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Assunto interessa a todos os empregados do SETA Atacadista 
que trabalharam na empresa em Itaquaquecetuba e precisam 
se habilitar nos créditos relativos ao processo movido pelo 

sindicato contra a empresa.
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EMPREGADOS PRECISAM SE HABILITAR 
NO PROCESSO CONTRA A SETA

No congresso, realizado nos dias 28 e 29 de setembro, no 
Centro de lazer da Fecomerciários, na Praia Grande-SP, foram 
discutidas as ações necessárias para enfrentar a reforma 

trabalhista e aprovadas deliberações.

COMERCIÁRIOS DEFENDEM SINDICALIZAÇÃO 
E REAÇÃO ÀS REFORMAS

FESTA DOS COMERCIÁRIOS
2017

DIA

05/11/2017
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EFEITO BuMERANG

Esse editorial está sendo escrito no dia 16 de outubro. Pode ser que quando 
você estiver lendo-o já impresso alguma coisa tenha mudado, mas, para o 
momento o que temos é isso, tempos estranhos.
Sou sindicalista há décadas, me acostumei com manobras de governos, 
de sindicatos patronais e de colegas que cederam a propostas que posso 
chamar de ofensivas, algumas vezes essas manobras vieram sorrateiras, 
combinadas, outras vezes foram atos isolados.
Sempre as enfrentei, sempre combati o bom combate. Em Guarulhos, 
os diretores do nosso sindicato têm um histórico de não se conformarem 
com a primeira proposta que nos jogam na mesa quando o assunto é 
reajuste salarial.
E, neste ano, vivemos esse tipo de impasse. Os patrões dizem que 
a pífia proposta é reflexo da reposição da inflação que, oficialmente, 
foi muito baixa. 
Contudo, ignoram que em uma situação de crise grave como a atual é que 
os trabalhadores precisam de aumentos reais de salário, porque a roda da 

economia tem que voltar a girar. O mesmo trabalhador que ganha o salário 
é consumidor. Sem dinheiro no bolso ele nada compra e a roda da fortuna 
vira roda da miséria, a roda do desenvolvimento vira roda do retrocesso. Ou 
seja, é a chamada proposta bugmerang, porque a dificuldade financeira que 
o descaso deles gera, volta para eles mesmos.
E não é só, o governo alega que não há inflação, mas vá perguntar lá no 
vendedor de gás quanto esse produto essencial aumentou no último ano. 
Vá perguntar para quem tem carro se ele não sente no bolso a cada vez 
que vai ao posto de gasolina. Vá lá em janeiro comprar o material escolar 
do seu filho e pergunte se esta o mesmo preço do ano anterior. Vá ao 
supermercado e compare os preços com os de um ano atrás.
Aumentou tudo, as coisas só não estão aumentando mais porque não tem 
quem compre e não tem quem compre porque ninguém tem dinheiro. Para 
acabar com isso, só injetando mais dinheiro na economia e o reajuste 
salarial é um dos caminhos mais lógicos.
Ademais, deixar o empregado a pão e água não é produtivo para ninguém, 
gera descontentamento que se reflete na produtividade. Nós não aceita-
mos que os trabalhadores sejam tratados como produtos descartáveis, 
novidade que a reforma trabalhista de Temer está trazendo. Aliás, essa 
dificuldade na negociação do reajuste salarial é reflexo direto das ações 
desse ilegítimo, que foi colocado no Planalto para ser o pau mandado dos 
empresários.
De outro lado, estamos brigando por melhores condições de trabalho e ga-
rantia de manutenção dos direitos adquiridos em convenções anteriores.
Se mais não podemos falar aqui,  é porque estamos traçando estratégias 
de negociação, mas tenham certeza os comerciários que lutamos com todas 
as nossas forças para bem representar a categoria e buscar as melhores 
condições possíveis para todos.
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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: Alex Pereira
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Twitter: @comerciariosgru | Facebook: Sincomerciários de Guarulhos
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Walter dos Santos
Presidente
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uRGENTE: EMPREGADOS DO SETA PRECISAM SE HABILITAR
NO PROCESSO CONTRA A EMPRESA

JuSTIÇA CONDENA GRuPO SETA A PAGAR 27,5 MILHõES
EM AÇÃO DO SINCOMERCIÁRIOS

Em ação movida pelo Sincomerciários de Guarulhos, a 
Justiça do Trabalho condenou o grupo Seta, que envolve 
também Luiz Tonin Atacadista e Supermercados S/A, ao 
pagamento de R$ 27.500.000,00 (vinte e sete milhões 
e quinhentos mil reais), valor que se refere ao soma-
tório da condenação relativa aos direitos trabalhistas 
(R$ 15.000.000,00) e da indenização por dano moral cole-
tivo, no valor de R$ 5.000,00 para cada um dos cerca de 
2500 trabalhadores representados pelo sindicato na ação 
trabalhista.
No início do ano, a Seta Atacadista encerrou suas ativi-
dades, dispensando sem justa causa todo seu quadro 
efetivo, mais de 2500 empregados. Para resguardar o 
mínimo de subsistência a cada um, o Sincomerciários de 
Guarulhos homologou as rescisões contratuais a pedido 
dos empregados, apenas para efetuarem o levantamento 
do FGTS e o receberem o seguro desemprego. Contudo, 
a SETA não pagou as verbas rescisórias devidas aos 
empregados.
Para defender os direitos dos comerciários, o sindicato 

ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho 
que, após um bloqueio de oito milhões de reais, in-
cluindo bens e 48 caminhões, culminou na senten-
ça divulgada no dia 04 de agosto, quando o Juízo da 
2ª Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba condenou o 
grupo Seta no pagamento de 15 milhões relativos 
aos direitos trabalhistas, tais como saldo de salário, 
aviso-prévio indenizado, férias + 1/3 vencidas e pro-
porcionais e 13º salários vencidos e proporcionais; 
depósitos de FGTS acrescidos da indenização adicional 
de 40% incidente sobre a integralidade dos depósitos  
fundiários de cada um dos substituídos; multas dos 
artigos 467 e 477, § 8.º, da CLT, sendo a primeira corres-
pondente a 50% dos valores apurados de verbas resci-
sórias e de indenização adicional de 40% do FGTS, e a 
segunda equivalente ao salário dos respectivos trabalha-
dores. O grupo Seta ainda foi condenado no pagamento 
da indenização por dano moral coletivo, no valor de 
R$ 5.000,00 para cada um dos cerca de 2500 trabalha-
dores representados pelo sindicato na ação trabalhista.

Todos os empregados do SETA Atacadista que 
trabalharam na empresa em Itaquaquecetuba e 
que não têm advogado particular devem compa-
recer, COM URGÊNCIA, à Subsede do Sindicato, na 
Rua Guilhermina Maria Conceição, 79 - Centro, 
Itaquaquecetuba, munidos do termo de rescisão 
de contrato de trabalho, da Carteira Profissional e 
cópia dela e extratos do FGTS – Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço, para se habilitarem nos 

créditos relativos ao processo movido pelo sindicato 
contra a empresa.
Os empregados que já têm advogados contratados 
devem procurá-los para que eles providenciem a 
habilitação dos créditos.

EM CASO DE DúVIDA, LIGUE PARA O SINCOMERCIáRIOS 

DE GUARULHOS: TEL. 11 4642-0792
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CONGRESSO COMERCIÁRIO DEFENDE SINDICALIZAÇÃO E PROPõE
REAÇÃO ÀS REFORMAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Com o tema “Sindicalismo pós-reforma trabalhista – reagir, 
resistir e reorganizar”, o 26º Congresso Sindical Comerciário  
foi coordenado pelo presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos, Walter dos Santos, teve como coordenador-
-geral Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários e foi 
realizado nos dias 28 e 29 de setembro, no Centro de lazer 
da Fecomerciários, na Praia Grande/SP.
As atividades envolveram palestras com especialistas em 
temas relacionados ao mundo do trabalho, como o eco-
nomista Antonio Corrêa de Lacerda, a consultora sindical 

1. É responsabilidade dos dirigentes sindicais comerciários do Estado 
de São Paulo aprofundar seus conhecimentos acerca dos impactos 
da reforma trabalhista junto aos comerciários e aos sindicatos. 
Esta condição faz parte do processo de reorganização dos nossos 
sindicatos que visa o nosso fortalecimento para, unidos, reagirmos 
e resistirmos às maldades da reforma trabalhista. 

2. O enfrentamento unitário à reforma trabalhista se concentrará nas 
assinaturas de Convenções Coletivas e acordos que atenuem seus 
efeitos. Negociações Coletivas devem se constituir como instru-
mento de luta para conter a aplicação da Lei 13.467, da reforma 
trabalhista, em nossa base.

3. Os departamentos jurídicos dos 71 sindicatos filiados têm a mis-
são de, juntamente com suas diretorias, recorrer a todas as ins-
tâncias da Justiça do Trabalho para ampliar os campos de defesa 
da categoria ante a reforma trabalhista. Neste quesito, é impor-
tante também denunciar eventuais irregularidades patronais que 
já querem antecipar a aplicação da lei da reforma trabalhista. 
Tais denúncias também serão formuladas aos órgãos interna-
cionais, inclusive na Confederação Sindical Internacional, a CSI, 
da qual o presidente Luiz Carlos Motta é um vice-presidentes. 
Da mesma forma, é fundamental fazer a correta utilização em 
nossas bases territoriais da Lei 12.790, que trata da Regulamen-
tação da Profissão de Comerciário, lei que nos favorece nesta 
empreitada. 

Zilmara Alencar, os jornalistas Audálio Dantas e Irineu Toleto, 
o sindicalista Lourival Figueiredo Melo, o advogado trabalhista 
Hermano Moura e o deputado federal Arnaldo Faria de Sá. 
No evento foram discutidas as ações necessárias para 
enfrentar a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), que entra 
em vigor dia 11 de novembro, bem como a retomada do  
crescimento econômico, como incentivos ao comércio, 
serviços e à indústria; redução da taxa de juros; renovação 
da frota de veículos; e retomada de obras paradas, entre 
outras medidas.

4. O combate no âmbito da comunicação sindical requer a veiculação 
de materiais impressos e eletrônicos que conscientizem trabalha-
dores, sindicalistas e a sociedade em geral sobre as perversidades 
das reformas trabalhista e da Previdência. Nesta tarefa, se faz ne-
cessária a divulgação maciça destas informações nos veículos de 
comunicação regionais nas bases dos nossos sindicatos filiados. 
Estas ações contribuem para vencermos o bloqueio às notícias 
sindicais imposto pela grande imprensa.

5. Sindicalizar é palavra de ordem. É nossa obrigação estratégica 
ampliar o número de sócios estimulando em cada um deles uma 
participação mais efetiva no dia a dia do sindicato.

6. Todo este conjunto de ações segue em direção ao nosso objetivo 
de formarmos o que chamaremos de JORNADA COMERCIÁRIA DE 
LUTAS. Nela, uniremos esforços para barrar os efeitos nocivos da 
reforma trabalhista, exigir da retirada da reforma da Previdência no 
Congresso Nacional e redobrar nossas atenções diante da aplicação 
da lei da terceirização. Devemos participar de forma ativa de atos de 
protestos municipais, estaduais e federais contra estes retrocessos 
que impõem perda de direitos. A JORNADA COMERCIÁRIA DE LU-
TAS, juntamente com as demais entidades sindicais comerciárias, 
como a CNTC, a UGT, e também representantes de demais catego-
rias, apresentará ao governo federal e às entidades patronais, alter-
nativas factíveis para o Brasil retomar o crescimento econômico com 
emprego, salário, direitos e dignidade à classe trabalhadora.

CONFIRA AS SEIS DELIBERAÇÕES APROVADAS
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A 22ª Festa dos Comerciários acontecerá no dia 05 de novembro, à partir das 10h, na Sede Campestre, em Santa 
Isabel. Após o sucesso da festa do ano passado, quando mais de 2000 pessoas estiveram na Sede Campestre, 
diretores, funcionários e colaboradores do sindicato estão se empenhando ainda mais para que tudo saia da melhor 
maneira possível. Para isso, foram estabelecidas algumas regras de ingresso para a festa e para concorrer no sorteio.

PRÊMIOS

< Apenas participarão da festa e concorrerão aos prêmios aqueles 
que já são sócios e os que se associaram até o dia 30/09/2017, 
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.

02 MOTOS 0km
02 bicicletas (01 feminina e 01 masculina)
10 Tvs (05 de 32’ polegadas e 05 de 24’ polegadas)
05 microondas
10 fritadeiras elétricas
10 ventiladores

FESTA DOS COMERCIÁRIOS 2017

PRESTE ATENÇãO PARA NãO FICAR DE FORA:

NÃO PERCA ESSA GRANDE CONFRATERNIzAçÃO DA CATEGORIA E 
APROVEITE PARA CURTIR COM A SUA FAMíLIA, COM MUITO CHOPE 

E CHURRASCO à VONTADE.
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O quE é GENGIVITE?

GENGIVITE – uma inflamação da gengiva - é o estágio 
inicial da doença da gengiva e a mais fácil de ser trata-
da. A causa direta da doença é a placa - uma película, 
grudenta e sem cor de bactérias que se forma, de 
maneira constante, nos dentes e na gengiva.
Se a placa não for removida pela escovação e uso 
de fio dental diários, ela produz toxinas (venenos) 
que irritam a mucosa da gengiva causando a 
gengivite.
Neste estágio inicial da doença da gengiva, 
os danos podem ser revertidos, uma vez que o  
osso e o tecido conjuntivo que segura os 
dentes no lugar ainda não foram atingidos. 
Entretanto, se a gengivite não for tratada, ela 
pode evoluir para uma periodontite e causar 
danos permanentes aos dentes e mandíbula/
maxilar.

Como sei que tenho gengivite?
Os sintomas clássicos da gengivite incluem 
gengivas vermelhas, inchadas e sensíveis que 
podem sangrar durante a escovação. Outro sintoma de 
doença é o recuo ou retração da gengiva, conferindo aos 
dentes uma aparência alongada. A doença da gengiva 
pode formar bolsas entre os dentes e a gengiva, onde se 
acumulam restos de comida e placa. Algumas pessoas 
têm mau hálito frequente ou sentem gosto ruim na boca, 
mesmo se a doença não estiver em estágio avançado.

Como posso prevenir a gengivite?
Uma boa higiene bucal é essencial. A limpeza 
profissional também é extremamente importante, 
pois uma vez que a placa se acumula e endurece (ou 
torna-se tártaro), apenas o dentista ou um higienista 
podem removê-la. Artigo fornecido pela Colgate-Palmolive

< A correta escovação e uso apropriado do fio dental para remover 
placas e restos, e do controle do aparecimento de tártaro.

< Alimentação correta para garantir nutrição adequada para o osso 
da mandíbula/maxilar e dos dentes.

< Evitar cigarros e outras formas de tabaco. 
< Ir ao dentista regularmente.

Novos Atendimentos odontológicos

Raio x
Extração de ciso
Tratamento de canal

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

Mais informações:

11 2475-6565

AGORA NA SEDE DO SINCOMERCIáRIOS DE GUARULHOS

Você pode prevenir a gengivite pela:

Placa bacteriana

Gengivite
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kIT-BEBê

No Sincomerciários de Guarulhos os novos papais e mamães comer-
ciárias não são esquecidos. Em setembro, mais três 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, traves-
seiro, mamadeiras Kuka  (70 ml e 250 ml) , sapatinho e luvas, pano 
de boca bordado, chupeta Kuka, cortador de unhas, e uma linda bolsa.

1. Sócia Ana Paula Vieira da Ventania Com. Alimentos, bebê Miguel.

2. Tatiane, esposa do sócio Sinerval da Barcelona Com. Var. e Atac., bebê 
Maria Olivia, funcionária Camila Subsede.

3. Sócia Jaciara da Riachuelo S/A, esposo Miguel, bebê Sarah

3 

1 2 

CENTRO MÉDICO BRASIL

Av. Esperança, Nº 90 – Centro/Guarulhos
Tel. 11 3070-1111

COLÉGIO MAHA-DEI
Av. Dr. Timóteo Penteado, Nº 3131 – Guarulhos – SP

Tel. 11  2451-6133

Desconto de 20%

na matricula e nas mensalidades

Consultas R$ 70,00
Exames: 20% de desconto

11 2475-656511 2475-6565
Mais informações, ligue no

Sindicato e fale com a Joyce:

DESCONTOS E OPORTUNIDADES EM
DIVERSAS ÁREAS
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www.comerciariosdeguarulhos.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


