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ÓTIMA NOTÍCIA
SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO
REABRIRÃO EM SETEMBRO

No próximo dia 04/09, e se não houver novas restrições por parte dos governos estaduais e municipal, a Sede Campestre e o Pesqueiro
de Santa Isabel reabrirão as portas aos comerciários, após mais de um ano fechados em razão da pandemia de Covid-19. Foi um período
muito duro, mas necessário para preservar vidas. De acordo com o Decreto Municipal de Santa Isabel n° 6.503 de 05/08/2021, é permitida
a ocupação limitada a 80% da capacidade do local, o que será rigorosamente seguido. Outro ponto a ser observado: as máscaras e o
distanciamento social continuam obrigatórios.
Confira as regras na Página 05
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DESESPERO

Desespero é a palavra que melhor retrata os brasileiros atualmente.
Milhões estão desempregados ou em subempregos, lutando para
sobreviver a troco de migalhas e sem registro em carteira ou qualquer direito. Outros milhões estão na miséria. Quem não acredita, dê
uma volta pelo centro das grandes cidades como São Paulo e verá a
quantidade de gente morando na rua, famílias inteiras no mais
profundo desespero.
Não bastasse isso, ainda estamos sofrendo com a pandemia de
Covid-19, quase seiscentas mil pessoas perderam a vida no Brasil.
Muitos dos mortos eram comerciários que lutaram desde o começo,
mesmo durante os períodos mais difíceis, e ficaram expostos ao
contágio, pois trabalhavam em serviços essenciais.
Enquanto isso, a única preocupação do Presidente Bolsonaro é arrumar
confusões com governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal
e parlamentares, tudo para esconder o desastre que é o seu governo.
É um despreparado, o pior presidente que este país já teve.

Seu ministro da economia, Paulo Guedes, um incompetente,
persegue trabalhadores e todas as suas iniciativas nos prejudicam e
retiram nossos direitos.
O dólar disparou e, com isso, a inflação foi às alturas. Há quase trinta
anos que não sabíamos o que eram os aumentos de preços descontrolados. O litro da gasolina está na casa dos sete reais, a carne se tornou
artigo de luxo para milhares de pessoas, a fome e a miséria voltaram.
Tem gente comprando ossos para fazer sopa na lenha, porque não
tem dinheiro para um botijão de gás, isso para não falar de outros
assuntos, como as crianças pedindo dinheiro em semaforós e fora
da escola porque não foram amparadas nem com internet durante o
fechamento das escolas.
O salário de um mês já não vale tanto no mês seguinte e precisamos
que seja corrigido. Sabemos que os patrões, sobretudo os pequenos
comerciantes, sofreram muito com o fechamento do comércio,
mas todos nós passamos por essa desgraça juntos.
Nossa data base está chegando, se antes foi a hora de dividir sacrifícios, chegou o momento do reconhecimento. Só vamos colocar a
economia para girar se as pessoas tiverem como comprar as coisas
e, sem dinheiro, não há como. Os patrões têm que compreender que
estamos no mesmo barco e ele é um só, se afundar, iremos todos
juntos para o fundo, por isso estamos sendo duros nas negociações
para o reajuste. Sabemos que muitos não compreendem e que outros
acabam fechando acordos parcelados ou mínimos. Nós não concordamos e não aceitamos isso. Nós representamos os trabalhadores.
Quando negociamos estamos falando por eles, que depositam as
esperanças em nossos atos. Não podemos esquecer isso.

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) 4574-2888

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
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SAQUE ANIVERSÁRIO DO FGTS PODE
TRAZER PREJUÍZOS AO TRABALHADOR

CALENDÁRIO DO SAQUE-ANIVERSÁRIO

O saque aniversário está entre as novas modalidades de
pagamentos do FGTS validadas pelo governo, mas pode
ser um mal negócio para o trabalhador. É preciso ter
muito cuidado antes de decidir.
Por meio dele, o trabalhador com saldo no seu fundo
de garantia pode fazer retiradas anuais que variam entre
R$ 250 até um valor ilimitado.
Quem adere ao Saque-Aniversário tem direito de sacar

MÊS DE NASCIMENTO

PERÍODO DO PRIMEIRO SAQUE

Janeiro e fevereiro

Abril a junho de 2020

Março e abril

Maio a julho de 2020

Julho		

Julho a setembro de 2020

Agosto		

Agosto a outubro de 2020

Setembro		

Setembro a novembro de 2020

Outubro		

Outubro a dezembro de 2020

Novembro		

Novembro de 2020 a Janeiro de 2021

Dezembro		

Dezembro de 2020 a Fevereiro de 2021

um percentual do seu saldo no FGTS uma vez por ano, no
mês do seu aniversário, mas, quando for demitido sem
justa causa, não poderá sacar o saldo que tiver no seu
fundo. Só receberá a multa de 40% do FGTS.
O saldo da conta ficará retido e só poderá ser resgatado
para a compra da casa própria, por motivos de doença e
desastre natural, aposentadoria ou morte (dependentes
poderão sacar).

PARA SABER EXATAMENTE QUANTO PODE RECEBER, É PRECISO OBSERVAR O SALDO TOTAL DO FUNDO DE GARANTIA.
Para saldos de até R$ 500, o saque será de até 50% do valor
Para os saldos de R$ 500,01 a R$ 1.000, o saque será de 40% mais uma parcela fixa de R$ 50
Para os saldos de R$ 1.000,01 a R$ 5.000, o saque será de 30% mais uma parcela fixa de R$ 150
Para os saldos de R$ 5.000,01 a R$ 10 mil, o saque será de 20% mais uma parcela fixa de R$ 650
Para os saldos de R$ 10.000,01 a R$ 15 mil, o saque será de 15% mais uma parcela fixa de R$ 1.150
Para os saldos de R$ 15.000,01 a R$ 20 mil, o saque será de 10% mais uma parcela fixa de R$ 1.900
Para os saldos acima de R$ 20.000,01, o saque será de 5% mais uma parcela fixa de R$ 2.900
Para quem quiser testar a categoria e depois voltar para a
versão tradicional do pagamento, a transição ao sistema
anterior tem um prazo de carência de 2 anos.
Para optar pelo Saque-Aniversário, os trabalhadores e as
trabalhadoras precisam acessar o aplicativo do FGTS ou
entrar direto na página criada pela Caixa “Novos saques do

FGTS”. A adesão ao Saque-Aniversário não é obrigatória.
Quem não comunica à Caixa o interesse em aderir a esta
nova opção, permanece na regra de saque-rescisão, em
que o trabalhador demitido sem justa causa tem direito
ao saque integral de sua conta do FGTS, acrescido de
multa rescisória.
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SINCOMERCIÁRIOS CONSEGUE MAIS
ALIMENTOS PARA CARENTES DE GUARULHOS
Assim como já ocorreu no mês passado, quando, após
acordo com o sindicato, a Comercial Zaragoza Importação
e Exportação fez a entrega de cinco toneladas de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade Guarulhos, o
Sincomerciários de Guarulhos conseguiu nova doação.
Desta vez, foram mais de duas toneladas em cestas
básicas doadas pelo Tenda Atacado.
Nos processos trabalhistas em que o sindicato venceu
e atuou na condição de substituto processual dos empregados no comércio de Guarulhos, algumas empresas
condenadas por danos morais coletivos, em comum
acordo com o sindicato, solicitaram em audiência a
conversão desses valores em quantidade igual a alimentos a serem destinados ao Fundo Social de Solidariedade
de Guarulhos.
Entre as empresas que concordaram com a conversão
em alimentos para o Fundo Social de Solidariedade está
o Tenda Atacado.
O departamento jurídico do Sincomerciários de Guarulhos foi o responsável pelo acordo com as empresas e,
assim como na outra vez, foi elogiado pelo presidente do

Representante do Tenda Atacado entrega as cestas para Elen Farias,
presidente do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos

sindicato, Walter dos Santos, por sua destacada atuação:
“Agradecemos às empresas e ao nosso departamento
jurídico por outra doação, desta vez mais de duas toneladas de alimentos para famílias carentes de Guarulhos”.
Guarulhos”

WALTER DOS SANTOS É ENTREVISTADO
PELO PROGRAMA TRIBUNA LIVRE

Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de
Guarulhos, foi o entrevistado no dia 03/08 no programa
Tribuna Livre, apresentado pelo jornalista Roberto Samuel.
Walter falou sobre o trabalho dos comerciários durante a
pandemia.
A entrevista também abordou a péssima situação econômica do Brasil, criticando a inflação descontrolada no país e
sobre os ataques que Bolsonaro tem feito às instituições,
sobretudo aos sindicatos, para enfraquecer os trabalhadores
e, também, sobre o péssimo desempenho de Paulo Guedes
no ministério da economia.
Ele destacou que o Sincomerciários de Guarulhos tem traba-
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lhado bastante, elogiou o departamento jurídico, que conseguiu que os danos morais em processos vencidos pelo
sindicato fossem convertidos em várias toneladas de alimentos doados ao Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos, para serem destinados às famílias carentes da cidade.
Ele lembrou que o departamento jurídico tem conseguido
vitórias para a categoria, como PLR - Participação nos Lucros
e Resultados.
A importância da sindicalização dos trabalhadores para proteger os direitos conquistados também foi tema na conversa.
Acompanhe a entrevista acessando o canal da Tribuna Livre
no YouTube ou o link www.youtube.com/watch?v=LQF2ZzeSKGA
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GRANDE NOTÍCIA, A SEDE CAMPESTRE
E O PESQUEIRO REABREM EM
04 DE SETEMBRO
MAS

NÃO SE ESQUEÇA,
A PANDEMIA AINDA NÃO
ACABOU. A MÁSCARA E O
DISTANCIAMENTO SOCIAL
CONTINUAM OBRIGATÓRIOS.

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 04 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
videokê,, playground
playground,, lanchonete
e muito verde. Para chegar, siga a Estrada
municipal de Arujá – Santa Isabel até o
Km 56, no bairro Cafundó Santa Isabel.

INFORMAÇÕES

11 4656-1783
DÚVIDAS

OCUPAÇÃO LIMITADA A

80%

DA CAPACIDADE TOTAL

O
PESQUEIRO também
reabrirá no dia 04 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.

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 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.

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
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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ENTENDA A RELAÇÃO ENTRE A EFICÁCIA DAS VACINAS E
OS CASOS DE COVID-19 ENTRE PESSOAS IMUNIZADAS
1. Faz duas semanas que tomei a
segunda dose da vacina e segui
o intervalo recomendado entre
as duas doses. Posso pegar
Covid-19?
Sim. Uma pessoa com o esquema
vacinal completo ainda pode pegar
Covid-19 e transmiti-la a outras
pessoas. A vacina protege da
doença, não da infecção: na maioria dos casos, uma pessoa vacinada não vai ficar doente ou então vai
desenvolver uma infecção assintomática ou leve.
2. Por que tem gente morrendo
de Covid-19 mesmo estando
vacinado?
A vacinação é um ato coletivo, de saúde pública:
quanto maior o número de pessoas imunizadas,
menos o vírus circula e menos gente morre por causa
da doença. Até chegarmos nesse patamar, a Covid-19
continuará fazendo vítimas fatais – porém em pequeno número entre os vacinados. De acordo com um
levantamento feito pela plataforma de monitoramento Info Tracker, desenvolvida por pesquisadores da
Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp),
apenas 3,68% do total de mortes por Covid-19 entre
fevereiro e julho deste ano aconteceram com pessoas
imunizadas.
imunizadas
3. Qualquer pessoa vacinada pode desenvolver um caso
grave de Covid-19?
Sim, mas há fatores que aumentam o risco. A ciência sabe há muitos anos, por exemplo, que qualquer
vacina gera uma resposta imune menor em pessoas mais idosas. Isso não quer dizer que os mais velhos não estejam protegidos contra a doença, mas
sim, que o organismo responde menos a um antígeno novo – uma característica que não se relaciona à vacina, em si, mas aos processos naturais do
sistema imunológico. Além disso, pesquisadores
da USP descobriram que manter um estilo de vida
fisicamente ativo contribui para turbinar a resposta
imune induzida pelas vacinas.
4. Se uma pessoa imunizada pegar Covid-19, significa
que a vacina é ineficaz?
Não. Todas as vacinas aprovadas para uso no
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Brasil são eficazes e funcionam. O estudo de eficiência Projeto S, por meio do qual o Butantan vacinou
com CoronaVac a população adulta da cidade de Serrana, no interior paulista, constatou que a imunização
causou uma redução de 80% no número de casos
sintomáticos de Covid-19, de 86% nas internações
e de 95% nos óbitos.
óbitos A pesquisa clínica também
mostrou que a vacinação da população leva à imunização inclusive de quem não tomou a vacina, pois
a pandemia foi controlada com 75% da população
imunizada. Esse estudo é importante porque mostra
a efetividade da vacina, ou seja, sua eficácia aplicada no mundo real. Vale notar que a vacina não zerou
as mortes por Covid-19, mas reduziu drasticamente
a ameaça representada pelo vírus.
5. O que mais posso fazer para me proteger da Covid-19
se já estou vacinado?
Enquanto o SARS-CoV-2 estiver presente nas nossas cidades, com novas variantes surgindo cada
vez mais agressivas e transmissíveis, ele continuará sendo uma ameaça e causando óbitos. Esse
é um indicador de que ainda estamos longe de
vencer a pandemia, não porque as vacinas não
funcionem, mas porque a circulação do vírus ainda é muito alta. Por isso, além de toma r as duas
doses das vacinas respeitando o intervalo preconizado (em relação às vacinas com duas doses), é
preciso continuar mantendo todas as recomendações sanitárias: manter o isolamento social, usar
máscara e higienizar sempre as mãos com água e
sabão ou álcool gel.

VARIEDADES
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MAIS UMA FAMÍLIA COMERCIÁRIA
RECEBEU O KIT-BEBÊ
Em julho, foi a vez do sócio Abdelsalam
Ibrahim Hage Abdallah, das lojas Marabraz,
retirar o kit-bebê para a filha Sarah.
Se você é sócio ou sócia do sindicato há pelo
menos três meses, você ou seus dependentes tem direito ao kit bebê para filhos
com idade de zero a três meses, composto
de 15 itens, todos indispensáveis ao bebê,
como trocador de bolsa, termômetro
digital, talco e sabonete, 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.
É mais um benefício do Sincomerciários
de Guarulhos e uma grande ajuda para um
momento tão feliz na vida dos pais e mães,
mas de muitas despesas.

Sócio Abdelsalam Ibrahim Hage Abdallah, das lojas Marabraz, retirou o kit-bebê
para a filha Sarah

WALTER DOS SANTOS E SINDICALISTAS
FAZEM REIVINDICAÇÕES A GUTI
O presidente do Sincomerciários de
Guarulhos, Walter dos Santos, se reuniu
com o prefeito de Guarulhos, Gustavo
Henric Costa (Guti), para tratar de vários
assuntos referentes ao funcionamento
do comércio no município e para melhorar as condições de vida da população
em geral.
Também participaram da reunião, o presidente da UGT – União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patah, o presidente do Sindicargas Guarulhos, Irapuan Siqueira Sousa,
e Telma Cardia, presidente do Sinpospetro
(Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e derivados de petróleo
de Guarulhos e Região).
Os principais temas da reunião foram a
extinção da Proguaru, responsável pela
limpeza urbana e manutenção da cidade
(os sindicalistas pediram que o prefeito
reveja a decisão de extinguir a empresa
municipal, o que está previsto para ocorrer até o final do ano). O fim da Proguaru
ameaça 4.500 empregos diretos em um
momento extremamente difícil como o
atual, com elevada taxa de desemprego.

Esq. para dir.: Ricardo Patah, Irapuan Sousa, Prefeito Guti,
Telma Cardia e Walter dos Santos

Os sindicalistas defederam que a Proguaru não seja extinta.
Também foi debatida a realização de um mutirão de empregos em
Guarulhos nos moldes do realizado pelo Sindicato dos Empregados
no Comércio de São Paulo e que beneficiou milhares de pessoas que
buscavam uma colocação no mercado de trabalho.
Outro ponto abordado pelos sindicalistas foi a contrariedade com a
possibilidade do fechamento da Fundação do Remédio Popular em
Guarulhos.
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