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Para evitar demissões em massa na LOJAS AMERICANAS, sindica-
tos e representantes da varejista participaram de reunião organi-
zada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), no dia 09 de feve-
reiro. Os sindicalistas solicitaram que a empresa – que apresentou 
um rombo nas contas de mais de R$ 40 bilhões – apresentasse an-
tecipadamente qualquer projeto de reestruturação e que qualquer 
demissão passe a ser homologada nos sindicatos.

Veja o que ficou acertado na Página 04Veja o que ficou acertado na Página 04

LOJAS AMERICANAS GARANTE QUE LOJAS AMERICANAS GARANTE QUE 
NÃO HAVERÁ DEMISSÃO EMNÃO HAVERÁ DEMISSÃO EM

MASSA NO MOMENTOMASSA NO MOMENTO

FUTEBOL NA SEDE CAMPESTRE: FUTEBOL NA SEDE CAMPESTRE: 
UM PRIVILÉGIO PARA SÓCIOSUM PRIVILÉGIO PARA SÓCIOS
Instalamos dois campos de futebol na sede campestre,
um com gramado natural e outro com grama sintética
e coberto, oferecendo diferentes opções de superfícies
para jogar. Esses campos são exclusivos para
sócios do sindicato.
       Página 05Página 05

11 4574.2888
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VOTO DE CONFIANÇAVOTO DE CONFIANÇA

Sabemos que praticamente metade da população não queria a volta de 
Lula à Presidência da República. Alguns porque preferiam Bolsonaro e 
se identificavam com ele, outros porque não gostam do Lula e outros 
porque acham que é preciso renovação.
Pessoalmente, eu preferia que Lula não tivesse voltado. Pelo bem ou 
pelo mal e com os erros e acertos que cometeu, eu acreditava que ele 
já tinha cumprido o papel dele na história e que era chegada a hora de 
dar espaço a outros.
Mas a teimosia dele aliada a milhões de votos o devolveram ao 
comando do Brasil.
Agora, assim como fiz com Dilma, com Temer e  com Bolsonaro, entendo 
que precisamos lhe dar um crédito e trabalhar para o país melhorar.
De fato, Bolsonaro não foi um bom Presidente para os sindicatos e 
para os trabalhadores. Não há como negar. Nem tudo o que fez foi ruim 
como dizem por aí, mas não reconheceu a representatividade que 
tínhamos e não havia diálogo. Só conseguia conversar com ele quem 

fosse ao cercadinho no Palácio da Alvorada e isso não era para todos.
Com Lula há uma mudança para melhor nesse aspecto. O Ministro do 
Trabalho, Luiz Marinho, é uma pessoa que tem experiência no meio 
sindical e tem mostrado disposição ao diálogo.
De outro lado, Carlos Lupi, Ministro da Previdência, também é aberto a 
conversas, assim como outros ministros.
Percebemos que Lula tem se cercado de pessoas experientes e 
competentes para formar a sua equipe. Ele escolheu ministros e 
assessores que têm experiência em áreas como economia, educação 
e meio ambiente, o que pode ajudar a tomar decisões mais acertadas 
e a implementar políticas mais eficientes. Além disso, Lula tem 
demonstrado vontade de ouvir diferentes opiniões e de buscar soluções 
consensuais para os problemas do país.
De nossa parte, vamos reivindicar e batalhar pelos direitos dos 
comerciários, dos trabalhadores e pela melhora da economia do Brasil.
Por fim, é importante lembrar que o Brasil precisa de estabilidade 
política e econômica para sair da crise em que se encontra. Isso significa 
que, mesmo que tenhamos diferenças políticas com o novo governo, 
é fundamental que apoiemos suas medidas para melhorar a economia 
e o bem-estar dos brasileiros. É claro que devemos ficar atentos e 
cobrar transparência e ética dos nossos líderes, mas também 
devemos dar uma chance para que eles mostrem seu trabalho e suas 
propostas.
Em resumo, dar um voto de confiança ao novo governo do presidente 
Lula é fundamental para que possamos superar os desafios que o Brasil 
enfrenta. Com diálogo, competência e comprometimento, é possível 
melhorar a economia e os direitos dos trabalhadores, além de fortalecer 
a democracia e a soberania nacional.

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
Impressão: Hawaii Gráfica e Editora
Os artigos assinados e publicados nesse informativo expressam exclusivamente a opinião de seus autores

Walter dos Santos
Presidente
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CONSEGUIMOS O REAJUSTE NO SALÁRIOCONSEGUIMOS O REAJUSTE NO SALÁRIO
NO COMÉRCIO VAREJISTA DE ITAQUÁ, FERRAZ E POÁNO COMÉRCIO VAREJISTA DE ITAQUÁ, FERRAZ E POÁ

Após muitas negociações entre as diretorias, consegui-
mos mais uma importante vitória para a categoria: salários 
reajustados em 7,45% para o comércio varejista das ci-
dades de Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá.
Reajuste já na folha de fevereiro de 2023, aplicado 
desde 01/10/2022.
As diferenças de outubro, novembro, dezembro, janeiro 
e décimo terceiro salário devem ser pagas na folha de 
março/23, na forma de abono.
A Convenção Coletiva de Trabalho foi assinada no dia 01 
de fevereiro, pelos presidentes dos sindicatos patronal, 
Valterli Martinez e dos empregados, Walter dos Santos.
Foram mantidos vários benefícios já previstos em 
Convenções anteriores.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários 
de Guarulhos, falou sobre a posição do sindicato 
nas negociações entre as diretorias: “Demorou um “Demorou um 
pouquinho, mas temos que defender os comerciários, pouquinho, mas temos que defender os comerciários, 
que merecem muito, fomos dialogando com o sindicato  que merecem muito, fomos dialogando com o sindicato  
patronal e mostrando a necessidade dos empregados patronal e mostrando a necessidade dos empregados 
no comércio serem valorizados por tudo o que fazem”no comércio serem valorizados por tudo o que fazem”, 
finalizou Walter.

11 4574-2888

Para verificar faixas de reajuste, pisos e
todos os direitos dos comerciários de
Itaqua, Ferraz e Poá, entre em contato.

COMERCIÁRIOS DISCUTEMCOMERCIÁRIOS DISCUTEM
PLR COM LOJAS RENNERPLR COM LOJAS RENNER

Reunião entre os representantes dos comerciários e o setor de relações Reunião entre os representantes dos comerciários e o setor de relações 
sindicais da Rennersindicais da Renner

O presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, e 
os presidentes do Sincomerciários de Guarulhos e Itu, 
Walter dos Santos e Luciano Alves Ribeiro (também 
diretores da Federação), se reuniram no dia 17 de 
fevereiro com os representantes das Lojas Renner, 
Mariana Martins Nunes (Gerente de Relações Trabalhis-
tas e Sindicais), Rafael Nicodemos Varlese (Head de Gen-
te, Remuneração, Benefícios e Relações Trabalhistas e 
Sindicais) e o advogado, Flavio Obino.
O encontro foi na sede da Fecomerciários, na capital 
paulista, e tratou de PLR e da implantação do maior e 
mais automatizado Centro de Distribuição do Brasil, em 
Cabreúva, com quase 1.600 funcionários. 
Além desses assuntos, o Sindicato dos Comerciários de 
Itu e o setor de Relações Sindicais da Renner estão mar-
cando um novo encontro para falar sobre os cursos de 
qualificação para capacitar, ainda mais, os comerciários 
da região.

Valterli Martinez e Walter dos Santos.Valterli Martinez e Walter dos Santos.
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LOJAS AMERICANAS GARANTEMLOJAS AMERICANAS GARANTEM
QUE NÃO HAVERÁ DEMISSÃO EM MASSA NO MOMENTOQUE NÃO HAVERÁ DEMISSÃO EM MASSA NO MOMENTO

Para evitar demissões em massa nas Lojas Americanas, 
sindicatos e representantes da varejista participaram de 
reunião organizada pelo Ministério Público do Trabalho 
(MPT). O subprocurador-geral do Trabalho Francisco 
Gérson de Lima e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz 
Marinho, mediaram o encontro no dia 09 de fevereiro.
A empresa conta com aproximadamente 44 mil funcio-
nários e os sindicalistas solicitaram que a empresa – que 
apresentou um rombo nas contas de mais de R$ 40 bilhões – apre-
sentasse antecipadamente qualquer projeto de reestrutu-
ração e que qualquer demissão passe a ser homologada 
nos sindicatos.
Como informa o MPT, o advogado das Americanas fir-
mou o compromisso de que não será feita nenhuma gran-
de demissão antes da aprovação do plano de recuperação 
judicial, previsto para 20 de março.
Participaram representantes da CTB, CUT, Força Sindical, 
UGT e CSB.

ALUGUÉISALUGUÉIS
No dia 10 de fevereiro, a empresa notificou os shoppin-
gs centers em que tem lojas que não irá pagar os alu-
guéis atrasados. Segundo o Estadão/Broadcast, seriam 
90 credores em shoppings em todos país e um valor de 
R$ 11,6 milhões devidos.
No informe é indicado que os valores que não serão 
pagos têm 19 de janeiro como data de referência, dia 
do deferimento do pedido de recuperação judicial.

AÇÃO CIVIL PÚBLICAAÇÃO CIVIL PÚBLICA
No dia 25 de janeiro de 2023, a Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), a União Geral dos Trabalhadores 
(UGT), a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras 
do Brasil (CTB), a Força Sindical (FS), a Central dos 
Sindicatos Brasileiros (CSB), a Nova Central Sindical 
de Trabalhadores (NCST), a Confederação dos Traba-
lhadores no Comércio e Serviços (Contracs-CUT) e a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comér-
cio (CNTC) ajuizaram Ação Civil Pública perante a 8ª Vara 
do Trabalho de Brasília com o fim de garantir os direitos 
dos mais de 44 mil empregados do Grupo Americanas, 
além do direito de outros milhares que atualmente lutam 
na Justiça do Trabalho para o recebimento de seus 
créditos trabalhistas.
Além da defesa do emprego e dos direitos dos mais de 
44 mil empregados do Grupo Americanas, que estão es-
palhados em mais de 1.700 lojas, a ação também busca 
garantir que aquelas pessoas que lutam na Justiça do Tra-
balho para conseguir receber seus direitos não se preju-
diquem com o processo de recuperação judicial ou com 
eventual falência. Há quase 17 mil ações trabalhistas em 
curso contra empresas do Grupo Americanas, represen-
tando um valor total de R$ 1,53 bilhão.
A ação visa desconsiderar a personalidade jurídica da 
Americanas e responsabilizar os acionistas de referência 
pela fraude contábil que se desenrolou durante anos na 
companhia.
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FUTEBOL NA SEDE CAMPESTRE:FUTEBOL NA SEDE CAMPESTRE:
UM PRIVILÉGIO PARA SÓCIOSUM PRIVILÉGIO PARA SÓCIOS

O futebol é o esporte preferido dos brasileiros e é impor-
tante ter um local adequado para sua prática. É por isso 
que, na sede campestre, instalamos dois campos, um 
com gramado natural e outro com grama sintética e cober-
to, oferecendo diferentes opções de superfícies para jogar.
Esses campos são exclusivos para sócios do sindicato, fa-
miliares e convidados, o que garante mais tranquilidade e 
segurança para as partidas.
Além disso, a sede campestre oferece muito mais do que 
apenas campos de futebol. Ela também tem espaços para 

lazer, como piscinas, quadra de vôlei de areia, salão de jo-
gos, churrasqueiras, lanchonete e áreas verdes, tornando 
a experiência ainda mais agradável e completa. É um lugar 
ideal para reunir os amigos, praticar esportes e desfrutar 
do lazer ao ar livre.

PARA CHEGAR NÃO TEM JEITO DE SE PERDER:PARA CHEGAR NÃO TEM JEITO DE SE PERDER:
Siga pela Via Dutra até Arujá e de lá pegue a Rodovia Verea-
dor Albino Neves. A Sede fica logo ali, no Km 56, no bairro 
Cafundó - Santa Isabel.

< 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 8 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.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO
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SAÚDESAÚDE

Burnout é uma palavra inglesa utilizada para se referir a 
algo que deixou de funcionar por exaustão. Desde janeiro 
de 2022, a síndrome de Burnout, uma doença que afeta  
muitos comerciários e também é conhecida como 
síndrome do esgotamento profissional, foi incorporada à 
lista das doenças ocupacionais reconhecidas pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), o que a equipara às 
demais doenças do trabalho e garante aos seus porta-
dores as mesmas garantias trabalhistas e previdenciárias 
previstas para as demais doenças do trabalho.
Lembrando que a OMS define como doença ocupacional 
os problemas de saúde contraídos pelo trabalhador após 
ficar exposto a fatores de risco decorrentes da sua ativi-
dade laboral, que afetam sua saúde física e mental.
Essa classificação veio ao encontro de várias decisões 
da justiça que já reconheciam a Burnout como doença 
ocupacional. No caso dos comerciários, a incidência 
aumentou muito após a pandemia de Covid19, pois a 
categoria ficou exposta, o que gerou depressão e muitos 
afastamentos.
Outra situação que gera muito estresse e agrava o quadro 
funcional é o acúmulo de funções e o excesso de trabalho.
A síndrome passou a ter o código QD85, dentro da 
CID-11 (Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde).
O trabalhador diagnosticado terá direito a 15 dias de 
afastamento remunerado. Acima desse período, 
receberá o benefício previdenciário pago pelo 
INSS – o auxílio-doença acidentário, que garante a 

estabilidade provisória, ou seja, este indivíduo não poderá 
ser dispensa do sem justa causa nos 12 meses após o 
seu retorno.

COMO PREVENIRCOMO PREVENIR
Reduzir o estresse no ambiente de trabalho é um  ótimo 
caminho. Tanto o empregador como o empregado devem 
fazer a sua parte para evitar o esgotamento.
Os fatores de risco são o ambiente competitivo, 
com pressão por resultados; instabilidade do cargo 
ou função, com ameaça de cortes; falha na comunicação 
entre membros da equipe; carga excessiva de atividades 
ou excesso de carga horária; falta de reconhecimento; 
tratamento injusto, e diferenças salariais entre colabora-
dores na mesma função.

ATENÇÃO AOS SINTOMASATENÇÃO AOS SINTOMAS
• Cansaço excessivo, físico e mental.
• Dor de cabeça frequente.
• Alterações no apetite.
• Insônia.
• Dificuldades de concentração.
• Sentimentos de fracasso e insegurança.
• Negatividade constante.
• Sentimentos de derrota e desesperança.

IMPORTANTEIMPORTANTE
Ao perceber esses sintomas o comerciário deve procurar 
o médico para obter o diagnóstico.

SÍNDROME DE BURNOUTSÍNDROME DE BURNOUT
É DOENÇA DO TRABALHOÉ DOENÇA DO TRABALHO

nº 311  |  o comerciário  |  fevereiro/2023
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FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS
RETIRAM O KIT-MATERNIDADE

Em fevereiro, mais dois bebês vieram alegrar as famílias comerciárias, 
que vieram ao sindicato retirar o kit-maternidade, que tem diversos 
itens para os primeiros dias da criança e cuidados da mãe, dentro de 
uma bolsa personalizada do Sincomerciários de Guarulhos.

Quem tem direito
As famílias comerciárias, com sócios(as) há pelo menos três meses, ou 
dependentes de sócios, têm direito ao kit bebê para filhos com idade 

Luiz Davi de Abreu Marcondes, da ComércioLuiz Davi de Abreu Marcondes, da Comércio
de Alimentos Alves e Fariasde Alimentos Alves e Farias

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, travessei-
ro, 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 cinco anos, a distribuição dos kits-maternidade faz muito  
sucesso entre as famílias, em uma época de muita alegria, mas 
também de muitos gastos.

Alessandra Martins da Silva, ex funcionaria lojaAlessandra Martins da Silva, ex funcionaria loja
Planet Shirt Modas, e sua famíliaPlanet Shirt Modas, e sua família



Guarulhos (Shopping Internacional)Guarulhos (Shopping Internacional)

Informações e compra dos passaportes no sindicatoInformações e compra dos passaportes no sindicato

www.bolixboliche.com.brwww.bolixboliche.com.br

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

Ligar no sindicato para consultar valor do ingressoLigar no sindicato para consultar valor do ingresso

www.hopihari.com.brwww.hopihari.com.br

Qualquer cinema da rede CinemarkQualquer cinema da rede Cinemark

Informações e compra dos passaportes no sindicatoInformações e compra dos passaportes no sindicato

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

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

Ligar no sindicato para consultar o valor do ingressoLigar no sindicato para consultar o valor do ingresso

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

Guarulhos (Shopping Internacional)Guarulhos (Shopping Internacional)

Informações e compra dos passaportes no sindicatoInformações e compra dos passaportes no sindicato

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

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

Ligar no sindicato para consultar valor do ingressoLigar no sindicato para consultar valor do ingresso

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

Consulte passaportes
no SINDICATO       4574-2888

Convênios beneficiam associados

www.comerciariosdeguarulhos.org.br       sincomerciariosgrarulhos      @sincomerciariosgruwww.comerciariosdeguarulhos.org.br       sincomerciariosgrarulhos      @sincomerciariosgru

DESCONTOS

PLAYCENTER FAMILY ARICANDUVA (Shopping Aricanduva)PLAYCENTER FAMILY ARICANDUVA (Shopping Aricanduva)

Contate com o sindicato para consultar valor do ingressoContate com o sindicato para consultar valor do ingresso

www.playcenterfamily.comwww.playcenterfamily.com

PLAYLAND (TODAS AS UNIDADES)PLAYLAND (TODAS AS UNIDADES)

Contate o sindicato para consultar valor do ingressoContate o sindicato para consultar valor do ingresso

www.playland.com.brwww.playland.com.br

Rua Uriel Gaspar 149 - Belenzinho - São PauloRua Uriel Gaspar 149 - Belenzinho - São Paulo

Contate o sindicato para consultar valor do ingressoContate o sindicato para consultar valor do ingresso

www.patatipatatacircoshow.com.brwww.patatipatatacircoshow.com.br


