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Começam as negoCiações da pauta salarial
Com os patrões

Quatro sentenças contra
as Lojas riachueLo

Comerciários de todo o Estado de SP deram início, no dia 13/08, à Campanha Salarial Unificada 2012/2013. Concentrados 
no vão livre do Masp, Av. Paulista, os cerca de 600 manifestantes, liderados pelos dirigentes da Força Sindical, UGT, CUT, 
e Nova Central, seguiram, em passeata, rumo à Av. 9 de Julho, onde fica a sede da Federação Patronal (Fecomercio). 
Ivo Dall’Acqua, presidente do Conselho de Assuntos Sindicais e principal negociador da entidade, recebeu a pauta.
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O Sincomerciários de Guarulhos 
obteve na Justiça do Trabalho qua-
tro sentenças contra as Lojas Ria-
chuelo. A empresa foi obrigada a 
rescindir indiretamente o contrato 
de quatro comerciárias grávidas e 
a pagar todos os direitos.
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a sede campestre
está de voLta...

A sede campestre 
reabriu no dia 01 de 
setembro, dando início à 
temporada da primavera 
e à piscina, ao churrasco 
com os amigos, ao 
passeio no verde.

Página  05



EDITORIAL

2

ais uma vez 
chegamos a uma 
eleição.

Novamente escolheremos um 
prefeito e um vereador.
Nunca é demais lembrar aos colegas 
comerciários a importância do nosso 
voto no próximo dia 07 de outubro.
É muito importante escolhermos 
bem o prefeito, pois ele tomará 
decisões que afetarão diretamente 
a nossa vida, como a qualidade do 

transporte público, por exemplo. 
Mas, há outra escolha tão importante 
que é a do vereador. Não podemos 
votar em qualquer “palhaço” que 
aparece na televisão. É o vereador 
que fiscaliza os atos do Prefeito, 
que vota os projetos de lei, que nos 
representa.
Antes de escolher, olhe o passado do 
sujeito, procure saber se é honesto. 
Também não entregue o seu voto 
em troco de um churrasco, de um 
punhado de tijolos ou de uma cadeira 
de rodas.
É o futuro da nossa cidade que 
está em jogo, quando votamos, 
escolhemos o futuro que queremos 
para nós e para os nossos filhos. 
Lembre-se de que se escolhemos um 
corrupto, ele desviará o dinheiro que 
iria para escolas, hospitais e outros 
serviços essenciais.
Vamos, portanto, votar certo. 
Aproveitando a oportunidade. Quero 
lembrar rapidamente três coisas aos 
colegas comerciários. A primeira é 
relembrar aos companheiros de 
Itaquá que, no mês passado, 
inauguramos a nossa nova sede, a 
casa do comerciário, que oferecerá 
vários serviços à categoria, como 

orientação jurídica, entre outros, mas 
não vamos ficar no tradicional. De 
cara, vamos lançar uma videolocadora 
e vamos fazer mais, aguardem.
Também quero convidar a todos para 
visitarem a Sede Campestre nesta 
bela primavera que se anuncia. A 
piscina está lá, o verde está lá, é de 
toda a família comerciária.
E, por último, afirmar que estamos 
batalhando junto aos patrões para 
conseguirmos aumento real de 
salário. Entregamos a pauta salarial e 
já estamos fazendo várias reuniões. 
Agradecemos a confiança da 
categoria e vamos nos empenhar ao 
máximo para melhorar o salário e, 
também, as condições de trabalho, 
pois nossos pleitos têm 140 itens.
Vamos em frente, nós podemos mais.M

a Hora do Voto

Walter dos Santos
Presidente
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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
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Comerciários de todo o Estado de SP deram início, no dia 
13/08, à Campanha Salarial Unificada 2012/2013. 
Concentrados no vão livre do Masp, Avenida Paulista, 
os cerca de 600 manifestantes, liderados pelos dirigentes 
da Força Sindical, UGT, CUT, e Nova Central, seguiram, 
em passeata, rumo à Avenida 9 de Julho, onde fica a 
sede da Federação Patronal (Fecomercio). Ivo Dall’Acqua, 
presidente do Conselho de Assuntos Sindicais e principal 
negociador da entidade, recebeu a pauta.
No percurso de cerca de três quilômetros, comerciários 
e comerciárias, apoiados também pelas categorias dos 
químicos e dos metalúrgicos de São Paulo, reforçaram as 
principais reivindicações da Campanha.
Esse reforço reivindicatório se deu por meio de palavras 
de ordem, faixas, camisetas, bonés, balões, panfletos e 
bandeiras. Tais como: aumento real, reajuste salarial (pelo 
INPC/IBGE), PLR, vales refeição e alimentação, fim do 
banco de horas, redução da jornada semanal de trabalho, 
pisos salariais diferenciados, trabalho com dignidade e 
avanços nas cláusulas sociais.
Sobre o caminhão de som, o presidente da Federação 
dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo 

(Fecomerciários), Luiz Carlos Motta, reafirmou que 
cada uma das 140 cláusulas que compõe a pauta de 
reivindicações atende aos reais anseios da categoria. Ele 
disse. “A realização desta passeata, pacífica, demonstra, 
em si, o quanto a categoria que mais cresce no Brasil está 
organizada e mobilizada sindicalmente”.
E completou: ”Esta mesma demonstração de força será 
mantida nas futuras rodadas de negociação. O momento é 
de reiterar a unidade comerciária em todo o Estado, com 
os 67 Sindicatos Filiados à Federação, aqui presentes, bem 
como junto às Centrais. Sigamos, portanto, juntos, firmes 
e fortes rumo à vitória!”.
Ao entregar o documento, Walter dos Santos, presidente 
do Sincomerciários de Guarulhos, afirmou que busca mais 
qualidade de vida para os comerciários, com dignidade 
salarial: “Aumentou a carne, o leite, o pão, os impostos, 
tudo, nosso salário também precisa aumentar e nossas 
condições de trabalho também.”
Após o ato, para mostrar aos patrões que a categoria 
não tem poder aquisitivo sequer para comprar 
“carne de segunda”, foi servida uma 
sardinhada em frente à Fecomercio. 

ComerCiários fazem passeata e entregam pauta salarial
Com 140 Cláusulas aos patrões

Da esquerda para a direita: Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários, Ivo Dall’Acqua, representante da Fecomercio SP
e Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários Guarulhos
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sindiCato Conquista 4 sentenças Contra lojas riaCHuelo

ComerCiários dão mais um passo rumo à regulamentação da profissão

O Sincomerciários de Guarulhos obteve na Justiça do 
Trabalho quatro sentenças contra a Lojas Riachuelo. Com 
a determinação, a empresa está obrigada a rescindir 
indiretamente o contrato de quatro comerciárias, e pagar às 
mesmas todos os direitos previstos em lei, incluindo multa 
de 40% sobre o valor do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS) e também o valor referente ao período 
de licença maternidade (4 meses de salário), mais 75 
dias de estabilidade após o término da licença, direito das 
comerciárias conquistado pelo sindicato e garantido na 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da categoria.
As ações foram apresentadas à Justiça pelo departamento 
jurídico do Sincomerciários de Guarulhos após seguidas 
denúncias de sérias irregularidades ocorridas na empresa. 
Além de não oferecer creche ou auxílio-creche (obrigação 
de toda empresa com 30 ou mais empregadas), segundo 
relato comprovado, comerciárias com gravidez confirmada 
vinham sendo “convidadas” pela Riachuelo a pedirem 
demissão, abrindo mão de todos os direitos garantidos em 
lei e pela CCT às gestantes.
A Riachuelo S/A ainda pode recorrer da sentença mas, 
caso isso ocorra, o Sincomerciários de Guarulhos acredita 
que as instâncias superiores da Justiça do Trabalho irão 
manter a posição favorável às comerciárias obtida em primeira 
instância em Guarulhos.
“É uma pena que empresas do porte da Riachuelo e com 
um nome a zelar cometam tamanha irregularidade contra 
os direitos das mulheres comerciárias. Tal atitude é uma 
grave afronta também a todas às mulheres trabalhadoras 

brasileiras e às leis que regem as relações de trabalho em 
nosso país e, portanto, não pode continuar a acontecer. 
Mas para podermos lutar contra esse tipo de abuso, 
precisamos que os comerciários venham até o sindicato 
e façam suas denúncias”, afirma Walter dos Santos,
presidente do Sincomerciários de Guarulhos.

Em mais um passo para o reconhecimento da categoria dos 
comerciários, a Comissão de Trabalho, de Administração 
e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou no dia 
08 de agosto o Projeto de Lei 115, de autoria do senador 
Paulo Paim (PT-RS), que regulamenta a nossa profissão. Agora 
falta apenas uma votação, na Comissão de Constituição 
e Justiça, para ir à sanção da presidenta Dilma Rousseff. 

Garantias
Com a regulamentação, a atividade de comerciário deixa de 
ser uma função para se transformar em profissão, que deverá 
ser lançada na Carteira de Trabalho, com as garantias de 
jornada de trabalho diária de 8 horas e semanal de 44 horas. 
Qualquer alteração na jornada de trabalho do comerciário a 
partir da regulamentação, somente poderá ocorrer através 
de Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo de Trabalho. 

Por Maria Helena Rodrigues

Comerciários presentes à votação

Se você também tem alguma irregularidade para 
relatar, não se intimide, procure o depto. jurídico 
do Sincomerciários e faça valer os seus direitos.
Mais informações:
Guarulhos: 2475-6565 | Itaquá: 4642-0792.
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a sede Campestre está de Volta... 

pesqueiro

Ideal para confraternizar com a sua família e iniciar os filhos na 
pescaria. Aproveite a natureza, longe do barulho e da poluição. 
Troque a preocupação pela emoção de fisgar peixes ou ficar à 
beira do lago, só relaxando.
Informamos que foi despejada uma tonelada de peixes no lago e 
agora está muito mais fácil para pescar.

nova coBertura na Lanchonete
Para dar maior conforto aos frequentadores da lanchonete da 
Sede Campestre, foi feita uma nova cobertura em área aberta 
que ficava ao seu lado, oferecendo proteção do sol e da chuva.

Contamos com a colaboração dos frequentadores para 
cuidarmos da Sede Campestre e esperamos melhorar, cada vez 
mais, esse espaço de lazer e convivência que é de todos nós.

A sede campestre reabriu no dia 01 de setembro, dando 
início à temporada da primavera e à piscina, ao churrasco 
com os amigos, ao passeio no verde.
Não se esqueça dos quiosques com churrasqueiras, 
campo de futebol gramado, quadra poliesportiva coberta, 
salão de jogos, videokê, playground, lanchonete e um
amplo estacionamento. O acesso é fácil, pela Estrada 
municipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56,  no bairro 
Cafundó - Santa Isabel.

11 4656-178311 4656-1783

Lembramos que o acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente 
por dentro da sede campestre, após a identificação na portaria.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO:

• O número máximo de convidados é de cinco por sócio, com a cobrança de taxa pela utilização de R$ 15,00 por convidado.
• Crianças visitantes de 6 a 10 anos: R$ 10,00.
• Na piscina, o acesso só é permitido em trajes de banho.
• Para ingressar na sede é necessário apresentar a carteira de associado do sindicato e a carteirinha dos dependentes.
• Funciona aos finais de semana e feriados, das 9h às 17h.
• É proibido permanecer no local após às 17h.
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CÂnCer de mama
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O que é o câncer?
O câncer é o resultado da multiplicação exagerada e 
descontrolada de algumas células que adquirem a 
capacidade de invadir estruturas 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 
mamário, 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 câncer?
Não. Existem tumores que não são denominados de 
câncer. Os cistos e os fibroadenomas podem ser palpáveis 
e não têm uma evolução ruim como o câncer de mama.

além da palpação de nódulos, existem outros sinais 
sugestivos de câncer de 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?
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? 
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 (inspeção 
visual e palpação sistemática de cada mama pela própria 
mulher. Deve ser realizado geralmente entre o 7º e 10º dia 
após a menstruação); o exame clínico das mamas (exame 
realizado pelo profissional de saúde rotineiramente durante 
a consulta) e a mamografia (exame radiológico).

O que é a mamografia?
É um exame de raio-x das mamas. Na imagem 
radiográfica da mamografia o especialista consegue 

detectar alterações sugestivas de câncer e diferenciá-las 
das lesões benignas. Para a realização do exame é 
necessária a compressão dosada das mamas, sem a 
qual não é possível a visualização adequada do tecido 
mamário e a distinção das lesões. Apesar de ser considerada 
desconfortável por algumas mulheres, esta compressão 
não causa nenhuma agressão ao tecido mamário. Não 
é indicado que pacientes sensíveis realizem o exame na 
fase pré-menstrual, quando já existe uma sensibilidade 
aumentada nas mamas.

Qual a idade ideal para iniciar a realização dos 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. 
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o agente seCreto amaro Camarajipe marcelo schmitz

ensinando seu filHo a poupar

Quer garantir um futuro equilibrado, sem dívidas e feliz ao seu 
filho? Ensine a ele dicas para lidar com o dinheiro desde pequeno. 

1. É importante que o seu filho conheça o dinheiro.
Mostre-lhe diversas moedas e notas e explique-lhe as 
diferenças entre os valores.

2. Dê um cofrinho onde ele possa ir juntando as mo-
edas que ganhar. Quando encher, leve-o a uma loja e 
deixe que ele escolha algo no valor que economizou. 
Explique o valor do dinheiro, para que tenha noção 
do tempo necessário e da importância da poupança. 
Quando ele entender um pouco mais, deposite o dinheiro 
em uma conta específica para crianças e isenta de 
encargos bancários.

3. É importante que lhe dê uma mesada, de acordo com a 
idade e com os gastos mensais. Dê-lhe o suficiente, de 
forma que o incentive a poupar.

4. Se, por algum motivo, o seu filho gastou muito e pedir 
dinheiro fora do combinado, não lhe dê mais. Ensine-o a 
gerir o orçamento mensal.

5. Ensine o seu filho a fazer um orçamento. Faça com ele 
uma lista das coisas que gostaria de comprar e atribua 
custos. Assim estará a contribuir para a sua educação 
financeira.

6. Se quer que o seu filho aprenda a viver de acordo com 
as suas possibilidades, o exemplo tem que partir da 
família. Converse com ele sobre o dinheiro e a relação 
de consumo. Ensine-o a pensar antes de comprar: eu 
preciso mesmo disso? 

7. Aproxime-o das questões financeiras: no café deixe
que seja ele a entregar o dinheiro para pagar, no 

supermercado ensine-o a comparar os preços e a 
distinguir os bens essenciais dos supérfluos.

8. Não lhe ofereça sempre presentes, o seu filho não 
se sentirá mais amado por isso. E um dos principais 
motivos é evitar o hábito de achar que pode ter tudo o 
que quer, sem qualquer esforço.

9. Não ceda a pressões e birras de consumo. Não 
lhe dê dinheiro em troca da realização de tarefas 
domésticas nem de bons resultados escolares. Ter 
boas notas e participar nas tarefas domésticas são 
atos que devem ser assumidos pelo seu filho como 
responsabilidades.

As crianças aprendem muito rápido e são excelentes 
observadoras, por isso é essencial passar os valores de 

educação e hábitos familiares desde cedo.
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             DaDOs Da EMPrEsa

Empregador: _______________________________________________________ CnPJ: _____________________________

ramo de atividade: _____________________________________________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________________________ nº ______________

Bairro: __________________________________________   telefone: ____________________________________________

Cargo ou função: _______________________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/_____     tempo na categoria: _____________________________________

        DEPEnDEntEs

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: ________

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 ____/____/_____   _______________________ aprovado pela diretoria em reunião de: ____/____/______
associado

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

PrOPOsta DE aDMissÃO aO QUaDrO sOCiaL

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: ________________________________________

AMIGO DOS COMERCIÁRIOS É CANDIDATO EM GUARULHOS

Se você frequenta a sede campestre dos comerciários em Santa Isabel, já deve ter visto 
ou até mesmo conversado com ele. Esposo de comerciária, trabalhador no setor de 
transporte público e morador do bairro Inocoop desde 2007, DEnivaLDO MEnDEs DE 
OLivEira, 48 anos, tem diversas propostas para a melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores e, por isso, nestas eleições é candidato a vereador pelo Partido da Republica 
(Pr) de Guarulhos com o número 22888.
De certa forma, MEnDEs que conta com apoio da deputada federal Janete Pietá (PT) já 

atua na vida política levando reivindicações da comunidade até a Prefeitura, além de 
realizar trabalhos sociais no bairro onde mora com sua família. 

COMITÊ:  Avenida Papa João Paulo I,  5.388 - Inocoop - Fone:  97487-2993  | Facebook: DenivaldoMendesOliveira | E-mail: denivaldo-mendes@ig.com.br
CNPJ CANDIDATO: 15.960.905/0001-80  l  CNPJ PRESTADOR: 67.519.629/0001-13  l  Coligação Melhor Para Guarulhos PT - PSB - PCdoB - PR - PMDB - PRB - PTN - PRP - PSL - PSDC - PHS - PPL - PSD - PSC - PTdo B - PRTB

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS


