades locais 
para alcançarmos este fim. A categoria comerciária deve ser valorizada à 
altura da sua importância trabalhista, econômica, política e social, inves-
tindo, efetivamente, em comunicação.     

2. É interesse do 23º Congresso investir na qualificação profissional de jo-
vens a fim de gerar emprego e, igualmente, criar oportunidades, por meio 
de programas culturais e esportivos, de haver integração da juventude 
com o sindicalismo comerciário. A sugestão é abrir espaços para que a 
juventude exponha seus pensamentos e também, desse modo, nós diri-
gentes sindicais, sabermos quem é o jovem do Século 21 e seus anseios.

3. No outro extremo, a coordenação do 23º Congresso indica a composição 
de programas voltados às pessoas da chamada Terceira Idade, com cur-
sos profissionalizantes destinados a este contingente que permitam a 
reciclagem profissional e, desta maneira, aumentar suas chances de em-
pregabilidade. O objetivo é vencer a barreira do preconceito que ocorre 
no mercado de trabalho que já considera idoso o trabalhador e a traba-
lhadora com mais de 35 anos de idade.

4. Diante da constatada redução da bancada sindical no Congresso Nacio-
nal, passadas as eleições de 5 de outubro, aponta-se nestas resoluções 
a formação de uma Frente de Atuação Comerciária na Câmara dos De-
putados e no Senado Federal a ser formada pela Fecomerciários, pela 
União Geral dos Trabalhadores e pela Confederação Nacional dos Traba-
lhadores no Comércio para impedir a aprovação de matérias nocivas aos 
trabalhadores e, também, somando esforços para aprovação de projetos 

que constam na denominada Pauta Trabalhista que garantem avanços à 
classe trabalhadora.

5. O fortalecimento da base comerciária com atuação nas lutas políticas 
e sociais, conforme o tema central deste Congresso, tem a compreen-
são de que as mulheres trazem consigo potencial decisivo para, através 
da Secretaria da Mulher da Federação, realizar ações nas 8 Regionais 
da Federação, no decorrer de 2015, como a organização de encontros 
periódicos que deem visibilidade à força da mulher comerciária e que 
ditem, como e o quê, os Sindicatos que formam estas Regionais devem, 
na prática, conferir às mulheres o reconhecimento que elas merecem e o 
combate, efetivo, a toda e qualquer forma de discriminação.

6. Entre outras mobilizações, sempre conjuntas, fica sugerida a adoção de 
um plano de ação efetivo e diferenciado, com forte apelo cidadão, como 
a erradicação do trabalho infantil e a inclusão social, em todos os muni-
cípios do Estado, daqueles que são acometidos por deficiências física e 
mental e atenção especial ao trabalhador dependente de drogas lícitas e 
ilícitas.

7. Com o êxito do pleito de 5 de outubro devido aos expressivos 95 mil 
votos conquistados por Luiz Carlos Motta na sua candidatura a deputado 
federal, o 23º Congresso Sindical Comerciário sugere a constituição de 
um Conselho Político da Federação com o intuito de manter latente as 
discussões políticas e apartidárias que esta consagração nas urnas con-
feriu à nossa categoria.

8. Por fim, para que haja a efetiva realização de todas as propostas acima 
relacionadas, a coordenação do 23º Congresso Sindical Comerciário do 
Estado de São Paulo entende que se faz necessária uma completa re-
estruturação das 8 Regionais da Fecomerciários instaladas no Estado. 
Compreende-se que este aprimoramento das nossas Regionais deve 
acompanhar o crescimento e a nova percepção da categoria comerciária, 
reconhecida, hoje, como unida, organizada e mobilizada não somente no 
Estado de São Paulo, mas em todo o Brasil.

plenária aproVa, por unaniMidade, as deliberações do
23º congresso coMerciário

Mais de 1.100 congressistas, entre eles vários representantes dos comer-
ciários de Guarulhos, participaram do 23º Congresso Sindical Comerciário

CONFIRA AS OITO DELIBERAçõES
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sede caMpestre

A sede campestre conta com complexo aquático formado 
por piscina infantil, duas para adultos e tobo-água. Além 
de quiosques com churrasqueira, campo de futebol grama-
do, 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.

Não se esqueça, está liberada a entrada de convidados e crianças no pesqueiro. O acesso continua a ocorrer por dentro da sede 
campestre, após identificação na portaria.

pesqueiro

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 agên-
cias 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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CRIANÇAS

sindicato sorteia bikes e brinquedos para as crianças

Em outubro, para homenagear as crianças e comemorar o 
seu dia (12 de outubro), o sindicato fez um sorteio de kits 
de brinquedos e de duas bicicletas. Foi o mês das crianças 
sincomerciários.
Participaram do sorteio todos os associados que se inscre-
veram entre os dias 01 e 31 de outubro.
Para participar, o associado do sindicato tinha de estar em 
dia com as mensalidades e ter filho(a) de 03 a 10 anos de 
idade cadastrados como dependentes.

Os comerciários preencheram cupons (um por depen-
dente) e depositaram na urna. O sorteio aconteceu no dia 
31/10/2014
Foram sorteados 10 kits com brinquedos para as crianças 
(cinco para meninas e cinco para meninos) e duas bicicle-
tas (uma para menina e uma para menino).
A entrega dos prêmios foi feita pela funcionária Joyce, 
que aparece nas fotos, na sede do sindicato, no dia 06 de 
novembro.
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NOME DO ASSOCIADO DEPENDENTE PRÊMIO

VAGNER GERALDO OLIVEIRA ARTHUR BRANDAO OLIVEIRA | 7anos KIT DE BRINQUEDOS

LUIZ FERNANDO FRANCO LUIZ FERNANDO F. FILHO | 8 anos KIT DE BRINQUEDOS

MAURICIO DOS SANTOS BATISTA MIGUEL HURYK F. S. BATISTA | 9 anos KIT DE BRINQUEDOS

MIRIAN SIMIAO DOS SANTOS LEONARDO LINO SIMIAO DOS SANTOS | 7 anos BICICLETA

EDUARDO VILLELA DA SILVA MATHEUS SOUZA V DA SILVA | 3 anos KIT DE BRINQUEDOS

FABIANE SANTOS LIRA MACEDO BRENO HENRIQUE LIRA ALBINO | 9 anos KIT DE BRINQUEDOS

FABIANA SOUZA DA SILVA JULIA STEPHANY M. DA SILVA | 7 anos BICICLETA

LUCIANA SANTOS DE AQUINO BARBARA ELEN A. DE JESUS | 7 anos KIT DE BRINQUEDOS

PATRICIA BRANDAO DE AQUINO ISABELLA BRANDAO VITOR | 9 anos KIT DE BRINQUEDOS

REINALDO SANTANA SILVA SOFIA AMORIM SANTANA | 4 anos KIT DE BRINQUEDOS

ANGELICA APDA GOMES DE CARV. ROCHA IANDRA CARVALHO ROCHA | 6 anos KIT DE BRINQUEDOS

EDUARDO VILLELA DA SILVA MARIA EDUARDA R V DA SILVA | 6 anos KIT DE BRINQUEDOS

Joyce - Mirian e Leonardo Joyce - Fabiana e Julia

CONFIRA OS GANHADORES:
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sorteados 10 kits coM brinquedos e duas bicicletas

7

Joyce - Thais e Arthur Joyce - Sandra e Sofia

Joyce - Mauricio e Miguel Joyce - Luciana e Barbara

Joyce - Fabiane e Breno Joyce - Aline, Maria Eduarda e Nilse

Joyce - Patricia e Isabella

Joyce - Ana Claudia e Luiz Fernado

Joyce - Ian e Iandra

Joyce - Aline e Matheus



Empregador: _______________________________________________________ CNPJ:  ___________________________

Ramo de atividade:  ___________________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________ nº  _________

Bairro: __________________________________________   Telefone:  _________________________________________

Cargo ou função:  ____________________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/_____     Tempo na categoria:  ________________________________________

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 3 x 4

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:  _______________________________________

Guarulhos: Rua Morvan Figueiredo, 65 - 7º andar
Centro - Cep 07090-010 - tel.: (11) 2475-6565

Itaquá: Rua Guilhermina Maria Conceição, 79
Centro - Cep 08570-640 - tel.: (11) 4642-0792

DADOS DA EMPRESA

PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

DEPENDENTES

SINDICALIZE-SE!


