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o sindicato vai sortear

quatro kits de ingressos!

cada kit contém:

•	 4 ingressos para cinema

•	 1 ingresso para boliche

•	 1 ingresso neo geo de 3 horas
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VIDA DE SInDICAlISTA

Momentos do Brasil como o que vivemos mostram a importância dos sindica-
listas. Querem que paguemos a conta para que especuladores internacionais 
continuem a ter lucros milionários e dilapidando o país. O governo, com a 
desculpa de que precisa garantir a estabilidade para o tal mercado, não tem 
o menor pudor em destruir o nosso presente e futuro. Apoiado por grupos de 
empresários, que são os donos dos meios de comunicação, vendem o discurso 
patronal de que o Brasil está quebrado e que precisam reduzir investimentos 
em educação, saúde, desvincular benefícios da Previdência até do salário 
mínimo e retirar direitos dos trabalhadores. As pessoas saem a repetir esse 
mantra sem se perguntarem o quanto disso é fabricado, o quanto disso é 
apenas passageiro por causa de uma crise política.
Muitos desses empresários sequer moram no Brasil, para eles quanto menos 
direitos trabalhistas houver por aqui melhor, assim poderiam deixar de 
explorar mão de obra quase escrava em países da Ásia e transferir 
subempregos para cá, onde ficaria mais fácil abastecer mercados consumi-
dores dos Estados Unidos e Europa.

E para enfrentar esse gigantesco ataque, o único caminho é a união por meio 
dos sindicatos, que são organizados e com estrutura para combater essa 
verdadeira tática de guerra usada contra nós.
É justamente por isso que a campanha contra a organização sindical cresce. 
Há projetos de lei no Congresso Nacional para dizimar o sistema sindical 
brasileiro, jogando no ralo a defesa dos direitos dos trabalhadores e da 
população mais carente.
Sem sindicatos, negociações diretas de empregados com patrões se 
resumiriam à imposição de regras de exploração e retirada de direitos.
Por isso a importância do apoio aos dirigentes sindicais, aliás os mais 
expostos nessa história toda, pois eles também sofrem dura campanha de 
difamação pela mídia.
Evidentemente que não se divulga que ao enfrentar a organização patronal 
e o governo, sindicalistas perdem qualquer chance de retornar ao trabalho 
após o término do mandato sindical, ou qualquer pessoa em sã consciência 
acredita que terminada a estabilidade sindical um dirigente será mantido no 
emprego? Não, será demitido e não arrumará outro trabalho. Ficará marcado 
como “alguém que vai arrumar problema para o patrão”. Por este motivo, 
dirigentes sindicais buscam se manter na direção de sindicatos, pois 
escolheram o enfrentamento para defender seus colegas de trabalho, um 
caminho sem volta.
É por isso que os trabalhadores precisam participar das assembleias e se 
associarem aos sindicatos. São anos de conquistas de direitos que agora 
estão em risco. É bom que se diga: sem sindicatos não há direitos, não há futuro 
decente para você e para os seus filhos! Comerciários, contamos com você 
para defendermos os seus direitos, vamos unidos dizer que não aceitamos 
pagar o pato, que não aceitamos corte de direitos, de investimento na educação 
e na saúde e nem a redução das aposentadorias. Nós vamos dizer NÃO!
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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

BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

Base Territorial: Guarulhos - Arujá - Ferraz de Vasconcelos - Itaquaquecetuba - Poá - Santa Isabel
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 (atende Itaquá, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Santa Isabel)
Diretoria Efetiva: Walter dos Santos – presidente; Luciano Paula Leite; Raimundo dos Santos; José Carlos da Costa; Shirley de Carvalho Silva; José de Almeida 
Araújo; Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio 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 Maximino Pereira Xavier
Projeto Gráfico/ Diagramação: Edgard Catão – Revisão: Maria Helena Rodrigues – Jornalista Responsável/ Fotos: Alexandros Christopoulos - Mtb: SP 26058 - 
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Twitter: @comerciariosgru | Facebook: Sincomerciários de Guarulhos
Impressão: Hawaii Gráfica e Editora
Os artigos assinados e publicados nesse informativo expressam exclusivamente a opinião de seus autores

Walter dos Santos
Presidente
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FECOMERCIÁRIOS ASSInA CCT SEM ATRASO
E COM GAnHO ECOnÔMICO

Mais de 500 mil comerciários paulistas (varejista, base  
inorganizada e atacadista estadual) vão receber nos 
salários de outubro o reajuste de 9,62% obtido com 
a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), 
formalizada, na quinta-feira, 15 de setembro, entre a 
Fecomerciários e a Federação patronal (FecomercioSP). 
Com data-base em 1º de setembro, a categoria continuará 
usufruindo de todas as cláusulas sociais já vigentes, 
sempre ameaçadas pelas empresas.
A reposição integral da inflação (INPC/IBGE) elevou, por 
exemplo, a garantia do comissionista para R$ 1.551,00 
(Empresas em Geral) e R$ 1.491,00 (Empresas de Pequeno 
Porte). Respectivamente os pisos dos operadores de 
caixa ficaram em R$ 1.420,00 e R$ 1.365,00 (Empresas 
de Pequeno Porte).
Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários, assinou 
a CCT acompanhado pelos dirigentes sindicais comer-
ciários que, além de compor a Comissão Negociadora, 
coordenam as Regionais da Federação. Pelos patrões, 
assinaram Rubens Medrano e Ivo Dall’Acqua, presidente 
e vice-presidente da Comissão de Assuntos Sindicais da 
FecomercioSP.
 
SEM PARCELAMENTO
As partes comemoram o fato de a Convenção ter sido 
assinada dentro da data-base. O presidente Motta 
sublinhou: “As rodadas com as Comissões Negociadoras 
foram intensas e constantes. Com unidade dos nossos 
Sindicatos e argumentos reais, recompomos o poder de 
compra de uma categoria que, além de vender, consome. 
Os 9,62% serão pagos sem parcelamento com a 
vantagem de ter sido conquistado dentro da data-base”.

Já Ivo Dall’Acqua salientou o papel do bom entendimen-
to das rodadas de negociação. “Todos demonstraram 
consciência da crise que o Brasil atravessa. O diálogo 
prevaleceu e assinamos uma Convenção com ganhos 
econômicos e sociais”.
Rubens Medrano conclui: “A assinatura desta Convenção  
revela que existe um amadurecimento contínuo na 
relação FecomercioSP e Fecomerciários. Por isso, chega-
mos ao consenso necessário que a conjuntura nacional 
solicita”.
 
DIRIGENTES
Participaram da reunião de fechamento da CCT os seguintes 
dirigentes sindicais comerciários: Jair Mafra (Mogi das 
Cruzes); João Pereira de Brito (Sinprafarma São Paulo); 
Mario Herrera (Marília); Joel de Paula (Barretos); João 
Peres Fuentes (Bragança Paulista); Sérgio Manoel 
(Dracena); Aparecido Bruzarosco (Ourinhos); Roberto 
Previde (Piracicaba); Marcelo Meira (Itapetininga); Paulo 
Jefferson (Guaratinguetá); José Carlos Longo (Catanduva); 
Walter dos Santos (Guarulhos); Ricardo Patah (São Paulo).

REAJUSTE SERÁ DE:

n O S  S A l Á R I O S  D E  O U T U b R O
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PlEnÁRIA APROVA POR UnAnIMIDADE AS DElIbERAÇÕES DO 
25º COnGRESSO COMERCIÁRIO

O 25º Congresso Sindical Comerciário, realizado pela 
Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, em 
Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, entre os dias 05 
e 07 de outubro, terminou com a aprovação das delibe-
rações pelos cerca de mil delegados vindos das bases 
comerciárias dos 69 Sindicatos filiados. O evento deste ano 
teve como tema “Unidos por emprego, salário e direitos”.
A defesa dos direitos dos trabalhadores e a luta contra a 
pauta antitrabalhista do governo federal estiveram entre os 
principais temas abordados no evento, que discutiu também 
questões como custeio e autorregulamentação sindical. 
O documento final tem como objetivo orientar os sindi-
catos da categoria a organizar as ações em defesa do 
trabalhador. O presidente da Fecomerciários e coordena-
dor geral do Congresso, Luiz Carlos Motta, antecipou que 
a Federação não ficará passiva diante da necessidade de 
soluções imediatas para o Brasil. “Essas soluções não 
podem ferir o trabalhador”, afirmou.
Motta anunciou duas novidades aos congressistas. 
A primeira, que UGT São Paulo – presidida por ele – vai 
desenvolver uma série de ações para reforçar ainda mais a 
luta em defesa dos trabalhadores comerciários e de outras 
categorias no Estado; a segunda, que as obras do parque 
aquático no Centro de Lazer da Fecomerciários, em Avaré, 
serão inauguradas em outubro de 2017, em homenagem 
ao Mês do Comerciário.
A necessidade de reação imediata aos ataques contra os 
direitos dos trabalhadores e sua organização sindical são 
a base das deliberações aprovadas na assembleia que 
encerrou o evento.
Os comerciários de Guarulhos estiveram presentes com 
uma delegação de 20 pessoas lideradas pelo presidente 
do Sincomerciários de Guarulhos, Walter dos Santos. 

Walter dos Santos, que também foi subcoordenador do 
congresso e deve ser o responsável pela organização do 
encontro do próximo ano, afirmou que é preciso lutar: 
“Estão querendo nos empurrar para uma crise que não 
fomos nós que criamos, nós não vamos pagar o pato, 
essa conversa de crise tem que ficar para o patrão, para 
nós, sindicalistas, deve caber a união na defesa dos 
nossos direitos e essa é a importância desse evento a 
cada ano melhor”, afirmou ele.

Confira a íntegra das deliberações em nosso site
www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Delegação de Guarulhos presente no congresso
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FESTA DOS COMERCIÁRIOS 2016

A 21ª Festa dos Comerciários acontecerá no dia 06 de novembro, à partir das 10h. Neste ano, para garantir mais 
conforto aos participantes e manter o sucesso de edições anteriores foram estabelecidas algumas regras de ingresso 
para a festa e para concorrer no sorteio. Preste a atenção para não ficar de fora:

PRÊMIOS•	 Apenas participarão da festa e concorrerão aos prêmios aqueles 
que já são sócios e os que se associaram até o dia 30/09/2016, 
como foi amplamente divulgado no jornal do sindicato, nas redes 
sociais e na página na internet do Sincomerciários de Guarulhos.

•	 Para participar do SORTEIO é preciso estar trabalhando no 
comércio, ou seja, os sócios sem vínculo NÃO participarão dos sorteios.

•	 As mensalidades deverão estar em dia até a data da festa.
•	 No dia da festa será expressamente proibida a entrada de pai, 

mãe, convidados ou visitantes.
•	 No dia da festa o pesqueiro estará FECHADO.

Além das dezenas de prêmios como TV’s, aparelhos 
de DVD, ventiladores, batedeiras, entre outros, SERÃO 
SORTEADAS TRÊS MOTOS NOVINHAS EM FOLHA 
doadas pela Fecomerciários (Luiz Carlos Motta) | UGT 
Nacional (Ricardo Patah) | Yamaha
Não perca essa grande confraternização da categoria e 
aproveite para curtir com a sua família, com muito chope 
e churrasco à vontade.

tRÊS motoS

e muitoS pRÊmioS



Itaquaquecetuba

4642-0318
4642-0792

PARA MAIS INFORMAçõES E AGENDAMENTOS, LIGUEATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

GRATUITO

Guarulhos

2475-6565Convidamos você trabalhador a nos fazer uma visita e
conhecer o nosso consultório odontológico
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DOEnÇA PERIODOnTAl

O principal objetivo do tratamento é controlar a infecção. 
As quantidades e tipos de tratamentos variam dependendo 
do quanto a doença avançou. Qualquer tipo de tratamento 
requer que o paciente mantenha boa higiene diária em 
casa. O dentista também pode sugerir mudar certos 
comportamentos, como parar de fumar, como forma de 
melhorar os resultados do tratamento.

Periodontite é um conjunto de condições inflamatórias 
e infecção dos ligamentos e ossos que dão suporte aos 
dentes começa afetando o tecido gengival e pode levar, 
com o tempo, à perda dos tecidos de suporte dos dentes. 
Os microrganismos responsáveis por esses eventos estão 
presentes no biofilme dental, a periodontite é uma doença 
comum, porém perfeitamente possível de ser prevenida.
A periodontite é uma das grandes responsáveis pela perda 
de dentes em adultos. Esse problema não é comum na 
infância, mas aumenta durante a adolescência e pode 
também provocar alterações gengivais como a gengivite 
em praticamente toda a população onde a higiene oral 
não está adequada.

SINAIS DE ALERTA 
•	 Gengiva inchada, vermelha e sensível;
•	 Sangramento durante a escovação e no uso do fio dental;
•	 Retração gengival que passa a impressão de dentes 

mais compridos;
•	 Dentes com mobilidade ou espaços entre eles;
•	 Aftas;
•	 Mau hálito constante

http://www.copacabanarunners.net/doenca-periodontal-sintomas.html

http://www.abcdasaude.com.br/odontologia/higiene-oral-e-doenca-periodontal

https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a_periodontal

http://benattiodontologia.com.br/tratamentos/tratamento-de-gengiva/sintomas-da-doenca-periodontal/

saudável periodontite
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KIT-bEbÊ

No Sincomerciários de Guarulhos os novos papais e 
mamães comerciárias não são esquecidos. Em setembro, 
mais quatro papais e mamães receberam a visita da 
cegonha e vieram à sede do sindicato para retirar o 
kit-bebê. 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.

Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:  
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11 2475-656511 2475-6565

www.comerciariosdeguarulhos.org.br MAKOTO CLINICA MEDICA E IMAGEM

Rua Barão de Mauá, 450 - sala 406
Centro - Guarulhos/SP

Tel. 2087-2031 ou 2229-6833

www.makotoclinica.com.br

DESCONTO:
50% no valor da tabela de consulta

Sócia Juliana da Via Varejo e o 
marido Diego recebem o kit

de Gustavo

Daniel, marido da sócia Maria
Edjane da Via Varejo, recebe o

kit de Livia

Sócia Maria da Papelaria Fabiana 
Alencar e o marido Vildai recebem 

o kit de Pedro Henrique

Sócio Cilas da M.P.F. Nova União e 
a esposa Ana Paula recebem o

kit de Matheus

www.sincomerciariosdeguarulhos.org.br



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

Empregador: _______________________________________________________ CNPJ:  ___________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________ nº  _________

Bairro: __________________________________________   Telefone:  _________________________________________

Cargo ou função:  ____________________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/_____ 

DADOS DA EMPRESA

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:  _______________________________________

PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

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: _________

(    ) Autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o disposto no art. 545 da CLT.

(    ) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____       ___________________________________________________________________________
Associado

DEPENDENTES

SINDICALIZE-SE!

(  ) Através de colegas de trabalho  (  ) Transferido de outra região  (  ) Site/Facebook  (  ) Visita do funcionário do sindicato na loja  

(  ) Quadro de aviso da empresa      (  ) Outros:  _________________________________________________________________

COMO CONHECEU O SINDICATO?

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


