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SINDICATO PEDE E JUSTIÇA PROÍBE TRABALHO EM FERIADO NA
SPANI ATACADISTA
A Justiça do Trabalho proibiu
que a Spani Atacadista obrigue
o trabalho de seus funcionários
em feriados nas lojas de
Guarulhos e Itaquaquecetuba,
pois não há Convenção Coletiva
para esse segmento da categoria comerciária em razão do
sindicato patronal resistir em
negociar.

Confira os detalhes na Página 03
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ESTE ANO AO AVESSO PROMETE

Este ano promete ser agitado. No mês passado, comentamos neste
espaço sobre o atoleiro em que estávamos e dissemos que em 2022
sairemos dele com fé em Deus.
Pois bem, mas para que consigamos sair bem disso e melhorar a
nossa vida, precisamos prestar atenção a algumas coisas.
O carnaval, que deveria ser em fevereiro, será apenas um feriado
sem festa. Em Guarulhos não haverá desfiles e São Paulo e Rio
de Janeiro marcaram para abril. A copa do mundo, que sempre
acontece em junho e julho, será realizada em novembro e dezembro.
São eventos que movimentam a economia e as vendas no comércio,
por isso precisamos ficar atentos ao que vai acontecer.
Além disso, neste ano teremos eleições e o cenário está confuso,
há uma divisão muito grande, famílias brigam por causa de política,
amigos não se falam mais. Isso não vale a pena, somos brasileiros
e todos queremos um futuro melhor para o nosso país. Precisamos
fazer as nossas escolhas com calma e respeitar o que pensa o outro.

A nossa opinião não vale mais do que a do nosso companheiro, mas
precisamos ter cautela.
Por isso, peço aos comerciários que comecem a pensar nos
deputados estaduais, federais e senadores em que votarão. Não
escolham qualquer um! Não troquem seus votos por sacos de
cimento, por telhas, tijolos, abraços, sorrisos, tapinhas nas costas
ou por um cafezinho, não caiam em mentiras contadas pela internet
e não se deixem levar quando alguém, seja lá quem for, lhe diga em
quem votar.
É preciso lembrar que, depois que colocamos um picareta lá, ele
não trabalha pelos nossos direitos. Trabalhador vota em trabalhador. Faça a sua escolha com calma, pesquise, você tem um ano pela
frente para perceber mentiras e defeitos do candidato. Também
pense muito bem no governador e, por fim, na sua escolha para
presidente. É essa decisão que definirá como serão os seus próximos
anos. Se você votar no sujeito errado, a sua vida ficará pior.
Precisamos de alguém que respeite os trabalhadores, que dê um fim
na inflação, que busque diminuir o desemprego, que trabalhe por
mais educação, saúde, alimentação, moradia e lazer dignos para
toda a família.
E ainda tem a Covid que virou as nossas vidas do avesso. Esperamos
que no final deste ano ela seja apenas uma marca triste que ficou
para trás e que não apareçam mais variantes. Vamos continuar a nos
proteger, usando máscaras, fazendo distanciamento quando possível
e necessário e, se preciso for, tomando novas doses da vacina.
De nossa parte, continuaremos a trabalhar. Cobraremos dos
patrões e dos políticos que forem eleitos, respeito aos direitos dos
trabalhadores.

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 PEDE E JUSTIÇA PROÍBE
TRABALHO EM FERIADO NA SPANI ATACADISTA

Em sentença proferida no último dia 15 de fevereiro, a
Justiça do Trabalho proibiu que a Spani Atacadista obrigue o trabalho de seus funcionários nas lojas localizadas
nas cidades de Guarulhos e Itaquaquecetuba, pois não
há Convenção Coletiva fechada com o sindicato patronal
para esse segmento da categoria comerciária.
Na ação, os advogados do Sindicato dos Comerciários de
Guarulhos e região informaram que em razão da resistência do sindicato patronal, ainda não foi possível assinar a
Convenção Coletiva.
O Juiz reconheceu o direito dos comerciários e estabeleceu multa no valor de R$ 5.000,00 por feriado e por trabalhador do qual se exija o trabalho em feriados nacionais,

estaduais ou municipais, até que sobrevenha negociação
coletiva autorizadora e observada a legislação municipal.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de Guarulhos e Região, comentou: “Trabalho em feriado deve ser
previamente negociado com o sindicato para que os comerciários tenham os direitos garantidos. Nosso departamento jurídico atua para que os patrões respeitem isso”.
isso”
Cabe recurso.
O departamento jurídico do Sincomerciários de Guarulhos
e Região, (Doutores Jorge Bascegas, Jeferson Mazin, Michael Luiz e Doutora Silvia Nakamura), pede aos comerciários que busquem o sindicato e denunciem agressões
aos seus direitos.
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SINDICALIZE-SE
Juntos somos mais fortes
INSCRIÇÃO: R$ 20,00 (TAXA ÚNICA)
MENSALIDADE: R$ 15,00 (VALOR ÚNICO PARA TODA A FAMÍLIA)

Os comerciários associados têm direito a usar a Sede Campestre; o pesqueiro;
o dentista gratuito; ao kit-bebê; ao kit-escolar; convênios, entre outros benefícios.
* Consulte prazos de carência e condições.
Para se associar apresente Carteira de Trabalho; comprovante de residência; certidões
de nascimento e casamento para comprovação de dependentes; CPF; RG e três fotos 3x4.
ATENÇÃO:
Se o associado perder o vínculo com o comércio (pedir demissão, for desligado ou mudar de ramo de atividade), mesmo assim ele poderá continuar pagando a mensalidade
exclusivamente para uso da sede campestre, pesqueiro e descontos com os parceiros,
mas não terá direito a utilizar o dentista gratuito, não concorrerá a prêmios em sorteios
promovidos na "Festa do Comerciário" e não terá valores reduzidos para a categoria nas
colônias de férias de Avaré e Praia Grande.
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GOSTA DE FUTEBOL:
VÁ PARA A SEDE CAMPESTRE
Você gosta de futebol, então a sede campestre é o lugar
ideal. O local conta com um campo gramado e uma quadra
de futebol society, de grama sintética e coberta. Junte a
sua turma de comerciários associados e combine um jogo
no próximo final de semana. Depois do jogo vocês poderão fazer um merecido churrasquinho.
Enquanto isso, a sua família poderá se divertir no complexo aquático, que conta com uma piscina infantil, duas para
adultos e toboágua, no playground, no videokê, no pingue-pongue ou em outras atividades no salão de jogos.

Além disso tudo, ainda tem a facilidade de uma lanchonete
e, para quem gosta de tranquilidade, um grande e
tranquilo pesqueiro. O estacionamento é amplo, para maior
comodidade dos freqüentadores do local. Com acesso
fácil, pela Estrada municipal de Arujá ► Santa Isabel
► Km 56 ► no bairro Cafundó, você chega rapidinho
e não tem como se perder. O ambiente familiar tranquilo
e seguro, só contribuem para que a cada final de semana, mais e mais associados passem o dia na sede
campestre.
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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.
< Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
< 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.
< 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.
< O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por
dentro da Sede Campestre, após a identificação na
portaria.
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KIT-ESCOLAR FAZ SUCESSO E ESTOQUE ACABA
O kit-escolar 2022 fez muito sucesso entre as famílias
comerciárias.
A distribuição começou em 11 de janeiro e se estendeu
até o meio de fevereiro.
O material foi bastante elogiado pela categoria e a distribuição aconteceu até o final do estoque, beneficiando
centenas de famílias que receberam o material.
O sucesso se repetiu pelo terceiro ano consecutivo e
contou com o apoio e o incentivo do presidente da
Fecomerciários – Federação dos Empregados no Comércio do
Estado de SP, Deputado Federal Luiz Carlos Motta.
O kit é composto por 15 itens: 1 caderno de 10 matérias,
1 régua 30 cm, 1 tesoura, 1 pacote de sulfite, 1 kit de
canetas 4 cores, 1 tubo de cola grande, 1 caixa de lápis
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de cor, 1 pacote de canetinhas, 5 lápis pretos, 1 borracha,
1 apontador, 1 pasta, 1 mochila, 1 caderno de desenho e
1 estojo.
Além do kit-escolar, o Sincomerciários de Guarulhos oferece aos associados e associadas o kit-bebê, dentista gratuito, convênios de descontos, uma das mais modernas
sedes campestres do Brasil e as colônias de férias em
Praia Grande e Avaré, esta última conta um moderno
parque aquático.
Além disso, o sindicato conta com departamento jurídico
que orienta e ajuíza ações em nome da categoria com
toda a estrutura para batalhar por reajustes salariais
anuais e uma equipe de apoio e orientação à categoria,
que realiza visitas às lojas e verifica condições de trabalho.
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MAIS KITS-BEBÊ DISTRIBUÍDOS
EM FEVEREIRO
Em janeiro, mais um comerciário retirou o kit-bebê, que
tem diversos itens para os primeiros dias da criança e
cuidados da mãe, dentro de uma bolsa personalizada do
Sincomerciários de Guarulhos.
A entrega do material demonstra o carinho e zelo pelas
novas gerações que a diretoria e funcionários do sindicato nutrem, mas, também, um compromisso para com a
família comerciária. Cicero Alves Ramalho, do Atacado e
Auto Serviço Esperança retirou o kit para o seu filho.
As mães comerciárias, 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 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. Lançada há quatro anos, por iniciativa da funcionária Joyce, a ideia da distribuição dos kits-bebê foi prontamente acolhida pela diretoria do Sincomerciários de Guarulhos e durante esse período fez muito
sucesso entre as famílias, em uma época que é de muita
alegria, mas também de muitos gastos.
Cicero Alves Ramalho, do Atacado e Auto Serviço Esperança, acompanhado
do seu filho Guilherme, retirou o kit para o bebê Miguel

CONVÊNIOS COM PARQUES
PASSAPORTES E DESCONTOS
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Av. Nações Unidas, N° 22.540 - São Paulo/SP

Qualquer cinema da rede Cinemark

Ligar no sindicato para consultar o valor do ingresso

Informações e compra dos passaportes no sindicato

Tel. 11 5541-2530 - www.parquedamonica.com.br

www.cinemark.com.br

Guarulhos (Shopping Internacional)

Rod. Dos Bandeirantes Km 72,5 – Vinhedo – São Paulo

Informações e compra dos passaportes no sindicato

Ligar no sindicato para consultar valor do ingresso

www.neogeo.com.br

www.hopihari.com.br

Guarulhos (Shopping Internacional)

Rod. Dos Bandeirantes Km 72 – Vinhedo – São Paulo

Informações e compra dos passaportes no sindicato

Ligar no sindicato para consultar valor do ingresso

www.bolixboliche.com.br

www.wetnwild.com.br

