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Natal de paz e 2019 em alerta

Vamos apenas relembrar um pouco o que passou neste 2018 e deixar um 
recado para 2019.
Este ano teve crise econômica e política desde o primeiro dia. Foi um ano 
marcado pela chegada de Jair Bolsonaro à Presidência da República. 
Com sua eleição, os brasileiros mostraram que queriam mudar de rumo. 
Lamentavelmente, nos últimos anos a inflação subiu, a taxa de desem-
prego disparou e as vendas diminuíram. Presenciamos uma crise que 
não víamos desde o deplorável governo de Fernando Henrique Cardoso. 
Vimos parlamentares de todos os partidos e executivos serem presos 
por corrupção.
De outro lado, o que veio dos comerciários nos trouxe alegrias. Nossos 
companheiros não abaixaram a cabeça e continuaram na luta por vendas 
no comércio. Nossa festa foi sensacional, com cerca de 2.000 pessoas 
cheias de alegria, muita música, churrasco, a distribuição de dezenas 
de prêmios e duas motos. Tivemos pequenas vitórias diárias, fatos que 
parecem isolados, mas que deram sabor de vitória a cada dia que 

compôs este ano. Isso aconteceu nas reclamações de comerciários que 
nos chegaram quase que diariamente e que tentamos resolver, evitando 
que os direitos fossem desrespeitados em horas extras não pagas, em 
feriados trabalhados e não remunerados e outros direitos desrespeitados.
Também fomos à mesa de negociações com os patrões e conseguimos 
reajustes de até 5%, conforme o segmento que representamos e isso foi 
uma grande vitória, pois acima da inflação.
Quando verificamos qualquer desrespeito aos comerciários, fomos atrás 
e lutamos por nossos direitos.
De outro lado, esperamos que 2019 seja um ano de recuperação e 
que o governo eleito consiga fazer o país crescer novamente e que os 
empregos retornem.
Mas, temos que deixar bem claro que esse crescimento não pode 
acontecer com retirada de direitos como muitos querem e prometem.
Se ser patrão no Brasil é difícil, como disse o presidente eleito Jair 
Bolsonaro, ser empregado é muito mais difícil. O patrão que não acredi-
tar nisso, pode pedir para trocar de lugar com o funcionário, garanto que 
será atendido imediatamente.
Os sindicatos são a representação dos trabalhadores e vamos ficar 
vigilantes e combativos. Apoiaremos o novo governo naquilo que ele 
fizer de bom, mas não vamos admitir que os trabalhadores paguem o 
pato. Nós tivemos pleno emprego no Brasil há poucos anos e não foi 
preciso retirar nenhum direito dos trabalhadores para isso.
No momento, vamos esperar que o bom velhinho nos traga a redução 
do desemprego e mais segurança. Mas, por enquanto, vamos pensar 
no menino Jesus, na paz que ele nos inspira e desejar um Maravilhoso 
Natal e Ano Novo para todos!

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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SINCOmerCIÁrIOS reCONQUISta remUNeraÇÃO em dOBrO
NO FerIadO para traBalHadOreS em SUpermerCadOS

O decreto n° 9.127/17, editado por Michel Temer, incluiu  
os supermercados como atividade essencial e os de-
sobrigou de pagarem qualquer tipo de remuneração ou 
benefício no feriado trabalhado.
Após muita luta, o Sincomerciários de Guarulhos conse-
guiu garantir que constasse na convenção coletiva do ano 
passado (2017/2018), que no trabalho em feriado a empre-
sa daria remuneração em dobro ou folga compensatória. 
A grande maioria dos supermercados deu apenas a folga 
compensatória, o que prejudicou os trabalhadores e tra-
balhadoras que necessitavam da remuneração em dobro.
O sindicato não parou de lutar e conseguiu que na nova 
Convenção Coletiva de supermercados e gêneros alimen-
tícios 2018/2019, assinada em outubro, conste, além dos 
4,73% de reajuste, alcançado após a proposta patronal de  
3,74%, o retorno da remuneração em dobro para feriados 
trabalhados e, ainda, que o comerciário(a) que trabalhar nos 
feriados terá direito a 3 (três) dias a mais de férias.

PREOCUPAÇÃO COM A ESCOLA DOS FILHOS
Uma outra grande conquista é que as mães (que já 
podiam se ausentar do trabalho por até 15 dias por 
ano, para cuidar de filhos doentes de até 14 anos) 

poderão, também, deixar de comparecer ao trabalho para 
irem a reuniões escolares 2 vezes por ano. Esse direito é 
extensivo ao pai se ele comprovar a condição de único 
responsável.
Essas conquistas mostram a importância do sindicato 
para garantir e conquistar direitos e benefícios dos traba-
lhadores e trabalhadoras.

Veja a Circular e a Convenção na íntegra no site do 
Sincomerciários de Guarulhos:

www.comerciariosdeguarulhos.org.br
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O Sincomerciários de Guarulhos ne-
gociou diretamente com a empre-
sa SISTEMAS SERV.R.B.QUALITY 
COM.EMB.LTDA, ou seja, sem 
a interferência do sindicato 
patronal, e fechou Acordo Coletivo 
Individual que garantiu um reajus-
te de 7% referente ao exercício 
2018/2019, para os funcionários 
dessa empresa.
A exemplo do que já fez no ano 
passado, o Sincomerciários de 
Guarulhos continua negociando 
com os sindicatos patronais, mas 
mantém o diálogo direto com as 
empresas e sempre que chega a 
um pacto mais vantajoso para os 
empregados no comércio, fecha o 
acordo.

NeGOCIaÇÃO dIreta COm empreSa GaraNte 7% de reaJUSte

Além dos reAjustes, forAm mAntidos ou 
conquistAdos vários direitos, tAis como:
•	 Estabilidade no retorno das férias;
•	 Estabilidade no retorno da licença-maternidade;
•	 Pagamento de horas extras de 60% (a lei garante apenas 50%);
•	 Banco de horas mais humanizado;
•	 Garantia mínima para comissionistas;
•	 Atestados médicos e odontológicos;
•	 Estabilidade em vias de aposentadoria;
•	 Pagamento do Dia do Comerciário (Até dois dias a mais em outubro);
•	 Folgas adicionais e horas com adicional de 100% pelo trabalho 

em feriados;
•	 Abono de falta para mãe e para o pai comerciário;
•	 Abono de falta ao estudante;
•	 Auxílio-funeral;
•	 Trabalhos em domingos alternados;

Alguns desses benefícios podem variar conforme o acordo 
firmado. Confira as Convenções Coletivas e Circulares no 
site do Sincomerciários de Guarulhos e veja se a sua cate-
goria está contemplada com todos os direitos mencionados.

Em caso de dúvida, entre em contato com o sindicato no
Tel. 11 24756565

As negociações com os sindicatos renderam até o momento, 
reajustes de até 5%.

forAm fechAdAs As seguintes convenções:
COM. VAREJISTA DE GUARULHOS ► reajuste de 4,73%
COM. VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ► reajuste de 4,73%
CONCESSIONÁRIOS DE VEÍCULOS ► reajuste de 5%
COM. VAREJISTA DE ITAQUA. ; FERRAZ DE VASC. ; POÁ ► reajuste de 4,73%
COM. ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS ► reajuste de 4,4%
COM. VAREJ. E ATACAD. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ► reajuste de 4,73%

Ao contrário de 2017, quando os patrões, com poucas exceções, 
ofereceram índices inexpressivos e o sindicato não aceitou e 
passou a negociar diretamente com as empresas, em 2018 as 
negociações avançaram com mais rapidez e diálogo aberto entre 
as partes.
Isso não impede que o sindicato mantenha a política adotada no ano  
passado e continue fazendo acordos individuais com as empresas, 
o que possibilita reajustes localizados ainda melhores (veja matéria 
nesta página).
Os resultados obtidos neste ano demonstram o sucesso da atuação 
do sindicato na defesa dos comerciários e a necessidade da represen-
tação dos trabalhadores por uma entidade sólida e com condições de 
dialogar em pé de igualdade com os sindicatos patronais, ainda mais 
em tempos de ataques a direitos como os que estamos enfrentando 
na atualidade.

www.comerciariosdeguarulhos.org.br



VerÃO CHeGaNdO e a Sede
CampeStre BOmBaNdO
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O calor neste ano está chegando devagarinho, mas está 
vindo. Dia 21 de dezembro começa o verão. É quando os 
comerciários dão graças à Deus por terem um local tão 
agradável e com ambiente acolhedor como o proporciona-
do pela Sede Campestre. Na sede, o comerciário(a)e sua 
família podem se refrescar do calor na piscina,fazer o chur-
rasco com a família, encontrar os amigos, jogar futebol, 
revelar seu talento no videokê, enquanto as crianças se 
divertem no plaground. O acesso é fácil, pela Estrada mu-
nicipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56, no bairro Cafundó.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

< 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.

< Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado.
< Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho.
< Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as 

mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.
< Mensalidades em atraso podem ser pagas na sede do Sindicato, 

através de boletos nas agencias bancários ou na recepção da Sede 
Campestre.

< Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
< O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede 

Campestre, após a identificação na portaria. 

A Sede Campestre e o pesqueiro NÃO FUNCIONARÃO nos dias 
24, 25, 29, 30 e 31 de dezembro de 2018 e 01 de 

janeiro de 2019. 
A medida é necessária para que os funcionários possam 
passar as festas junto aos seus familiares.

No dia  05/01/19 ,  tudo estará funcionando novamente, para que a família comerciária possa se divertir!
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SAÚDE

FeStaS de FINal de aNO
Como celebrar o Natal e comemorar o ano-Novo com saúde

No final do ano, as pessoas se reúnem para celebrar o Natal e comemorar o início de mais um ano. A ceia é o ponto alto dos encontros, mas 
esquecemos que o verdadeiro sentido destas comemorações é o encontro com os que nos são queridos e nas reflexões sobre o ano que se acaba 
e o que se aproxima e não na fartura de comida e bebida. Sair um pouquinho da linha é normal, mas isso não pode prejudicar a saúde. Para não 
deixar o encanto das festas acabar com seus planos de uma alimentação saudável, apresentaremos algumas dicas pra o seu bem-estar:

1. Estabeleça objetivos para as festas: Aproveite os 
momentos para reencontrar pessoas, ao invés de só pensar no que 
será servido no jantar.

2. De olho nas calorias: Evite alimentos tradicionais, que são ex-
cessivamente calóricos.

3. Saiba exatamente o que quer comer: Saboreie os 
alimentos, coma devagar e sinta os sabores. Escolha carnes ma-
gras (preferencialmente aves sem pele), vegetais e frutas para 
completar o prato. Pare quando estiver satisfeito.

4. Faça planos com antecedência: Prepara-se nos dias que ante-
cedem as festas fazendo uma dieta mais leve, à base de vegetais, 
frutas, carnes magras e cereais integrais.

5. Prepare-se antes de ir à festa: Não vá à festa com fome. Duran-
te o dia, procure fazer várias refeições leves, à base de vegetais, 
carnes magras e frutas. Antes de sair de casa para a ceia, tome um 
iogurte desnatado ou coma uma fruta.

6. Beba com moderação: Prefira as bebidas não alcoólicas, 
especialmente sucos ou refrigerantes diets, deixando os 
drinques ou champanhe para brindar. Além de serem altamente 
 

calóricas, as bebidas alcoólicas estimulam o apetite e reduzem 
sua determinação de comer pouco e beber com moderação. Outra 
ótima dica é sempre segurar um copo de refrigerante diet, suco ou 
água com gás na mão. Isto evita que continuem lhe oferecendo 
bebidas calóricas.

7. Pratique exercícios: Queime calorias extras em caminhadas 
ou idas à academia. Aproveite também estes momentos para re-
laxar e se distrair!

8. Cuidado com as sobras: Geralmente, os dias de Natal e 
Reveillon são quentes, o que facilita a deterioração de mui-
tos alimentos, especialmente frutos do mar, pescados e molhos 
à base de tomate. Se quiser reaproveitar as sobras das festas, 
procure acondicioná-las adequadamente em geladeira ao 
término da festa.

Exagerei na comida; e agora? Se você abusar da comida, 
aproveite o ano que se inicia e estabeleça metas e novos 
objetivos: inicie um programa de alimentação leve combinada à 
atividade física.

Mais importante do que  

qualquer preparação é encher 

seu prato com coisas boas e 

positivas como amor, 

paz, carinho, esperança, 

fraternidade... 

Deixe os anseios, tristezas, 

frustrações... bem longe dele 

e tenha a certeza que terá 

comemorações inesquecíveis, 

celebrando a União e a Vida.
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maIS KItS-BeBÊ para aS
FamÍlIaS COmerCIÁrIaS

O kit-bebê continua fazendo muito sucesso. Em outubro 
e novembro, mais famílias o receberam. Os produtos en-
tregues têm agradado aos novos papais e mamães co-
merciários. E sempre lembrando que as mães comerciá-
rias sócias há pelo menos três meses, ou dependentes 
de sócios, têm direito ao kit bebê para filhos com idade 
de zero a três meses, composto de 15 itens, todos indis-
pensáveis 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 borda-
do, chupeta Kuka, cortador de unhas, e uma linda bolsa.

Sócia Franceanne (Mercadinho Alves e Farias) 
recebe o kit do bebê Murilo

Sócio Geovane, da Aquino’s Pan artigos de 
panificação, recebe o ki da bebê Lara

Sócia Fabiana, da Felício Vigorito & Filhos, com o 
marido Douglas recebem o kit da bebê Manuella

Sócio João, da Multieixo implementos rodov., com 
a esposa Valdete recebem o kit do bebê Arthur

Sócia Vanessa, da Cesst com de equipamentos de 
seg. e soluções, recebe o kit do bebê Theo
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Sócia Valdete, da Comercial Zaragoza, com o marido Fredison e o filho Lucas 
recebem o kit do bebê Henry



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

Empregador: _______________________________________________________ CNPJ:  ___________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________ nº  _________

Bairro: __________________________________________   Telefone:  _________________________________________

Cargo ou função:  ____________________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/_____ 

DADOS DA EMPRESA

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:  _______________________________________

PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

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: _________

(    ) Autorizo, nos termos do art. 545 da CLT, o desconto em folha de pagamento  da  mensalidade  associativa e das demais 

contribuições previstas em lei, acordos ou em normas coletivas firmadas por este sindicato.

(    ) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____       ___________________________________________________________________________
Associado

DEPENDENTES

SINDICALIZE-SE!

(  ) Através de colegas de trabalho  (  ) Transferido de outra região  (  ) Site/Facebook  (  ) Visita do funcionário do sindicato na loja  

(  ) Quadro de aviso da empresa      (  ) Outros:  _________________________________________________________________

COMO CONHECEU O SINDICATO?

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

para maiores informações sobre sócios e benefícios
WhatsApp: 96865-1531


