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SINCOMERCIÁRIOS FECHA MAIS DE 40 ACORDOS INDIVIDUAIS COM EMPRESAS E
CONSEGUE REAJUSTES DE ATÉ 7%

Após os sindicatos patronais oferecerem reajustes pífios, o Sincomerciários de Guarulhos negociou diretamente com as empresas e
já fechou mais de 40 acordos nos setores atacadista, de peças, alimentício e de material de construção. Os reajustes chegam a 7%.
Confira na Página 03

Parque Aquático de Avaré entre
os melhores do Brasil.

O parque aquático dos comerciários, em Avaré-SP, já está funcionando. Aproveite este espaço maravilhoso e que está fazendo muito
sucesso.
Veja nas Páginas 04 e 05
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“A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário.
Contra ela, não há a quem recorrer” (Rui Barbosa)

“Quando os nazistas levaram os comunistas, eu não protestei,
porque, afinal, eu não era comunista. Quando eles prenderam os
social-democratas, eu não protestei, porque, afinal,
eu não era social-democrata. Quando eles levaram os sindicalistas, eu não protestei, porque, afinal, eu não era sindicalista.
Quando levaram os judeus, eu não protestei, porque, afinal, eu
não era judeu. Quando eles me levaram, não havia mais quem
protestasse”.
Esse poema leva o nome de “E não sobrou ninguém” e foi
escrito por Martin Niemöller, um padre alemão que lutou contra
as violações de direitos humanos cometidas pelos nazistas na
Alemanha, na Segunda Guerra Mundial.
O texto é oportuno. Não é novidade que o ex-presidente Lula foi
preso, que não é santo ou salvador da pátria. Em seu governo
houve avanços, mas também cometeu erros graves.
Mas, a questão não é essa. Lula foi vítima de perseguição

judicial, foi levado à força para depor em um aeroporto, quando
nem era réu, teve conversas particulares dele e de sua família
divulgadas irregularmente na mídia. Houve intensa e sistemática campanha na imprensa e nas redes sociais para disseminar
o ódio contra ele. Sua vida foi revirada, seu processo andou
em tempo recorde, foi condenado a 12 anos de cadeia e preso
isolado em Curitiba.
Todos perdemos com sua prisão. Advogados criminalistas e
magistrados que separam política e ideologia da questão legal
sabem que a condenação, ao menos neste processo do triplex,
não tem pé nem cabeça.
Segundo o Juiz Moro, a Construtora OAS tinha o interesse de
dar esse apartamento a Lula em troca de um apartamento muito
menor para o qual Lula e sua esposa já haviam feito pagamentos, mas não há provas de que Lula tenha aceitado tal acordo.
Há uma perseguição política, pois Lula enfrentou poderosos
grupos econômicos nacionais e internacionais.
Não estou defendendo Lula, mas a todos nós e o futuro do
nosso país. Não podemos aceitar um Poder Judiciário a serviço
de grupos econômicos. Agora foi com o Lula, amanhã pode ser
com qualquer um.
Não podemos nos deixar levar por nossos ódios, por nossas
paixões e devemos duvidar do que é divulgado. Se Lula tem que
ser derrotado, isso deve ocorrer nas urnas ou, se condenado, que
lhe seja dado um julgamento justo e oportunidade de defesa.
O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.
					(Martin Luther King).

Walter dos Santos
Presidente

As homologações no sindicato são feitas das 9h às 17h30 e
devem ser marcadas com 2 dias de antecedência.

Guarulhos, Arujá e Santa Isabel
Ligue: (11) 2475-6565

Itaquá, Poá e Ferraz
Ligue: (11) 4642-0792

O Departamento Jurídico está à sua disposição,
de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.
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
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Impressão: Hawaii Gráfica e Editora
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SINCOMERCIÁRIOS FECHA MAIS DE 40 ACORDOS INDIVIDUAIS
cOM EMPRESAS E CONSEGUE REAJUSTES DE ATÉ 7%
O Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos
fechou mais acordos individuais com empresas dos setores atacadista, de peças, alimentício e de material de
construção.
Os sindicatos patronais foram intransigentes nas negociações para o reajuste salarial e ofereceram índices entre 1,64% e 1,73%. O Sincomerciários de Guarulhos não
aceitou isso e resolveu negociar diretamente com as empresas, obtendo excelente resultados. “O comerciante
entende que esse reajuste é ridículo. Se não valorizar seu
funcionário, ele é quem perde. Por isso, estamos conseguindo fechar acordos bem acima do que recomenda o
sindicato patronal”, destaca Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de Guarulhos.
Os reajustes decorrentes de acordos diretos variam entre
3% e 7%.
Mobilização - O presidente do Sincomerciários valorizou o diálogo, como instrumento para se alcançar o
entendimento e negociações que cheguem a resultados
efetivos.
“Estamos sempre buscando soluções negociadas. Conversamos com os comerciantes e mostramos o quanto é

importante ter funcionários valorizados e trabalhando satisfeitos. Mas permanecemos atentos e não vamos deixar que retirem direitos, façam homologações em salas
fechadas ou escritórios de contabilidade, sem a presença
do Sindicato. O trabalhadores entendem isso também e
confiam no nosso trabalho”, afirma.
Os reajustes são retroativos à data-base. Outros acordos
decorrentes de negociações diretas estão em fase de finalização e devem ser anunciados em breve.

Veja a lista dos acordos fechados até o momento
PEÇAS - DATA BASE 01/11/2017

ATACADISTAS – DATA BASE 01/09/2017

A&M COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA – 3,0%
JOSÉ WILSON CUSTODIO DE LIMA – ME – 3,0%
KLAYTON MONTEIRO SOBRAL – ME – 3,0%
MOACIR ALVES FERREIRA – 3,0%
R DE S FERRAZ SERVIÇOS MECÂNICOS ME – 3,0%
ROBSON CALIXTO DOS SANTOS ME – 3,0%
ALINE OLIVEIRA DA SILVA – ME – 4,0% FERNANDO PERES DA SILVA ME – 3,0%
GUILHERMINA DE FREITAS PEREIRA – 4,0%
CREVELARO CENTRO TECNICO AUTOM.LTDA ME – 4,0%

GX COMÉRCIO IMPORT. E EXPORT. DE LUSTRES LTDA – 6,0%
TSM TECHNOLOGY EIRELI – 4,0%
ROYAL MARCK COMERCIAL LTDA – 3,0%
COMÉRCIO DE ALIMENTOS ELION LTDA – 4%
CARMOCAL DO BRASIL LTDA – 4%
RAFAGI EMBALAGENS EIRELI – 4,0%
SEIJI YOSHIOKA D’ FOLHAS – 3,5%
WLAD AÇO E ELETRONICA – 4,0%
PROTEIC INGREDIENTS LTDA – 5%
DRUMPACK EMBALAGENS INDUSTRIAIS EIRELI – 3,5%
ISOCOL COMERCIO IMP.E EXP. LTDA – EPP – 7,0%

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – DATA BASE 01/10/2017
ANTONIO RIBEIRO DUQUE ME – 3,0%
LEÃO & LEÃO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ LTDA – 3,0%
LUCAS DE OLIVEIRA MATOS PEREIRA ME – 3,0%
SCANA AUTO PEÇAS MECANICA DIESEL LTDA – 3,0%
TOSCO FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA – 4,0% CINTIA PAULA GOMIERO ANDRADE EIRELI ME – 4,0%
DUTRA BLOCOS COM DE ARTE DE CIMENTO LTDA – 4,0%
KAIKE MATS.PARA CONSTRUÇÃO LTDA – 3,5%
MARQUESMIX TEC PISOS INDUSTRIAL EIRELI – 4,0%
MONICA CARVALHO DA SILVA ANDRADE –ME – 4,0%
ROSANA FUCITALO THEODORO-ME – 3,5%
VAL CENTER COM.VAREJ.MATL.CONSTRUCAO LTDA – 4,0%
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA EPP – 4,0%

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – DATA BASE 01/10/2017
VILA ZAIRA HORTIFRUTI EIRELI – DUAS LOJAS – 3,5%
DOCE BATALHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS – 4,0%
MERCADO DOCE BATALHA – 4,0%
GHOR MERCEARIA LTDA – 4%
QUITANDA SABORES DA TERRA ME – 3,5%
C.M. NUNES MERCEARIA – 3,5%
DALVACI GOMES BEZERRA ME – 3,5%
LOURIVAL COTULIO TEMPEROS ME – 3,5%
RORA COM.PRODS.ALIMENTICIOS LTDA ME – 3,5%
MINI MERCADO CAMINHO DAS INDIAS LTDA ME – 4,0%

Sincomerciários de Guarulhos
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O parque aquático dos comerciários, em Avaré-SP, já está
funcionando. Aproveite este espaço maravilhoso e que está
fazendo muito sucesso.
Além do Parque Aquático, o Centro de Lazer dos Comerciários em
Avaré possui 26 bangalôs • 6 suítes (4 suítes comuns e 2 suítes presidenciais) • Estacionamento • Sala de descanso • Restaurante • Piscina • Bar na piscina • Playground • Sala de jogos • Sala da mamãe
(aquecimento de mamadeira e manuseio de alimento para a criança).

Principais atrações do Parque Aquático:
•
•
•
•
•
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Praia paradisíaca com 14 tipos de ondas, bar aquático e água
quente, areia branca, quiosques e sonorização.
Piscina infantil com mini-toboáguas.
Rio lento com correnteza de água quente.
Grande ilha com piscina rasa de água quente.
Torre de toboágua.

PAULA COELHO DELGADO
SINDICATO

Já foi mais de uma vez e adora, as piscinas
são ótimas e a prainha de ondas supera,
além de ter um ótimo espaço para as crianças.

EDILENE DE JESUS SOBRINHO
SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES LTDA - MACEDO

Amei,voltarei em breve para aproveitar mais, o parque
muito grande e lindo, superou minhas expectativas e
todo o pessoal do atendimento muito simpático

JOSE ROBERTO MAGUSTERO
VIA VAREJO S/A -CENTRO DE GUARULHOS

O local é bem amplo, tem bastante variedade de piscinas e o atendimento do pessoal do parque muito bom,
nos divertimos muito e a comida é boa.

ELISANGELA MARIA DOS SANTOS
TAIGA ACESS DE CONFORTO E BEM ESTAR LT
AEROPORTO DE GUARULHOS

Adorei, a minha família gostou bastante, os preços
para consumo no parque são bem acessíveis, voltarei
mais vezes!

JACKSON LIMA DA ROCHA
SUPERMERCADOS IRMÃOS LOPES LTDA - MACEDO

O parque aquático é fantástico, a estrutura muito bem
elaborada, atende perfeitamente o comerciário, as piscinas são tudo de bom.
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ALERGIA
O que é alergia ?
A alergia consiste em reações exageradas que o organismo
sofre quando entra em contato com determinadas substâncias (alérgenos), mesmo que em quantidades pequenas. As
formas alérgicas mais comuns são: a asma (bronquite alérgica ou bronquite asmática), a rinite alérgica e as alergias
cutâneas.
A alergia é uma doença ?
Trata-se mais de uma característica individual do que propriamente de uma doença. O indivíduo alérgico tem irritações a determinado estímulo, considerado normal para outro indivíduo não alérgico.
Como ficamos alérgicos ?
A alergia não aparece da noite para o dia. A cada vez que
nosso organismo tem contato com uma substância estranha (antígeno), ele produz uma substância chamada de anticorpo. Este anticorpo se liga à determinadas células do
nosso organismo e faz com que estas liberem substâncias
responsáveis pelos sintomas clínicos das reações alérgicas.

Quais são os diferentes tipos de alergias ?
Quando a reação alérgica ocorre no sistema respiratório, podemos ter desde de uma rinite alérgica até crises asmáticas
de intensidades variáveis. Quando o órgão acometido é a
pele, podemos ter desde de pequenas manchas avermelhadas como reações alérgicas à picada de insetos até reações
urticariformes gigantes.

O que é alérgeno ?
O alérgeno é o termo usado para a substância que causa
reação alérgica. Alguns estão no ar como o pólen ou os fungos; outros são encontrados em alimentos como por exemplo o leite, frutos do mar ou ovo. Alguns insetos tem alérgenos em seu veneno; assim como, certas plantas possuem
também substâncias alergênicas. No ambiente doméstico,
os alérgenos encontrados mais freqUentemente são os tão
conhecidos “ácaros”.

Como evitar as alergias ?
Quando se conhece o responsável pela alergia como uma
alergia alimentar, basta evitar o alimento na dieta. Quando o
agente está presente no ar como a poeira ou fungos, podemos tentar reduzir o seu contato através do que chamamos
de controle ambiental. Este consiste em cuidados diversos para diminuir o contato com os alérgenos no ambiente
domiciliar, como o uso de protetores plásticos de colchão
e travesseiros, de pano úmido diariamente nos pisos da
casa, a troca das cortinas por persianas etc. É possível também diminuir aos poucos a sensibilidade do indivíduo ao(s)
alérgeno(s) através de imunoterapia (vacinas específicas)
realizada com supervisão médica.

Em caso de dúvida, consulte sempre um médico
de sua confiança

Existe uma predisposição para a alergia ?
Crianças de pais alérgicos tem maior probabilidade de serem alérgicas. Por outro lado, a alergia pode se desenvolver
em qualquer fase da vida e até mesmo em pessoas sem
histórico familiar; basta que a exposição deste indivíduo à
determinado alérgeno ultrapasse o seu limiar de tolerância.
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É possível identificar os agentes responsáveis pelas
alergias ?
Além dos testes clínicos de provocação oral (exclusão e
reintrodução do alimento “suspeito” na dieta ), existe hoje
uma serie de métodos para avaliação diagnóstica das alergias , entre eles :
• Testes alérgicos que podem ser de leitura imediata (de 15 a 20
minutos);
• Intradérmicos; de provocação ou de contato (resultado em 72 horas);
• Exame de sangue (dosagem de IgE total e específica). Nesse teste
são dosados anticorpos específicos contra uma grande variedade de
alergenos como: frutas, grãos, peixes e frutos do mar, proteínas de
porco, ovos e laticínios, alergenos inalantes como pêlo de animais, insetos, poeira e gramíneas, drogas, fungos e alergenos ocupacionais.

VARIEDADES

nº 253 | o comerciário | abril/2018

KIT-BEBÊ, indispensável
O kit-bebê continua fazendo sucesso. Em março, mais sete famílias
o retiraram na sede do sindicato. O kit-bebê tem o objetivo de
ser um presente e, ao mesmo tempo, um auxílio em um momento
da vida que é de muita alegria, mas, também, de muitos gastos
financeiros. 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

Sócia Amanda (Sup. Irmãos Lopes - Jd São João),
o bebê Kalebe e o irmão Renan

Sócia Andreia (Chocolândia - Guarulhos), mãe Edilucia, filha Giovanna e
o bebê Pedro Henrique

o Sincomerciários de Guarulhos 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, travesseiro, mamadeiras
Kuka (70 ml e 250 ml) , sapatinho e luvas, pano de boca
bordado, chupeta Kuka, cortador de unhas, e uma linda bolsa.
Desde o início de mais esse benefício, em 2014, dezenas de
comerciários(as) receberam o kit-bebê.

Sócia Cristiane (Via Varejo - Centro de Guarulhos),
esposo José, filha Nicolly e a bebê Sophia

Sócio Carlos (Comercial de Móveis
Jordanésia - Vila Galvão), a bebê
Ester e a esposa Marcela

Sócio André (Coml. Hidrolef - Itaquá) a bebê Helena,
a esposa Sabrina e sua outra filha

Sócio Erivaldo (ex func. Dia Brasil
- Guarulhos) retira o kit para o seu
bebê João Pedro

Sócio Givanildo (Sendas Distribuídora - Arujá), a esposa Jeniffer e o
bebê Hugo Gabriel
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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

SINDICALIZE-SE!
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: ___________________________
Natural da cidade de: ________________________________________

Sexo (

) M

(

) F

Estado: __________________________________

Endereço: __________________________________________________________________ nº _________ apto: _________
Município: _______________________Bairro: ____________________ CEP: ________________ Tel: _________________
Carteira de Trabalho: _______________________________ Série: ______________ RG: ___________________________
CPF: __________________________________ (campo obrigatório) Email: ________________________________________

DADOS DA EMPRESA
Empregador: _______________________________________________________ CNPJ: ____________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________ nº __________
Bairro: __________________________________________ Telefone: __________________________________________
Cargo ou função: _____________________________________________________________________________________
Data de admissão no emprego ____/____/_____

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:__________
(

) Autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o disposto no art. 545 da CLT.

(

) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____

____________________________________________________________________________
Associado

COMO CONHECEU O SINDICATO?
( ) Através de colegas de trabalho ( ) Transferido de outra região ( ) Site/Facebook ( ) Visita do funcionário do sindicato na loja
( ) Quadro de aviso da empresa

( ) Outros: __________________________________________________________________

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

