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O NATAL É AMOR, PERDÃO E DOAÇÃOO NATAL É AMOR, PERDÃO E DOAÇÃO

É época de Natal!
Tradicionalmente, as ruas ficam enfeitadas e as pessoas deveriam estar 
mais felizes, pois o espírito de fraternidade deveria imperar no coração 
das pessoas.
Contudo, não é o que acontece com boa parte da população e isso ocorre pelo 
simples fato de que a festa da compaixão, que deveria comemorar o nasci-
mento de Jesus Cristo vem, ao longo dos anos, ganhando forma diferente.
O Natal está perdendo no coração e ganhando no bolso. O aspecto mer-
cantilista é, hoje, o que predomina no Natal. Para muitos, ele é a única 
oportunidade de ter melhores rendimentos, mais lucros e boas vendas,  
sobretudo no comércio, setor onde nós, comerciários, aprendemos a 
ganhar o nosso pão de cada dia.
É claro que defendemos a troca de presentes e a movimentação da 
economia com o décimo terceiro salário, pois somos representantes dos 
empregados no comércio e queremos que nossa categoria tenha melhores 
rendimentos.

Além disso, o ato de consumir é prazeroso para a maioria das pessoas, 
faz parte do capitalismo e as propagandas incentivam a isso.
Cada um, na medida dos próprios rendimentos, sem se endividar, deve 
comprar os presentes da Natal.
De outro lado, quem é que não gosta de ganhar um presentinho de Natal 
e sentir que foi lembrado.
Todavia, esse lado do Natal não poderia ficar acima do lado humano.
Nessa época, deveríamos procurar rever aqueles que nos são queridos, 
perdoar aqueles que nos ofenderam e pedir desculpas para aqueles a 
quem ofendemos ou prejudicamos, deveríamos tentar recuperar as fa-
mílias divididas pelas disputas por causa de políticos, lembrando que os 
governos passam e nossa família fica.
É triste ver irmão sem conversar com irmão, pais sem falar com filhos 
por uma questão que em alguns anos não fará a menor diferença. Essa 
época é uma excelente oportunidade para deixar tudo isso de lado e 
olhar para o futuro, afinal, cada um a seu modo, quer o melhor para o 
Brasil.
Além disso, Natal também é doação, por isso devemos tentar doar algo 
a alguém. Isso significar dar dinheiro? Às vezes sim, mas nem sempre. 
Em muitos casos, apenas ouvir alguém desabafar já é uma doação, ou 
fazer uma visita a uma pessoa doente ou solitária. Outras vezes, isso 
significa ser voluntário em um projeto social ou instituição de caridade.
É assim, com pequenas atitudes, que devemos, todos nós, manter o 
espírito de Natal e nos inspirarmos em Jesus: “Novo mandamento 
vos dou: que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que 
também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois 
meus discípulos: se tiverdes amor uns aos outros”. (João 13:34,35)
E nunca é demais repetir: Feliz Natal e próspero Ano Novo!

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) 4574-2888

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

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) 4574-2888
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; Shirley de Carvalho Silva; Ana Cristina Barbosa da Silva; Edilene Maria da 
Silva Paes; José de Almeida Araújo; Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito; 
Valéria de Faria Bonfim; Edson Jesus de Carvalho e Maximino Pereira Xavier.
Projeto Gráfico/ Diagramação: Edgard Catão –  Jornalista Responsável/ Fotos: Alex Pereira
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Facebook: /sincomerciariosguarulhos | Instagram: /sincomerciariosgru | WhatsApp: 11 4574-2888
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Walter dos Santos
Presidente
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SINDICALISTAS DIZEM A LULASINDICALISTAS DIZEM A LULA
QUE NÃO QUEREM VOLTA DE IMPOSTO SINDICALQUE NÃO QUEREM VOLTA DE IMPOSTO SINDICAL

A pauta trabalhista e o valor do salário mínimo foram 
assuntos destaques em reunião do presidente eleito Luiz 
Inácio Lula da Silva com dezenas de representantes sindi-
cais, no dia 01/12, em Brasília. No encontro, os sindicalis-
tas pediram a repactuação de alguns pontos da reforma 
trabalhista e a garantia de uma política para recomposição 
do salário mínimo logo no início de 2023.
Os sindicalistas defenderam que as homologações de 
demissões devem ser feitas nos sindicatos. Outro pedido 
é que sejam revistas as regras para o trabalho intermi-
tente e que sejam criadas novas formas de amparo na 
legislação para pessoas que prestam serviços de entrega 
de comida ou transporte via aplicativos na internet.
Para os sindicalistas, a reforma de 2017 não gerou 
empregos e criou várias inseguranças jurídicas para os 
trabalhadores.
Durante a reunião, representantes de sindicatos também 
reforçaram que não defendem a volta do imposto sindi-
cal. Conforme o presidente da União Geral dos Trabalhado-
res (UGT), Ricardo Patah, alguns pontos da reforma traba-
lhista, a exemplo das negociações diretas entre patrões 
e empregados sem participação dos sindicatos, precisam 
ser revistos.
“Deixamos claro de forma unificada que o movimento “Deixamos claro de forma unificada que o movimento 
sindical não quer a revogação da reforma trabalhista sindical não quer a revogação da reforma trabalhista 
e também não quer a volta do imposto sindical, e também não quer a volta do imposto sindical, 
mas há pontos que precisamos repactuar. É consenso, mas há pontos que precisamos repactuar. É consenso, 

unanimidade que não vai voltar o imposto sindical. Não unanimidade que não vai voltar o imposto sindical. Não 
volta”volta”, frisou o representante sindical.
Os sindicalistas defenderam que as mudanças sejam de-
batidas no Congresso Nacional e que qualquer financia-
mento sindical deve ser aprovado pelos trabalhadores em 
assembleia.
O presidente eleito disse que recriará a mesa de nego-
ciação, de trabalho e conselhos, além de trabalhar junto 
ao Congresso para a aprovação de artigo na legislação 
sobre o financiamento dos sindicatos, sem retorno do im-
posto sindical. “Nós vamos criar a mesa de negociação, “Nós vamos criar a mesa de negociação, 
nós vamos criar mesa de trabalho, vamos criar o que for nós vamos criar mesa de trabalho, vamos criar o que for 
necessário criar. E vamos ter que convencer a Câmara necessário criar. E vamos ter que convencer a Câmara 
dos Deputados de que as finanças dos sindicatos serão dos Deputados de que as finanças dos sindicatos serão 
decididas pelos trabalhadores em assembleia livre e decididas pelos trabalhadores em assembleia livre e 
soberana”soberana”, defendeu.
 
Participaram do encontro os representantes das seguin-
tes entidades: CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB, 
Intersindical Central Sindical, Pública, Conlutas, Intersin-
dical Instrumento de Luta, Fequinfar, Bancários, Contraf, 
Metalúrgicos do ABC, Apeoesp, Contag, FUP, Metalúrgi-
cos Grande Curitiba, Federação dos Metalúrgicos de São 
Paulo, Eletricitários, Trabalhadores da Construção de São 
Paulo e Fenamoto.

Fonte: UGT, CUT, Revista Veja, Folha de São Paulo, Poder 360Fonte: UGT, CUT, Revista Veja, Folha de São Paulo, Poder 360
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ASSAÍ INAUGURA 3ª LOJA EMASSAÍ INAUGURA 3ª LOJA EM
GUARULHOS E ANUNCIA NOVA UNIDADE PARA 2023GUARULHOS E ANUNCIA NOVA UNIDADE PARA 2023

interesse em continuar no Assaí, além de um time que 
fosse diverso e inclusivo. 
Na nova loja serão comercializados, ainda, mais de 9 mil 
produtos. Estão incluídas também as demais categorias 
de alimentos, além de bebidas, itens de higiene pessoal 
e limpeza, bazar, linha automotiva, pet, eletroportáteis, 
embalagens e descartáveis. A unidade tem ainda o 
Televendas.
Com esta abertura, o Assaí chega a 248 lojas em todo o 
Brasil, sendo 95 no Estado de São Paulo. Em Guarulhos, a 
Companhia conta, ainda, com outras duas unidades: uma 
na Avenida Aniello Pratici e outra na Rua Jamil João Zarif. 
Para 2023, está prevista a abertura de uma 4ª loja do 
Assaí em Guarulhos, também na região central da cidade.
Endereço: Avenida Salgado Filho, 1301 - Centro, Guarulhos 
(Em frente ao Parque Bosque Maia)

Guarulhos ganhou no dia 18/11 a 3ª loja do Assaí 
Atacadista. Localizada em frente ao Parque Bosque Maia, 
onde antes operava o Extra Hipermercado, a unidade 
une a proposta de preço baixo da rede atacadista a uma 
loja com excelente estrutura e variedade de produtos. O 
Assaí Guarulhos Bosque Maia traz opções de Açougue, 
Adega de Vinhos, Cantinho do Churrasco, Empório de 
Frios, Cafeteria e, ainda, pontos para o carregamento de 
carros elétricos em seu estacionamento. 
Com mais de 6,6 mil m² de área de loja, conta com 38 
caixas de pagamento (com opções de passagem rápida 
para até 15 itens), mais de 320 vagas de estacionamento 
para carros e motos. Cerca de 500 novos empregos,  
entre diretos e indiretos, foram criados com a nova 
operação. Para a seleção, foram priorizadas as pessoas 
que trabalhavam no antigo hipermercado e manifestaram 
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NATALNATAL e  e REVEILLONREVEILLON
Sede Campestre e pesqueiro fechados nos dias:Sede Campestre e pesqueiro fechados nos dias:
24/12, 25/12, 31/12 de 2022 e 01/01/2023.24/12, 25/12, 31/12 de 2022 e 01/01/2023.

No final de semana dos diasNo final de semana dos dias  
07 e 08 de janeiro de 2023,07 e 08 de janeiro de 2023,

reabrirão para garantir o lazer dos comerciários.reabrirão para garantir o lazer dos comerciários.

SEDE CAMPESTRE E PESQUEIROSEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO
NÃO FUNCIONAM NO NATAL E ANO NOVONÃO FUNCIONAM NO NATAL E ANO NOVO

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 

4 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.

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

4 Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com 
as mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.

4 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.

4 O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede 
Campestre, após a identificação na portaria.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

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.

NÃO
SE ESQUEÇA,A MÁSCARA E ODISTANCIAMENTOSOCIAL CONTINUAM OBRIGATÓRIOS.
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GuarulhosGuarulhos
(Shopping Internacional)(Shopping Internacional)
www.bolixboliche.com.brwww.bolixboliche.com.br

Rod. Dos Bandeirantes Km 72,5 Rod. Dos Bandeirantes Km 72,5 
Vinhedo – São PauloVinhedo – São Paulo
www.hopihari.com.brwww.hopihari.com.br

Qualquer cinema daQualquer cinema da
rede Cinemarkrede Cinemark

www.cinemark.com.brwww.cinemark.com.br

Av. Nações Unidas, N° 22.540Av. Nações Unidas, N° 22.540
São Paulo/SPSão Paulo/SP

www.parquedamonica.com.br www.parquedamonica.com.br 

GuarulhosGuarulhos
(Shopping Internacional)(Shopping Internacional)

www.neogeo.com.brwww.neogeo.com.br

Rod. Dos Bandeirantes Km 72Rod. Dos Bandeirantes Km 72
Vinhedo – São PauloVinhedo – São Paulo

www.wetnwild.com.brwww.wetnwild.com.br

Consulte passaportes
no SINDICATO       4574-2888
Consulte passaportes
no SINDICATO       4574-2888
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11 4574-288811 4574-2888

Não aceite que a RESCISÃO DE TRABALHORESCISÃO 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!

SÓ HOMOLOGUE NO SINDICATO
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O trabalho dos comerciários em feriados só é permitido quando 
há previsão em Convenção ou Acordo Coletivo.
Só com isso os comerciários têm garantidos vários direitos como
adicionais, folga compensatória, entre outros.

ATENÇÃO COMERCIÁRIOS DE GUARUHOS

11 4574-2888

TRABALHO NO FERIADO
SÓ COM ACORDO COM O SINDICATO.

VOCÊ TEM DIREITOS!
NÓS LUTAMOS POR ELES!

DENUNCIE!!!


