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Realizada pelo Sincomerciários de Guarulhos e Região, na Sede Campestre em Santa 
Isabel, a festa marca o dia em homenagem à categoria. Uma moto 0k, 10 tvs 32 polegadas  e 
muitos outros prêmios serão distribuídos.

DIADIA
 06/11/2022 06/11/2022

PREPARE-SE PARA A GRANDEPREPARE-SE PARA A GRANDE
FESTA DOS COMERCIÁRIOS 2022FESTA DOS COMERCIÁRIOS 2022

SORTEIO DE
UMA MOTO
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PARABÉNS AOS COMERCIÁRIOSPARABÉNS AOS COMERCIÁRIOS
E AO COMPANHEIRO MOTTAE AO COMPANHEIRO MOTTA

Conseguimos! O representante da categoria comerciária e dos trabalha-
dores no Congresso Nacional, Luiz Carlos Motta, foi reeleito Deputado 
Federal.
A manutenção de Motta como deputado federal é um reconhecimento 
do povo paulista de que sua atuação tem sido firme e eficiente na defesa 
dos direitos dos trabalhadores.
Presidente da Fecomerciários – Federação dos Comerciários no Esta-
do de SP e da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, 
Motta é o representante dos comerciários, a maior categoria urbana do 
Brasil, e luta pelos direitos não apenas dos empregados no comércio, 
mas dos trabalhadores em geral.
Os desafios são muitos: na plataforma de Motta constam, entre outros, 
a luta pela geração de empregos formais; manutenção de direitos 
trabalhistas; qualificação profissional; aumento real ao salário mínimo; 
entre outros, tudo isso em um Congresso com perfil conservador, no qual 
vários sindicalistas não conseguiram a reeleição.

Motta aumentou a sua representação na Câmara dos Deputados, eleito 
com 104.701 votos, teve votação bem superior à de 2018, quando 
obteve 75.218 votos. Importante anotar que, em Guarulhos, Motta 
alcançou 2.634 votos, uma de suas maiores votações em todo o Estado 
de São Paulo.
Damos os parabéns ao companheiro Luiz Carlos Motta e a todas as 
lideranças comerciárias pela vitória conquistada nas urnas. Temos a 
certeza de que, agora, a experiência é maior e será revertida em grandes 
conquistas em prol de nossa categoria. Que Deus abençoe o ilumine e 
capacite nesse momento histórico para os trabalhadores do comércio de 
todo o País 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.
Não aceitamos ataques aos sindicatos, legítimos representantes dos 
trabalhadores e nem a conversa de que é preciso retirar direitos para 
abrir mais postos de trabalho, isso é conversa mole como a contada 
quando feita a reforma trabalhista de Temer. Estamos 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.
Por fim, convidamos todos os comerciários associados ao sindicato a 
participarem da grande festa da nossa categoria, em homenagem ao 
dia do comerciário, 30 de outubro. A festa acontecerá no dia 06 de 
novembro, na Sede Campestre de Santa Isabel. Vamos, depois de dois 
longos anos de pandemia, voltar a comemorar o nosso dia e de forma 
bem merecida.

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) 4574-2888

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) 4574-2888
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 da Silva; 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 –  Jornalista Responsável/ Fotos: Alex Pereira
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Facebook: /sincomerciariosguarulhos | Instagram: /sincomerciariosgru | WhatsApp: 11 4574-2888
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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ACORDOS: MAKRO, COMERCIAL ESPERANÇA EACORDOS: MAKRO, COMERCIAL ESPERANÇA E
TENDA ATACADO DÃO 8,83% DE REAJUSTE SALARIALTENDA ATACADO DÃO 8,83% DE REAJUSTE SALARIAL

Em mais acordos fechados pelo sindicato relativos à 
data-base 2022/2023, a Comercial Esperança, o 
Grupo Tenda e o Makro Atacadista concederam 
8,83% de reajuste, de uma só vez, aos seus 
funcionários.
O Sincomerciários de Guarulhos está negociando os 
acordos diretamente com as empresas em razão da 

inflexibilidade do sindicato patronal, que se nega a sentar 
à mesa e valorizar os comerciários.
Esses reajustes beneficiam centenas de trabalhadores e 
garantem, no mínimo, a inflação medida pelo INPC do 
período de doze meses com data-base em setembro e 
são concedidos de uma vez, ou seja, não são parcelados. 
O salário cresce de uma vez e não a conta-gotas.
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MOTTA É REELEITOMOTTA É REELEITO
DEPUTADO FEDERALDEPUTADO FEDERAL

Guarulhos se manifestou sobre a vitória: “Parabéns ao “Parabéns ao 
companheiro Luiz Carlos Motta e a todas as lideranças companheiro Luiz Carlos Motta e a todas as lideranças 
comerciárias pela difícil vitória conquistada nas urnas. comerciárias pela difícil vitória conquistada nas urnas. 
Esperamos que este segundo mandato traga ainda mais Esperamos que este segundo mandato traga ainda mais 
qualidade de vida aos comerciários do Estado de São qualidade de vida aos comerciários do Estado de São 
Paulo e de todo o Brasil. Agora a experiência é maior e Paulo e de todo o Brasil. Agora a experiência é maior e 
será revertida em grandes conquistas em prol de nossa  será revertida em grandes conquistas em prol de nossa  
categoria. Que Deus abençoe te ilumine e capacite categoria. Que Deus abençoe te ilumine e capacite 
nesse momento histórico para os trabalhadores do nesse momento histórico para os trabalhadores do 
comércio de todo o País”comércio de todo o País”, finalizou Walter. 

O representante dos trabalhadores na Câmara Federal, 
Luiz Carlos Motta, foi reeleito deputado federal com 
104.701 votos nas eleições do domingo 02/10/22.
Motta foi (e continua sendo) o primeiro comerciário a 
ser eleito deputado federal pelo Estado de São Paulo. 
Dos 70 Deputados Federais eleitos pelo Estado de São 
Paulo para a Câmara, Motta ficou em 57º lugar. Fiel à 
sua trajetória o parlamentar tem como objetivo atuar em 
várias frentes para melhorar a vida das pessoas.
Ele foi reeleito tendo como base as conquistas do 
primeiro mandato e a aceitação por parte do eleitorado de 
uma plataforma que contem os seguintes pontos:
1) Geração de empregos formais.
2) Manutenção de direitos trabalhistas.
3) Qualificação profissional por meio de cursos gratuitos para 
aumentar a empregabilidade e as chances de promoções.
4) Aumento real ao salário mínimo para ampliar o poder de 
compra dos trabalhadores em geral.
5) Instalação de mais creches com dias e horários de 
funcionamento diferenciados.
6) Valorização das mulheres, jovens e idosos.
7) Destinação de emendas aos municípios para projetos liga-
dos às áreas da saúde, educação, moradia, transporte, espor-
te, cultura, segurança pública e infraestrutura, entre outras.

Motta diz: “Agradeço cada voto recebido. Honrarei cada “Agradeço cada voto recebido. Honrarei cada 
um deles. Meus eleitores sabem que podem contar co-um deles. Meus eleitores sabem que podem contar co-
migo, sempre. Muito obrigado!”migo, sempre. Muito obrigado!”.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
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Estaremos juntos novamente!Estaremos juntos novamente!

FESTA DOS COMERCIÁRIOS
20222022

Após dois anos de distanciamento, vamos retomar a 
alegria da festa em homenagem à nossa categoria.
A 25ª Festa dos Comerciários acontecerá no dia 06 de 
novembro, à partir das 10h. Para garantir 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:

PRÊMIOSPRÊMIOS
Além das dezenas de prêmios como microondas, 
fritadeiras, aparelhos de jantar, jogos de panelas, 
ventiladores, entre outros, SERÁ SORTEADA UMA MOTO 
0 KM e 10 tvs 32 polegadas  Não perca essa grande 
confraternização da categoria e aproveite para curtir com 
muito chope e churrasco à vontade

REGRASREGRAS
Apenas participarão da festa e concorrerão aos prêmios os 
que se associaram até o dia 30/09/2022, como foi ampla-
mente divulgado no jornal do sindicato, nas redes sociais e 
na página na internet do sindicato.
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.
Não será permitida a entrada de pai, mãe, convidados ou 
visitantes (atualize o seu cadastro, participam da festa o 
sócio e os dependentes cadastrados).
O pesqueiro estará fechado.

DIA 06 de novembroDIA 06 de novembro
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O Outubro Rosa é um movimento mundial.O Outubro Rosa é um movimento mundial.
O nome remete à cor do laço rosa queO nome remete à cor do laço rosa que
simboliza a luta contra o câncer de mama.simboliza a luta contra o câncer de mama.

O que é câncer?O que é câncer?
O câncer é o resultado da multiplicação exa-
gerada e descontrolada de algumas células 
que adquirem a capacidade de invadir es-
truturas sadias à sua volta. Eventualmente 
podem deslocar-se do seu local de origem, 
atingir a corrente sanguínea e alcançar outras 
partes do corpo. Quando estas alterações 
ocorrem no tecido amário, temos o câncer de 
mama, que se manifesta, normalmente, sob 
a forma de um caroço ou nódulo palpável. 

Todo o nódulo, palpável na mama, é Todo o nódulo, palpável na mama, é 
câncer?câncer?
Não. Existem tumores que não são deno-
minados de câncer. Os cistos e os fibroade-
nomas podem ser palpáveis e não têm uma 
evolução ruim como o câncer de mama.

Além da palpação de nódulos, existem Além da palpação de nódulos, existem 
outros sinais sugestivos de câncer de outros sinais sugestivos de câncer de 
mama?mama?
O aparecimento de ínguas nas axilas, modificações da 
forma e tamanho das mamas, saída de secreção escura 
ou com sangue pelo mamilo e modificações na pele, na 
auréola mamária ou no mamilo podem ser sinais 
indicativos de câncer de mama.

Existe predisposição para o câncer de mama?Existe predisposição para o câncer de mama?
Sim, existem fatores de risco, que estão associados 
ao aparecimento do câncer de mama. São considerados 
fatores de alto risco a história familiar (mãe ou irmã com 
câncer de mama na pré-menopausa) e a presença de alterações 
genéticas (modificações nos genes associados ao câncer de mama 
- BRCA1 e BRCA2). A detecção das modificações nos genes 
associados ao câncer de mama – BRCA1 e BRCA2 indica, 
apenas, uma predisposição não sendo definitiva para o 
aparecimento de câncer de mama. Este exame deve 
ser feito preferencialmente nos grupos de mulheres que 
apresentem uma história familiar de câncer em mama 
ou ovário.

Qual a vantagem do diagnóstico precoce? Qual a vantagem do diagnóstico precoce? 
O diagnóstico precoce do câncer de mama possibilita 
o tratamento em estágios iniciais da doença, evitando 
procedimentos mais radicais e aumentando as chances 

de cura. A detecção precoce inclui o auto-exame (inspe-
ção visual e palpação sistemática de cada mama pela própria mulher. 
Deve ser realizado geralmente entre o 7º e 10º dia após a menstrua-
ção); o exame clínico das mamas (exame realizado pelo profis-
sional de saúde rotineiramente durante a consulta) e a mamogra-
fia (exame radiológico).

O que é a mamografia?O que é a mamografia?
É um exame de raio-x das mamas. Na imagem radiográ-
fica da mamografia o especialista consegue detectar alte-
rações sugestivas de câncer e diferenciá-las das lesões 
benignas.

Qual a idade ideal para iniciar a realização dos Qual a idade ideal para iniciar a realização dos 
exames de mamografia?exames de mamografia?
A primeira mamografia deve ser realizada entre 35 e 40 
anos e controles periódicos anuais ou bianuais a partir dos 
40 anos. Nas mulheres com historia familiar importante, 
esta recomendação deve ser adiantada em 10 anos. A 
mamografia é o método de escolha para a detecção 
precoce do câncer mamário, pois consegue descobrir 
lesões mesmo antes de serem aparentes no exame 
físico. È recomendada como método de rastreamento, 
sendo indicada para todas as mulheres, independente da 
existência de sinais ou predisposição para o câncer.

O OUTUBRO ROSA EO OUTUBRO ROSA E
O CÂNCER DE MAMAO CÂNCER DE MAMA

nº 307  |  o comerciário  |  outubro/2022SAÚDE - Outubro ROSASAÚDE - Outubro ROSA



FECOMERCIÁRIOS COMEMORA OFECOMERCIÁRIOS COMEMORA O
DIA DOS COMERCIÁRIOS EM AVARÉDIA DOS COMERCIÁRIOS EM AVARÉ

1. Valorização e reconhecimento da categoria.
2. Importância da reeleição do deputado Motta na defesa dos 

direitos da classe trabalhadora no Congresso Nacional, 
principalmente diante das ameaças de uma nova Reforma 
Trabalhista.

3. Aproximar, cada vez mais, os Sindicatos dos locais de trabalho.
4. Estimular a sindicalização.
5. Promover cursos de capacitação profissional a fim de 

fomentar a empregabilidade e contribuir para promoções.
6. Concentrar esforços para manter e gerar empregos.
7. Lutar por reajustes dignos aos salários.

Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários, diz: 
“Agradeço a calorosa recepção que tive da categoria. “Agradeço a calorosa recepção que tive da categoria. 
Juntos, fizemos um grandioso Dia do Comerciário!”Juntos, fizemos um grandioso Dia do Comerciário!”

Os cerca de 3.500 participantes das comemorações 
ao Dia do Comerciário (30 de Outubro), domingo, 9, no 
Complexo Eco, mantido pela Fecomerciários em Avaré, 
retornaram às respectivas bases dos Sincomerciários 
e Sinprafarmas filiados com reflexões submetidas por 
dirigentes à atenta plenária. Comerciários e práticos 
de farmácia vestiam camisetas alusivas à data que 
estampavam a frase: “Mobilizados por Empregos, 
Salários e Direitos”. Ao ser anunciado, o presidente da 
Federação, Luiz Carlos Motta, foi ovacionado pelo 
público, dados os 104.701 votos que o reelegeram, 
Deputado Federal, no pleito de 2 de outubro. 
Abertos os trabalhos, os sindicalistas comerciários 
paulistas focaram os seus pronunciamentos nas 
seguintes bandeiras comerciárias:
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