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FESTA DO COMERCIÁRIO
6 de novembro
ALÔ SÓCIO:

atualize seu cadastro!
Se você ainda não é
associado, o prazo limite é

SETEMBRO.
Fique sócio e participe.

11 4574.2888

EXTRA É CONDENADO A
PAGAR BANCO DE HORAS

Valores serão pagos aos comerciários. Confira na página 04 se
você é um dos empregados que têm direito a receber o dinheiro
das horas extras que não foi pago na rescisão.

Página 04

SEDE CAMPESTRE REABRIRÁ
NO DIA 03 DE 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
03 DE SETEMBRO, a Sede Campestre será reaberta.

Página 05
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OS GOVERNOS PASSAM,
OS COMERCIÁRIOS FICAM

No último século nós, trabalhadores brasileiros, vimos de tudo, passamos
por governos de esquerda, de centro, de direita, pelo período militar.
Se considerarmos apenas o período desde a Revolução de 1930, após a
qual Getúlio Vargas lá ficou por 15 anos, vieram Eurico Gaspar Dutra, o
próprio Getúlio, que permaneceu por mais três anos até se suicidar, Café
Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, Castelo Branco,
Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula,
Dilma, Temer e, agora, Bolsonaro.
Nesse período, enfrentamos epidemias, golpes, renúncias, impeachments, confiscos, hiperinflação, tabelamentos, épocas de profundo
desemprego, de falta de dinheiro, de falta de mercadorias, de peças, mas
também tivemos períodos de gastança, de salários melhores, de muita
oferta de emprego.
Cada governo teve seu lado bom e ruim, alguns foram piores do que
outros, mas eles se foram e nós, sindicatos e trabalhadores, ficamos.
Os trabalhadores e seus representantes, os sindicatos, tiveram que

dialogar com todos esses governos. Nunca foi uma conversa fácil, nenhum
deles deu tudo o que pedimos, alguns foram mais flexíveis, outros menos,
e isso nunca teve muito a ver com a posição político ideológica deles.
De qualquer forma, passamos por eles, superamos todas as dificuldades.
Aqui nos comerciários de Guarulhos e região, desde que o nosso sindicato
foi fundado, há quase sessenta anos, não foi diferente, inclusive em relação aos governos estaduais e prefeitos.
Em Guarulhos, quantas conversas e discussões travamos para trazer
melhores condições de trabalho aos comerciários, seja em relação ao
horário de funcionamento do comércio, à abertura aos domingos, ao
transporte público, à construção de espaços de lazer para os trabalhadores e suas famílias, ao início da era dos shoppings, etc.
Lembramos da idas e vindas com prefeitos como Waldomiro Pompêo,
Alfredo Nader, Jean Pierre, Nefi Tales, Oswaldo Carlos, Paschoal Thomeu,
Papotto, Néfi Tales, Jovino Cândido, Elói Pieta, Almeida e, agora, Guti.
Nas outras cidades da nossa base o tipo de discussão foi o mesmo.
A maioria das pessoas nem deve se lembrar de alguns desses presidentes
ou prefeitos, porque eles, sejam de esquerda ou de direita, passam, os
comerciários ficam, por isso, venha o governo que vier, temos que estar
preparados para nos adaptarmos à situação, para dialogarmos e temos de
estar conscientes de que, passados os quatro anos, continuaremos
aqui, sobreviveremos mais fortes, porque conscientes da nossa posição,
sabemos que devemos lutar por salários justos, por distribuição de lucros,
por melhores condições de trabalho e por uma vida com mais qualidade
para a nossa família. Disso não abrimos mão em nome de nenhuma
ideologia e de nenhum governo.
Que Deus nos ilumine e nos dê sabedoria para conviver com os
governantes que virão.

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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SINDICATO VAI À JUSTIÇA E FUNCIONÁRIOS
DA M.OFFICER RECEBERÃO PLR
Em mais um processo proposto pelo departamento
jurídico do Sincomerciários de Guarulhos e Região em
defesa da categoria, desta vez pelo advogado Jeferson
Mazin, a empresa M.Officer foi condenada no início de
agosto a pagar PLR - Participação nos Lucros e Resultados aos trabalhadores que foram empregados no período
entre 2014 e 2018. O sindicato estima que cerca de 150
pessoas serão beneficiadas.
Os valores devidos a cada trabalhador ainda serão
calculados.
As Convenções Coletivas desse período estabelecem
que todas as empresas reguladas pela norma coletiva
estão obrigadas a implantar o PLR a todos os empregados.
O departamento jurídico está disponível para
atender a categoria e seus advogados pedem
que sempre que os trabalhadores no comércio se
sentirem prejudicados, que procurem o sindicato,
pronto a defender os seus direitos.

11 4574.2888
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EXTRA É CONDENADO A
PAGAR BANCO DE HORAS
O Extra supermercados encerrou várias lojas na região de
Guarulhos e demais localidades, demitindo aproximadamente 600 empregados sem pagar na rescisão as horas
extras lançadas no Banco de Horas.
Assim, o Sincomerciários de Guarulhos e Região, por meio
de um dos seus advogados, DR. JEFERSON MAZIN,
promoveu processo, garantindo o direito dos empregados em receber todas as horas extras laboradas.
O processo abrange todos os empregados demitidos e
os que estão em atividades.
Os interessados em receber o dinheiro a que tem direito devem agendar atendimento
pelo e-mail: juridico@comerciariosdeguarulhos.org.br pou pelo Tel/Whatsapp: 4574-2888

11 4574.2888

SÓ HOMOLOGUE NO SINDICATO
Não aceite que a
RESCISÃO DE TRABALHO
seja homologada fora do sindicato.
Só nele é que você tem garantia de
que os seus direitos
serão respeitados.
Já homologou?
Conferimos gratuitamente para você!
11 4574-2888
4

LAZER
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SEDE CAMPESTRE REABRE EM
03 DE 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 03 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.

O
PESQUEIRO também
reabrirá no dia 03 DE SETEMBRO. O
Sindicato dos Comerciários de Guarulhos é
um dos únicos do país 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.

WHATSAPP
DO SINDICATO

11 4574-2888

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$ 30,00 (trinta 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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OPINIÃO DOS SÓCIOS
Quero agradecer a todos e ao Dr. Alberto
sobre a cosulta da minha mãe, com 71 anos.
Ela se sentiu muito à vontade em descrever
tudo o que sentia e o Dr. Alberto, com muita
paciência, dando total liberdade para ela
falar sobre a sua saúde.
Leandro, da Unival Com. de Válvulas

DENTISTA GRATUITO PARA ASSOCIADOS
OPINIÃO DOS SÓCIOS
Amei a equipe de doutores, Dra. Bárbara
resolveu meu dente do siso bem e rápido.
Dr. Francisco cuidou das cáries que eu
estava e fez a limpeza. Dr. Fábio fez um
canal e correu super bem, além de tudo
a equipe explica cada procedimento, estou encantado
com a dedicação deles, super recomendo!!!
Kaike Luciano, Lojas Renner

AGENDE:
Tel./ whatsapp

11 2229-1442
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Atendimento realizado na
Odonto Fênix, no mesmo prédio
do sindicato, no 5° andar.
DISPONÍVEL SOMENTE PARA:
► sócios titulares comerciários (não extensivo aos dependentes)
► carência 6 meses
► com as mensalidades em dia
► com vínculo no comércio (apresentar CTPS)
COBERTURA: limpeza, obturação, extração e canal.
Este convênio NÃO cobre tratamentos estéticos, tais como, clareamentos,
aparelhos ortodônticos, próteses dentárias, etc.

VARIEDADES
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O CENTRO DE LAZER DA
PRAIA GRANDE ESTÁ DE VOLTA

Após uma grande obra de revitalização, o CENTRO DE LAZER DOS COMERCIÁRIOS DA PRAIA GRANDE foi reinaugurado no
dia 01 de agosto. Localizado em frente ao mar, na Praia Grande, oferece total conforto, comodidade e diversas opções
de lazer para toda a família.
O CENTRO DE LAZER OFERECE:
| 2 Piscinas para adultos | 1 Piscina infantil |
| Academia de ginástica | Salão de Jogos |
| Sauna seca e a vapor |
| Home Teather com poltronas anatômicas |
| Recreação infantil, playground e fraldário |
| Apartamentos luxo c/ ar cond., TV, frigobar |
| Sistema de vigilância integrada c/câmera |

Os apartamentos são equipados com
ar-condicionado, TV, telefone, cofre e frigobar.

Preços especiais para comerciários
sindicalizados!

Auditórios e anfiteatro totalmente equipados e à disposição de entidades de classe, empresas e instituições que desejam
realizar congressos, convenções, seminários, formaturas e outros eventos.

Para mais informações sobre DIÁRIAS no CENTRO DE LAZER DA PRAIA
GRANDE, entre em contato com Kleiton no sindicato:
telefone e/ou whatsapp 11 4574-2888 ou também
pelo e-mail comerciarios@comerciariosdeguarulhos.org.br
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FESTA DO COMERCIÁRIO
Vamos
comemorar
juntos
novamente!

IMPORTANTE:
Só poderá
participar da
festa quem
se associar
até 30/09
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6 de novembro

muitos
prêmios!

INFORMAÇÕES

11 4574-2888

