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Foi inaugurado, no dia 23/09, o novo salão de festas da Sede 
Campestre dos Comerciários de Guarulhos, em Arujá. O salão 
comporta grande capacidade de público e foi construído para 
permitir reuniões que necessitem abrigar uma quantidade 

maior de pessoas e para festas da família comerciária.

Confira na Página 03

INAUGURADO SALÃO DE FESTAS NA SEDE 
CAMPESTRE

O Sincomerciários teve uma grande vitória para os trabalha-
dores da Telhanorte ao fechar um acordo de 3% de aumento 
de salário na data-base 2017/2018 e de 4,5% de aumento para 
a data-base de 2018/2019, percentual que ainda pode aumentar 

caso a convenção coletiva consiga um valor maior.

SINDICATO FECHA ACORDO QUE BENEFICIA 
TRABALHADORES DA TELHANORTE
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UM COMERCIáRIO NO CONGRESSO

Finalmente conseguimos. Depois de tantas eleições, de insistirmos 
sobre a necessidade de termos um representante da categoria 
comerciária no Congresso Nacional, elegemos Luiz Carlos Motta.
A candidatura a Deputado Federal de Motta foi lançada já na 
eleição anterior, em razão de sua trajetória no movimento sindical 
e da Corrente Comerciária, um movimento que tem como objetivo 
apoiar e eleger comerciários em eleições municipais, estaduais e 
federais.
Presidente da Fecomerciários – Federação dos Comerciários no 
Estado de SP, da UGT-SP – União Geral dos Trabalhadores – SP e 
2° Vice Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio, Motta chega ao Congresso com a responsabilidade 
de representar essas entidades, os comerciários, que constituem a 
maior categoria urbana do Brasil, e lutar pelos direitos não apenas 
dos empregados no comércio, mas dos trabalhadores em geral, algo 
que temos a certeza de que fará com sucesso.

Os desafios são muitos: a CLT – Consolidação das Leis do Trabalho  
foi retalhada no (des)governo de Temer, pairam no ar mais mudan-
ças, para pior, contra os trabalhadores, com a retirada de mais 
direitos trabalhistas e de mudanças na aposentadoria, além de 
mais ataques aos sindicatos, tudo isso em um Congresso renovado,  
mas com perfil conservador, no qual vários sindicalistas não 
conseguiram a reeleição.
Motta chega com significativa representação na Câmara dos 
Deputados, eleito com 75.218 votos, num pleito em que o 
movimento sindical sofreu baixas importantes. 
Importante anotar que em Guarulhos Motta alcançou 2.018 votos, 
ele só teve mais votos em São Paulo, Tupã e São José do Rio Preto, 
as duas últimas suas bases eleitorais.
Contamos com o trabalho de Motta para assegurar os direitos da 
categoria comerciária e, como sempre, estamos à disposição para 
lhe auxiliar em mais essa tarefa.
Aproveitamos o espaço, para lembrar aos deputados, senadores, 
governador e presidente eleitos que não vamos admitir retrocessos 
nos direitos conquistados pelos trabalhadores.
No passado já alcançamos o pleno emprego com todos os direitos 
garantidos e sabemos que isso é possível. Não aceitaremos a 
conversa de que é preciso retirar direitos para abrir mais postos 
de trabalho, isso é canto da sereia para garantir mais lucros a 
patrões. Estaremos vigilantes quanto a isso e quanto ao uso do 
dinheiro público. A sociedade não tolera mais corrupção e nem 
políticos que se elegem e depois esquecem o que prometeram 
durante a campanha.

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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SINDICATO FECHA ACORDO QUE BENEFICIA
TRABALHADORES DA TELHANORTE

O representante do sindicato Elias Cardoso e o diretor 
Luiz Ferreira Neto estiveram na quinta, 27/09, no Centro 
de Distribuição da Telhanorte, em Guarulhos. Eles foram 
levar boas novas para os trabalhadores e trabalhadoras 
do local.
O Sincomerciários, através do presidente Walter Dos 
Santos, teve uma grande vitória ao conseguir fechar 
um acordo de 3% de aumento de salário na data-base 
2017/2018 enquanto o sindicato patronal estava oferecen-
do apenas 1,63%.
Também foi fechado um acordo com a empresa de 4,5% 
de aumento para a data-base de 2018/2019, percentual  
que ainda pode aumentar caso a convenção coletiva 
consiga um valor maior.
O Sincomerciários de Guarulhos não aceita ofertas de 
patrões que contemplem valores abaixo ou apenas 
cobrindo a inflação.

MOTTA SERá O PRIMEIRO DEPUTADO FEDERAL DOS
COMERCIáRIOS DO ESTADO DE SP

Os comerciários do 
Estado de São Paulo 
elegeram seu deputado 
federal. É Luiz Carlos 
Motta (PR), presidente 
da Federação da catego-
ria - Fecomerciários.
Otimista com a pos-
sibilidade de exercer 
um mandato defensor 
dos interesses da clas-
se trabalhadora, Motta 
diz: “Essa vitória é de 
todos os eleitores que 
confiaram na minha 
candidatura e nas minhas 
propostas, todas voltadas 
para a promoção do 
bem-comum”.
Ele anuncia um 
mandato de diálogo com 
as entidades de classe. 

“A partir de 1º de fevereiro, as portas do meu gabinete, em Brasília, 
estarão abertas porque meu mandato será democrático e focado na 
geração de empregos, manutenção de direitos e promoção da dignidade 
humana”.
Dirigente que tem base em Tupã e presença forte em São José do 

Rio Preto, Luiz Carlos Motta afirma:  
“Estou muito feliz com cada voto 
recebido, pela confiança e pela certe-
za do excelente trabalho que juntos 
vamos realizar no Congresso Nacio-
nal. Ressalto meus agradecimentos  
aos dirigentes e ativistas sindicais, pre-
feitos, vices, vereadores, líderes políti-
cos e comunitários; enfim, a todos os 
decisivos apoios que recebi. Trabalha-
mos, acreditamos e vencemos”.

Eleito com 75.218 votos, num pleito 
em que o movimento sindical sofreu 
baixas importantes, Motta será o 
representante direto dos comerciários, 
a maior categoria urbana do País. 
Ele também preside a seção paulista 
da UGT - União Geral dos Trabalha- 
dores. 
Guarulhos foi a quarta cidade que mais 
votos deu para Motta. No município 
ele teve 2018 votos, só ficando atrás 
de São Paulo, Tupã e São José do 
Rio Preto.

Com informações da Agência Sindical
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Em dia de muito sol e calor, foi inaugurado no domingo, 
23/09, o novo salão de festas da Sede Campestre dos 
Comerciários de Guarulhos, em Arujá.
O salão de festas, que tem térreo e mezanino, com 
grande capacidade de público foi construído para permitir 
reuniões que necessitem abrigar uma quantidade maior 
de pessoas e para festas da família comerciária.
O novo espaço vem se juntar a toda a infra-estrutura já 
existente na sede campestre, como o salão de jogos, o 
campo de futebol, a quadra coberta, a quadra gramada de 
vôlei, as piscinas, o playground e as várias churrasqueiras, 
tudo isso em uma área com muito verde para proporcio-
nar momentos agradáveis de lazer à família comerciária. 
Isso sem falar do pesqueiro, também direcionado a 
proporcionar momentos agradáveis aos integrantes 
da categoria.
Walter dos Santos destacou as melhorias continuas 
para os comerciários: “Desde que adquirimos a nossa 
Sede Campestre, há mais de 20 anos, fomos, em todos 

os anos, implantando benfeitorias para dar mais prazer 
aos comerciários que a frequentam. Todos os anos, nós 
aproveitamos a parada no meio do ano para fazer 
alguma coisa, assim foi com a construção de várias 
churrasqueiras, com a cobertura da quadra, com a 
construção da segunda piscina, da ampliação do estacio-
namento, entre muitas outras obras que fomos fazendo 
aos poucos. Nunca abandonamos a luta por melhores 
condições de trabalho e salários, mas sabemos que 
a qualidade de vida para a família dos nossos associados 
também é muito importante e nos empenhamos nisso,  
por isso os nossos vários convênios, a nossa Sede 
Campestre e as Colônias de Férias de Praia Grande 
e Avaré. O salão de festas é só mais uma dessas obras 
entregues à categoria. Se as pessoas querem saber 
aonde vai a contribuição sindical, visitem a Sede Cam-
pestre, visitem o sindicato, vejam onde e como bem 
estão sendo aplicados os recursos que recebemos”, 
arrematou Walter.



FESTA DOS COMERCIáRIOS 2018

nº 259  |  o comerciário  |  outubro/2018FESTA

5

A 23ª Festa dos Comerciários acontecerá no dia 04 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 30/09/2018, 
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.

PRESTE ATENçãO PARA NãO FICAR DE FORA:

ContAmoS Com A SUA preSençAContAmoS Com A SUA preSençA

02 MOTOS, uma doada por Luiz Carlos Motta, presidente 
da Fecomerciarios e outra doada pela Yamaha motors do 
Brasil
10 TVs de 32 polegadas cada
05 microondas
05 fritadeiras
10 ventiladores
05 conjunto de panelas Tramontina
05 conjuntos de aparelhos de jantar
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SAÚDE

POR QUE DOAR?

O qUE PRECISO FAzER PARA SER UM DOADOR DE óRGãOS?
Para ser doador, no Brasil, você não precisa deixar nada 
por escrito, em nenhum documento. Muitas pessoas 
acham que é preciso registrar a opção de doador de ór-
gãos na carteira de motorista, mas isso não é mais ne-
cessário. Basta você conversar com sua família sobre seu 
desejo de ser doador. A doação de órgãos só acontecerá 
após a autorização da família.

qUAIS OS TIPOS DE DOADOR qUE ExISTEM?
Doador vivo: qualquer pessoa saudável que concorde 
com a doação, desde que não prejudique sua própria 
saúde e seja compatível com a pessoa que vai receber 
o órgão. O doador vivo pode doar um dos rins, parte do 
fígado, parte da medula óssea e parte do pulmão. Pela lei, 
parentes até quarto grau (pais, filhos, irmãos, avós, netos, 
tios e primos) além e dos cônjuges podem ser doadores. 
Para os não parentes, somente com autorização judicial.
Doador falecido: são pacientes com morte encefálica, 
geralmente vitimas de catástrofes cerebrais, como 
traumatismo craniano graves ou AVC (derrame cerebral) 
extenso.

qUAIS óRGãOS E TECIDOS PODEM SER OBTIDOS DE 
UM DOADOR FALECIDO?
Coração, pulmões, fígado, pâncreas, intestino e rins. 
Também tecidos como córnea, veias, ossos e tendões. 
Portanto, um único doador pode salvar ou melhorar mui-
tas vidas. A retirada dos órgãos é realizada em centro ci-
rúrgico, como qualquer outra cirurgia. 

PARA qUEM VãO OS óRGãOS?
Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de 
um transplante e estão aguardando em lista única, defi-
nida pela Central de Transplantes da Secretaria de Saúde 
de cada Estado e controlada pelo Sistema Nacional de 
Transplantes

POSSO TER CERTEzA DO DIAGNóSTICO DE MORTE 
ENCEFáLICA?
Sim. O diagnóstico de morte encefálica é regulamenta-
do pelo Conselho Federal de Medicina. Dois médicos 
de diferentes áreas examinam o paciente, sempre com 
a comprovação de um exame complementar, que é in-
terpretado por um médico. Não existe dúvida quanto ao 
diagnóstico.

APóS A DOAçãO O CORPO DO DOADOR FICA DEFORMADO?
Não. O processo de retirada dos órgãos é uma cirurgia 
como qualquer outra, restando apenas a incisão. O doa-
dor poderá ser velado normalmente.

Para ser um doador,
converse com sua família.
Basta uma palavra para salvar uma vida.

Doe órgãos. Doe vida.
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KIT-BEBÊ, INDISPENSáVEL

O kit-bebê continua fazendo sucesso. Desde o seu lança-
mento, há cerca de quatro anos, todos os meses as famí-
lias comerciárias procuram o sindicato para o receberem.
O kit-bebê tem o objetivo de ser um presente e, ao mes-
mo tempo, um auxílio em um momento da vida que é de 
muita alegria, mas, também, de muitos gastos financei-
ros. Por isso, o Sincomerciários de Guarulhos o oferece 
às mães comerciárias sócias há pelo menos três meses, 
ou dependentes de sócios e que tenham filhos com 

Sócia Edna Cristina da Conceição do Sonda Supermercados - Jd Cabuçu com a 
filha Rebecah recebe o kit do bebê João Ricardoh

idade de zero a três meses. Caso você se encaixe nessas 
condições, entre em contato pelo telefone 11 2475-6565.
Sempre lembrando que o kit bebê é 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, travessei-
ro, mamadeiras Kuka  (70 ml e 250 ml), sapatinho e luvas, 
pano de boca bordado, chupeta Kuka, cortador de unhas, 
e uma linda bolsa.



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: _________

(    ) Autorizo, nos termos do art. 545 da CLT, o desconto em folha de pagamento  da  mensalidade  associativa e das demais 

contribuições previstas em lei, acordos ou em normas coletivas firmadas por este sindicato.

(    ) 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

para maiores informações sobre sócios e benefícios
WhatsApp: 96865-1531


