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FESTA DOS COMERCIÁRIOS 2019

Confira na Página 05

Evento realizado pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos em sua Sede
Campestre, comemora o Dia da Categoria com muitos prêmios. A 24ª Festa em
Homenagem ao Dia dos Comerciários acontecerá no dia 03 de novembro,
domingo, a partir das 10 horas, na Sede Campestre.

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 3x4.

Tel/whatsapp: 11 24756565

INSCRIÇÃO: R$ 20,00 (taxa única)
MENSALIDADE: R$ 15,00 (valor único para toda a família)
Os comerciários associados têm direito a usar a Sede Campestre, o pesqueiro, o dentista gratuito, ao kit-bebê, 
ao kit-escolar, convênios, entre outros benefícios. Consulte prazos de carência e condições.
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OS DESAFIOS QUE NOS AGUARDAM

No último dia 28 de setembro, assumimos um novo um mandato 
à frente do Sincomerciários de Guarulhos. Primeiramente, quero 
agradecer a Deus e, depois, a todos que compareceram e, especial-
mente, aos diretores que tomaram posse.
É uma nova etapa, com novos desafios. Os trabalhadores e os 
sindicatos estão sendo atacados pelo governo de Bolsonaro como 
nunca antes ocorreu no Brasil. Também estamos enfrentando o 
fenômeno mundial da “uberização” do trabalho, que nada mais é 
do que a prestação de serviços sem qualquer vínculo, sem 
qualquer garantia, sem nada, tudo em nome dos lucros para os 
tubarões internacionais. Precisaremos de muita força e contamos 
com a participação de todos nessa resistência. O que está em jogo 
agora é a garantia de empregos dignos para nós e nossos filhos 
e uma aposentadoria que nos permita ter uma velhice decente. 
Enfrentamos a ditadura, conquistamos a redemocratização e não 
vamos nos esconder, nós vamos lutar.

Vamos sentar com os patrões para obter reajustes salariais e garan-
tir a manutenção dos nossos direitos conquistados ao longo dos anos 
e não vamos recuar nisso. Continuaremos a fiscalizar e denunciar, 
inclusive na Justiça, o desrespeito aos direitos dos comerciários. 
Por outro lado, pretendemos continuar a oferecer melhores condi-
ções de vida aos nossos associados, com tratamento odontológi-
co gratuito, convênios de descontos em varias áreas, com vários 
cursos de qualificação profissional, com o kit-bebê e, a partir de 
janeiro, com o kit-escolar.
Além disso, nossa Sede Campestre e o pesqueiro continuarão de 
portas abertas, isso para não falar dos modernos Centros de Lazer 
da Fecomerciários, em Praia Grande e Avaré. Isso tudo sempre foi 
feito e continuará porque a nossa legitimidade decorre do reconhe-
cimento dos comerciários ao nosso trabalho.
Vamos intensificar a luta pelo trabalho decente, pela jornada de 
trabalho compatível, pelo fim da terceirização, pelo fim do fator 
previdenciário e por aposentadorias mais justas, contra o trabalho 
escravo, contra o trabalho infantil, contra a precarização, o trabalho 
intermitente e a “pejotização”.
Por fim, repito o que disse no discurso de posse, como Timoteo 4:7 – 
“Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé”.
Que Deus nos dê a sabedoria necessária para exercer o mandato 
que nos foi passado. A todos os comerciários de Guarulhos, Arujá, 
Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Santa Isabel, meu 
muito obrigado!!!

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; Shirley de Carvalho Silva; Ana Cristina Barbosa Santos; Edilene Maria da 
Silva Paes; José de Almeida Araújo; Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito; 
Valéria de Faria Bonfim; Edson Jesus de Carvalho e Maximino Pereira Xavier.
Projeto Gráfico/ Diagramação: Edgard Catão – Editora: Alessandra Q. – Jornalista Responsável/ Fotos: Alex Pereira
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Facebook: /sincomerciariosguarulhos | Instagram: /sincomerciariosgru | WhatsApp: 11 96865-1531
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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TOMA POSSE A NOVA DIRETORIA DO SINCOMERCIÁRIOS
DE GUARULHOS

A nova diretoria do Sincomerciários de Guarulhos tomou  
posse em evento ocorrido no dia 28 de setembro, no 
Salão de Festas da Sede Campestre do Sincomerciários 
de Guarulhos, localizada em Santa Isabel. Liderados por 
Walter dos Santos, reconduzido ao cargo de presidente 
no pleito ocorrido em fevereiro, os novos diretores deci-
dirão os rumos do sindicato e representarão a categoria 
pelos próximos cinco anos.
Compareceram ao evento Carlos Dionísio de Morais, 
presidente do Sincomerciários de Taubaté, que repre-
sentou a Federação dos Comerciários do Estado de São 
Paulo, Reginaldo Sena, presidente do Sincomércio 
Guarulhos e outras autoridades, funcionários, familiares 
e amigos.
Em seu discurso de posse, o presidente eleito para a 
gestão 2019/2024 disse que renova seu compromisso 
com a categoria, que já chega a 70.000 comerciários 
na base (Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Santa 

Isabel, Itaquá e Poá). Walter lembrou que o sindicato já 
enfrentou a ditadura e que os brasileiros conquistaram a 
redemocratização, o que é importante. Ele elencou as 
metas a serem cumpridas: luta pelo trabalho decente, 
pela jornada de trabalho compatível, pelo fim da 
terceirização, pelo fim do fator previdenciário e por 
aposentadorias mais justas, contra o trabalho escravo, 
contra o trabalho infantil, contra a precarização e o 
trabalho intermitente, contra a “pejotização”. Ele ain-
da prometeu buscar junto às autoridades a ampliação 
da estrutura da fiscalização que, afirmou ele, está pre-
cária, bem como investir na qualificação profissional. 
Walter citou o empresário britânico Richard Bronson, 
para quem: “É uma grande mentira afirmar que os clientes 
vêm em primeiro lugar. Quem vem em primeiro lugar são os 
funcionários, se você cuidar dos funcionários, eles cuidarão 
dos clientes”. Por fim, Walter citou Timoteo 4:7 – “Com-
bati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé”. 

A nova diretoria é formada por antigos e novos diretores, com a seguinte composição:  Walter dos Santos – presidente; Luciano 
Paula Leite; Raimundo dos Santos; Shirley de Carvalho Silva; Ana Cristina Barbosa Santos; Edilene Maria da Silva Paes; José de Almeida Araújo; 
Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito; Valéria de 
Faria Bonfim; Edson Jesus de Carvalho e Maximino Pereira Xavier.
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Considerando que os sindicatos patronais estão se 
negando a negociar qualquer reajuste além da inflação 
e, ainda, querem retirar da convenção coletiva direitos 
conquistados, o Sincomerciários de Guarulhos optou por 
negociar diretamente com as empresas e já começa a 
obter bons resultados. 
Somente em outubro quatro acordos foram fechados. 
Comércio Atacadista de Sucatas Martins Brandão Reci-
clagens Ltda, com data-base setembro (6% de reajuste); 
Comércio Atacadista de Produtos Quimicos Royal Marco 
Comercial Ltda, data-base setembro (5% de reajuste); 
Comércio Atacadista Mega do Brasil Import. Export. Ltda, 
data-base setembro, 5% de reajuste e Loja de Calçados 
Tigrão Shopping Tennis e Acessórios de Guarulhos, 
data-base outubro (5% de reajuste).

Intransigente na defesa dos trabalhadores, o Sincomer-
ciários de Guarulhos, inconformado com a sentença da 
Justiça do Trabalho de Guarulhos, que negou o pedido na 
ação de pagamento de PLR – Participação nos Lucros e 
Resultados movida contra as Lojas Americanas, recorreu 
ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e obteve 
sucesso. O recurso foi acolhido para condenar a ré ao pa-
gamento de PLR aos empregados em cujos registros não 
conste o pagamento da parcela no mês em que devida, 
no montante de um piso salarial por período de apuração.
Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, as Lojas Ameri-
canas “deverão garantir a cada empregado o pagamento 
mínimo no valor de 01 (um) Piso Normativo”, nos valores 
estipulados em cada norma coletiva, “a título de Participa-
ção nos Lucros e Resultados - PLR”, impondo-se os paga-
mentos de cada parcela nos meses de julho e setembro 
de 2018, para o exercício de 2017, e nos meses de feverei-
ro e julho de 2019, para o exercício de 2018 (§§4º e 5º da 
Cláusula 59ª da CCT 2017/2018), bem assim nos meses 
de fevereiro e julho de 2020, para o exercício 2019 (§4º da 
Cláusula 60ª da CCT 2018/2019), neste último caso condi-
cionada à apuração de resultados pela empresa”.
Para os exercícios de 2017 e 2018, o TRT condenou as 
Lojas Americanas a pagarem multa de 70% do piso en-
tão vigente (R$ 1.664,00 para o comissionista puro e R$ 
1.387,00 para os demais) a ser revertida para cada empre-
gado prejudicado, ou seja, por e para cada empregado 
que não tenha recebido a parcela devida, e para o exercí-
cio de 2019, cujas parcelas deverão ser quitadas em feve-
reiro e julho de 2020, igual percentual incidente sobre o 

SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS GANHA AÇÃO NO TRT
E AMERICANAS É CONDENADA A PAGAR PLR

piso então vigente (R$ 1.742,00 para o comissionista puro 
e R$ 1.452,00 para os demais), igualmente por e para 
cada empregado prejudicado.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos, comemorou: “São milhões de reais que o nos-
so jurídico conseguiu para os comerciários, isso demons-
tra a importância do sindicato, primeiro quando discutimos 
com os empregadores por meses, para assinarmos uma 
Convenção Coletiva de Trabalho que garanta a manutenção 
dos direitos da categoria, depois como um lugar onde os co-
merciários podem fazer reclamações e buscar orientações 
e, por fim, em situações como essa, quando ingressamos 
com ações na Justiça para garantir direitos dos emprega-
dos, isso sem falar nos benefícios que são oferecidos, para 
melhorar a qualidade de vida dos nossos representados, 
como o dentista gratuito, os convênios, a Sede Campestre, 
entre outros”, afirmou Walter.
O departamento jurídico está disponível para que os co-
merciários o procurem em busca dos seus direitos.

“O comerciante entende que se não valorizar seu funcio-
nário, ele é quem perde. Por isso, estamos conseguindo 
fechar acordos bem acima do que recomenda o sindica-
to patronal”, destaca Walter dos Santos, presidente do 
Sincomerciários de Guarulhos.



A 24ª Festa dos Comerciários acontecerá no dia 03 de novembro, à partir das 10h. Confira as regras de ingresso para 
a festa e para concorrer ao sorteio:

PRÊMIOS

• 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.
CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA!

Além das dezenas de prêmios como TV’s, microondas, 
fritadeiras, aparelhos de jantar, jogos de panelas, ventiladores, 
entre outros, SERÁ SORTEADA UMA MOTO O KM doada 
pela Yamaha.
Não perca essa grande confraternização da categoria e aproveite 
para curtir com a sua família, com muito chope e churrasco 
à vontade.

FESTA DOS COMERCIÁRIOS
2019
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SAÚDE

Durante todo o dia foram realizados vários exames para 
verificar a acuidade visual e fornecidas várias orientações.
Fique de olho na programação de cursos e eventos que o 
Sincomerciários de Guarulhos oferece para a categoria.

O exame de visão promovido pelo CQC – Centro de Qua-
lificação dos Comerciários do Sincomerciários de Guarulhos, 
em parceria com a Ótica Tanaka, no último dia 26 de 
setembro, atendeu 52 pessoas.

EXAME DE VISÃO ATENDE COMERCIÁRIOS E
POPULAÇÃO EM GERAL

Dezenas de comerciárias compareceram no dia 11 de 
outubro, no CQC – Centro de Qualificação dos Comerciários, 
para aproveitarem o Dia da Beleza para as Comerciárias, 
promovido pelo Sincomerciários de Guarulhos, em parceria 
com o Senac.
Desde as 10h da manhã, várias comerciárias foram atendi-
das por profissionais de diversos setores ligados à beleza.
A programação envolveu auricoloterapia; cuidados com as mãos 
(higienização, esfoliação, massagem e proteção solar); manicure 
e maquiagem, que foi realizada em parceria com Renato 

DIA DA BELEZA PARA AS COMERCIÁRIAS
FAZ SUCESSO EM GUARULHOS

Moraes, Beauty Coaching e Diretor da Mary Kay Brasil. 
Todos os serviços oferecidos foram totalmente gratuitos.
O CQC – Centro de Qualificação dos Comerciários de 
Guarulhos, um órgão do Sincomerciários de Guarulhos, 
agradece a dedicação das e dos profissionais que se 
envolveram no evento e ao público que compareceu e fez 
o sucesso do Dia da Beleza Comerciária.

CQC - Rua Cerqueira César, 236 - Centro de Guarulhos
Tel.: (11) 4378-8333
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KIT-BEBÊ CONTINUA
FAZENDO SUCESSO

Desde 2015, o Sincomerciários de Guarulhos oferece aos seus asso-
ciados o Kit-Bebê. Nesse período, 162 famílias já foram beneficiadas 
com o programa que é um dos vários benefícios oferecidos pelo sin-
dicato aos seus sócios.
Em setembro, mais cinco famílias o retiraram nas sedes do sindicato, 
em Guarulhos e Itaquaquecetuba.
O kit-bebê é um presente e, ao mesmo tempo, um auxílio aos no-
vos papais e mamães. 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 idade de zero a três 
meses. Caso você se encaixe nessas condições, entre em contato 
com o Sincomerciários de Guarulhos, pelo telefone 11 2475-6565.
O kit-bebê é composto de 15 itens, todos indispensáveis ao bebê, 
como trocador de bolsa, termômetro digital, talco e sabonete, bo-
die, 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.
Confira abaixo as famílias que retiraram o kit-bebê em setembro:

Jessica, da Loja Andrade da Vila Rafael de
Guarulhos, e seu marido Raphael, retiraram o

kit do bebê Guilherme

Elizandra Evaristo, do Supermercados Irmãos Lopes do Jd. Tranquilidade de 
Guarulhos, e seu esposo Victor retiraram o kit do bebê Miguel

Temistocles, do Sendas Distribuidora do Centro 
de Arujá, retirou o kit da bebê Alice

Luana dos Santos, da G.M.J. Confecções do Centro 
de Guarulhos, retirou o kit da bebê Luiza

Josilania de Sousa, da Loja de Calçados Fernanda Bigonha Justino, Centro de 
Itaquaquecetuba, o marido Lucas e a filha Julia, com o kit do bebê Mateus
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IMPORTANTE COMUNICADO AOS COMERCIÁRIOS DE GUARULHOS

O Sincomerciários de Guarulhos, por seu Presidente 
Walter dos Santos, comunica a todos os comerciários 
que, desde agosto de 2019, vem tentando negociar o rea-
juste salarial das categorias com data base em setembro, 
outubro e novembro de 2019. 
Ocorre que os patrões estão se negando a negociar 
qualquer reajuste além da inflação e, ainda, querem 
retirar da convenção coletiva direitos já conquistados, tais 
como: adicional de horas extras, pagamento dobrado 
de feriados trabalhados, além da folga compensató-
ria. Querem, ainda, tirar a autonomia do sindicato em 
negociar diretamente com as empresas melhores 
condições aos comerciários, querem reduzir os salários  
de todos, com a implantação de contratos de trabalho 
intermitente, jornada 12x36, e jornada reduzida.
Chamamos todos os comerciários a se rebelarem contra 
esse abuso e apoiarem o sindicato. Você comerciário que 
é empregado de loja, de mercados ou supermercados, 
material de construção, atacadista de gêneros alimentí-

cios e outros, não deixe que seus direitos conquistados 
com sacrifício sejam furtados pela classe patronal. 
Assim, todos devem dizer não ao trabalho excessivo, à 
exigência de horas extras sem o devido adicional de 60%, 
devem se recusar a trabalhar nos feriados, pois não existe 
nada que os obriguem, e a trabalhar mais do que seis 
dias consecutivos sem folga. Todos esses direitos estão 
consagrados na Convenção Coletiva de Trabalho que hoje  
está ameaçada pela ganância de certos patrões. 
Também não concordem com horas extras em banco de 
horas, as quais, com certeza, nunca serão compensadas.
Unidos vamos lutar por nossos direitos e dizer não à 
exploração e à ganância patronal.
O Sincomerciários de Guarulhos esclarece que 
continua aberto a acordos individuais diretamente com 
as empresas. 

Se você for ameaçado, pressionado ou tiver dúvidas, ligue 
para o departamento jurídico do Sincomerciários: 11 24756565


