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Durante as negociações, alguns sindicatos patronais foram intransigentes e ofereceram índices entre 1,64% e 1,73%. O Sincomerciários
de Guarulhos não aceitou, por considerar isso uma ofensa e resolveu negociar diretamente com as empresas, obtendo excelentes
resultados.
Confira na página 03

SEDE CAMPESTRE REABRE EM SETEMBRO

Avise a família, tire a sunga do armário, limpe a chuteira e peça ao açougueiro para reservar a carne do churrasco. No dia 01 de setembro,
a Sede Campestre e o pesqueiros serão reabertos.
Veja na página 05
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Precisamos de renovação da política brasileira

A política nacional não pode ser dominada eternamente pelos mesmos de
sempre. Pare para pensar e calcule há quantos anos você escuta os mesmos
nomes na política, os mesmos deputados, os mesmos senadores. E aonde
isso nos levou?
Estamos no fundo do poço. Temos um Congresso considerado como um dos
piores da história, com casos de corrupção quase que diários, gente presa,
gente que ficou milionária com a política.
Daí, a cada quatro anos, eles aparecem na sua frente e pedem o seu voto,
pedem uma procuração para decidirem em seu nome. E, novamente, você
confia neles.
No dia 07 de outubro definiremos o destino do nosso país pelos próximos
quatro anos.
Elegeremos deputados estaduais, deputados federais, dois senadores, governador e presidente da República. Vamos anotar os números daqueles
que escolheremos e levar no dia.
Mas, pense bem no número que irá digitar na urna eletrônica. Que tal eleger

rostos novos na política brasileira, pessoas de mente aberta e alerta, sintonizadas com o espírito de seu tempo, qualquer que seja o partido, desde que
sejam novas e identificadas com os trabalhadores.
Mas, quando falamos de rostos novos, não estamos querendo defender que
você vote em alguém apenas porque ele nunca foi eleito. Há muitos que
nunca ganharam uma eleição, mas têm tudo a ver com essa podridão que
está aí.
Por isso, precisamos procurar gente nova de verdade e não podemos cair
em conversa mole de época de campanha eleitoral. A hora do voto é muito
importante. Não vote em qualquer um, as coisas podem melhorar, ao contrário do que querem fazer você acreditar, por isso, não jogue fora o seu voto
imaginando que tanto faz.
É muito importante que escolhamos um deputado estadual que represente a
nossa localidade ou a nossa categoria. Os nomes estão aí, basta analisá-los.
O mesmo vale para deputado federal. Trabalhador vota em trabalhador!!!
Também vamos escolher dois senadores, que representarão o nosso Estado
de São Paulo no Senado pelos próximos oito anos. Verifique os candidatos a
governador, lembre-se que o transporte público, a escola dos seus filhos, os
postos de saúde, as creches e a habitação melhorarão ou piorarão conforme
as atitudes dele e isso irá mexer com a sua vida e o futuro dos nossos jovens.
Por fim, pense muito bem antes de decidir por um candidato ou candidata à
Presidência da República. A decisão será responsabilidade de todos e depois não adianta reclamar dos salários, da inflação, da economia. Leia as
propostas, não importa se o candidato (a) é bonito, feia, gordo, magra, alto,
baixa, simpático ou antipática. O que importa é o seu caráter, a seriedade no
trato do dinheiro público e o compromisso com as promessas de campanha.
Vamos renovar de verdade e, não se esqueça, trabalhador vota em
trabalhador!

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.
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ACORDOS DIRETOS COM EMPRESAS GARANTEM
REAJUSTES DE ATÉ 10%

Os percentuais de reajustes decorrentes de convenções
coletivas firmadas com os sindicatos patronais foram os
seguintes:
Varejistas de Guarulhos
Concessionárias de veículos
Empresas de ferro e aço
Atacadistas de drogas e medicamentos
Comércio varejista de Itaquaquecebuta,
Ferraz de Vasconcelos e Poá
Comércio varejista de gêneros alimentícios

–
–
–
–

4%
3%
2,5 %
2,5 %

– 3%
– 3%

Durante as negociações, alguns sindicatos patronais foram intransigentes e ofereceram índices entre 1,64% e
1,73%. O Sincomerciários de Guarulhos não aceitou, por
considerar isso uma ofensa 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.
O resultado é que o Sincomerciários de Guarulhos fechou
acordos individuais com grande parte das empresas da
base nos setores atacadista, de peças, alimentício e de
material de construção, entre outros. Os reajustes decorrentes de acordos diretos variam entre 3% e 10%.

Negociações continuam - O presidente do Sincomerciários valoriza 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.
Além do reajuste salarial digno, nessas negociações
diretas o sindicato tem reivindicado extinção do banco de
horas ou a sua legalização com melhores regras para o
trabalho nos domingos e feriados; escala de serviço em
plantões com, no mínimo, 15 dias de antecedência; outros, como registro correto da função exercida e equiparação salarial aos da mesma função.
Os reajustes são retroativos à data-base. Outros acordos
decorrentes de negociações diretas estão em fase de finalização e devem ser anunciados em breve. Se a sua
empresa está se negando a negociar informe ao sindicato, para que sejam verificadas as condições de trabalho
no local e, se necessário, realizadas paralisações.
Confira no site do Sincomerciários a relação de
acordos diretos já fechados
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SINCOMERCIÁRIOS E REDE MELHOR FECHAM ACORDO PARA
PAGAMENTO DE REFEIÇÃO AOS DOMINGOS E FERIADOS
Mais uma vitória do Sincomerciários de Guarulhos. Após
negociações com a Rede Melhor Supermercados, foi
fechado um acordo para que os funcionários recebam
pagamento de refeição aos domingos e feriados.
A iniciativa beneficiará 53 empregados e totaliza mais de
trinta mil reais.
Para Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de
Guarulhos, isso é fruto de trabalho: “Nossa equipe trabalha
duro todos os dias. Os representantes do sindicato, nossos
funcionários e nossos diretores dialogam com as empresas,
visitam, mostram a importância de que sejam oferecidas
melhores condições de trabalho e com isso vamos alcançando resultados como esse. São 53 comerciários beneficiados.
Vamos continuar trabalhando”, afirmou Walter.

ABSURDO: 91% DOS DEPUTADOS ALVO DA LAVA JATO
DISPUTAM AS ELEIÇÕES
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Um levantamento
feito pelo jornal
O Estado de São
Paulo
mostrou
que, dos 55 deputados
federais
alvo de inquéritos
e ações penais
na Operação Lava
Jato, 50 (o equivalente a 91% do
total) vão disputar
as eleições deste
ano.
Caso sejam eleitos
novamente, eles
continuarão com
direito a foro privilegiado. Com isso
só podem ser
investigados
e
julgados em casos que tramitam no Supremo Tribunal
Federal (STF). Com o novo entendimento firmado
pelo STF, no entanto, o foro para parlamentares federais
só vale para crimes praticados no mandato e em função
do exercício do cargo. Crimes comuns realizados antes
de assumirem seus cargos ou sem nenhuma ligação
com os mandatos podem ser julgados por tribunais de
primeira instância.
Com a mudança de entendimento do STF, no início de

maio, ao menos 68 casos envolvendo deputados e senadores já foram enviados pela Corte para outras instâncias
da Justiça.
Um levantamento feito com dados do período entre janeiro
de 2007 e outubro de 2016 mostrou que em 96,5% das
ações penais contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal (STF) não houve nenhuma punição ao parlamentar réu.
Fonte: Observatório do Terceiro Setor
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SEDE CAMPESTRE REABRE
EM SETEMBRO

Avise
a família, tire a sunga e o
biquíni do armário, limpe a chuteira e
peça ao açougueiro para reservar a carne do
churrasco. No dia 01 de setembro,
a Sede Campestre será reaberta.
Aproveite toda a infraestrutura de uma das melhores
sedes de campo do Brasil. Os associados têm à
disposição piscinas adulto e infantil, churrasqueiras,
campo de futebol, campo de futebol society coberto,
salão de jogos, videokê, playground, lanchonete
e muito verde. Para chegar, siga a Estrada
municipal de Arujá – Santa Isabel até o
Km 56, no bairro Cafundó Santa Isabel.

O
pesqueiro também
reabrirá no dia 01 de setembro. O
Sindicato dos Comerciários de Guarulhos é
um dos únicos do pais que oferece esse tipo de
lazer aos associados. O local tem uma paisagem
exuberante, rodeado de mata nativa, com queda
d´agua e total estrutura para uma boa pescaria ou
um dia de lazer com a família.
Não se esqueça, está liberada a entrada de
convidados e crianças no pesqueiro. O acesso
continua a ocorrer por dentro da sede
campestre, após identificação na
portaria.

informações

11 4656-1783
dúvidas

NORMAS DE FUNCIONAMENTO
l Cada comerciário associado pode levar até cinco convidados. Cada
convidado paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Crianças convidadas, com até 10 anos
de idade, entram gratuitamente.

l Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as
mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.
l Caso haja mensalidades em atraso, o acerto das mesmas poderá ser
feito na sede do Sindicato, através do pagamento dos boletos nas

l Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
l Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado.
l Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho.

agências bancárias ou, ainda, na recepção da Sede Campestre.
l O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede
Campestre, após a identificação na portaria.
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TRABALHO COM UM DEFICIENTE FÍSICO E
NÃO SEI COMO INTERAGIR
DICAS DE RELACIONAMENTO
Apresentamos a seguir algumas orientações que as pessoas podem seguir nos seus contatos com as pessoas
com deficiência. Não são regras, mas esclarecimentos resultantes da experiência de diferentes pessoas que atuam
na área e que apontam para as especificidades dos diferentes tipos de deficiências. Nessa edição vamos tratar dos
deficientes físicos.
Como chamar?
Prefira usar o termo hoje mundialmente aceito: “pessoa
com deficiência (física, auditiva, visual ou intelectual)”, em
vez de “portador de deficiência”, “pessoa com necessidades especiais” ou “portador de necessidades especiais”; Os termos ”cego” e “surdo” podem ser utilizados;
Jamais utilizar termos pejorativos ou depreciativos como
“deficiente”, “aleijado”, “inválido”, “mongol”, “excepcional”,
“retardado”, “incapaz”, “defeituoso”, etc..
Pessoas com deficiência física?
É importante perceber que para uma pessoa sentada
é incômodo ficar olhando para cima por muito tempo.
Portanto, ao conversar por mais tempo que alguns
minutos com uma pessoa que usa cadeira de rodas, se
for possível, lembre-se de sentar, para que você e ela
fiquem com os olhos no mesmo nível.
A cadeira de rodas (assim como as bengalas e muletas) é
parte do espaço corporal da pessoa, quase uma extensão
do seu corpo. Apoiar-se na cadeira de rodas é tão
desagradável como fazê-lo numa cadeira comum onde
uma pessoa está sentada.
Ao empurrar uma pessoa em cadeira de rodas, faça-o
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com cuidado. Preste atenção para não bater naqueles
que caminham à frente. Se parar para conversar com
alguém, lembre-se de virar a cadeira de frente para que a
pessoa também possa participar da conversa.
Mantenha as muletas ou bengalas sempre próximas à
pessoa com deficiência.
Se achar que ela está em dificuldades, ofereça ajuda
e, caso seja aceita, pergunte como deve proceder. As
pessoas têm suas técnicas individuais para subir escadas, por exemplo, e, às vezes, uma tentativa de ajuda
inadequada pode até atrapalhar. Outras vezes, o auxílio é
essencial. Pergunte e saberá como agir e não se ofenda
se a ajuda for recusada.
Se você presenciar um tombo de uma pessoa com
deficiência, ofereça-se imediatamente para auxiliá-la. Mas
nunca aja sem antes perguntar se e como deve ajudá-la.
Esteja atento para a existência de barreiras arquitetônicas quando for escolher uma casa, restaurante, teatro ou
qualquer outro local que queira visitar com uma pessoa
com deficiência física.
Não se acanhe em usar termos como “andar” e “correr”.As
pessoas com deficiência física empregam naturalmente
essas mesmas palavras.

Para ler mais sobre a interação com outros tipos de deficiências: http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/acessibilidade/Como-lidar.html
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nº 257 | o comerciário | agosto/2018

kit-bebê para famílias comerciárias
Em julho, outras duas famílias retiraram o kit-bebê na
sede do sindicato. 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. Se esse é o seu
caso, entre em contato com o Sindicato pelo telefone
11 2475-6565 e agende a retirada do seu kit-bebê
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 receberam o kit-bebê.

Sócio Tiago Marins Costa da Via Varejo S/A com a sua esposa Aline recebe o
kit do filho Yago

Sócio Edinaldo Miranda Bipo da Coml Esperança Atacado e Distribuidora Ltda
recebe o kit do seu filho Guilherme

CONVÊNIO

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:

11 2475-6565

ALLFIT ACADEMIA DE GINÁSTICA FEMININA
Rua Caetano D’Andrea, 321 – Jd. Maria Helena – Guarulhos - SP
Tel. 11 4966-4006 / Cel. 94748-6515
Desconto:
50% na matrícula e 15% em qualquer plano regular
www.allfitacademia.com

DENTISTA GRATUITO PARA OS COMERCIÁRIOS SINDICALIZADOS

Em Guarulhos, Itaquaquecetuba e Arujá
Ligue e marque a sua cosulta:
Guarulhos: 2475-6565 | Itaquaquecetuba: 4642-0381/0792 | Arujá: 2391-2334
IMPORTANTE: Se você não puder comparecer à consulta agendada, ligue e desmarque.
Outras pessoas estão aguardando por atendimento e, além disso, com 5 faltas sem aviso,
o associado perde o direito ao benefício. Contamos com a sua colaboração.
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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

