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Calor, sol, piscina e muito verde.
É o verão na Sede Campestre.
confira na página 5

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Em 2015, trabalhamos para que os comerciários tivessem melhor
qualidade de vida e salários mais dignos. Conseguimos um aumento
de 10% para o comércio varejista de Guarulhos e outros bons percentuais para
os comerciários da base. As convenções coletivas estão disponíveis na nossa
página na internet.
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Em 2016 seremos vencedores

Começamos mais um ano e desta vez os urubólogos de plantão
vaticinam a tempestade perfeita. Se todas as previsões desses
sujeitos se concretizarem, voltaremos, no Brasil, ao início do século XX
ou até antes, pois não sobrará nada.
Mas será que todo esse pessimismo é real ou interessa a alguns
que assim seja, que o quanto pior melhor triunfe sobre todos e essa
conversa fique em nossas cabeças durante noites insones sem fim.
É fato que o governo de Dilma Roussef não é bom, ela não escutou os
trabalhadores, enfiou os pés pelas mãos e agora ainda enfrenta um
grupo de deputados e senadores que só lhe quer ver fora do governo,
pouco importando, para eles, o que acontece com o pais.
Mas, se a Dilma não atrapalhar, não precisa ajudar, basta não
atrapalhar, podemos fazer tudo dar certo. Como diz o mestre Chico
Buarque, “apesar de você, amanhã há de ser outro dia”.
Não podemos nos prender nessa teia chamada crise.
É nessa época que temos de ser criativos, buscar soluções, trabalhar

e alcançar o sucesso. Como dizia Albert Einsten, “Não pretendamos
que as coisas mudem, se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor
bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz
progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da
noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos
e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo
sem ficar “superado”. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias,
violenta seu próprio talento e respeita mais aos problemas do que as
soluções. A verdadeira crise, é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas
e soluções fáceis. Sem crise não há desafios, sem desafios, a vida é
uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que
se aflora o melhor de cada um. Falar de crise é promovê-la, e calar-se
sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro.
Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia
de não querer lutar para superá-la”.
Trabalho, sucesso e vitória. Esse deve ser o nosso lema neste ano.
Se há dificuldades, vamos superá-las e seremos vencedores, não
podemos pensar em derrota, em desânimo, não, essas palavras não
devem fazer parte do dicionário dos comerciários.
Vamos continuar a construir um Brasil melhor para todos nós, vamos
continuar a melhorar a nossa vida e não há governo bom ou ruim que
vá nos impedir. Se os patrões querem ter essa conversa, que fiquem
com ela, pois interessa a eles chorar, para depois dizerem que não
podem negociar reajuste salarial, participação nos lucros e resultados
e melhorar nossas condições de trabalho.
Em 2016 nós seremos vencedores, afinal, se Deus é por nós, quem será
contra nós?

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) 2475-6565

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

O Departamento Jurídico está à sua disposição,
de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.
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WALMART APROVEITA VIRADA DO ANO PARA FECHAR 30 LOJAS

Uma ordem da matriz americana, que começou a ser
cumprida no dia 29 de dezembro acarretou o fechamento
de cerca de 30 lojas da rede Walmart no Brasil até o início
de janeiro - o equivalente a 5% do total de unidades no
País.
O fechamento de unidades atingiu pelo menos sete
Estados, segundo fontes de mercado: Rio Grande do
Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Alagoas e São
Paulo, além do Mato Grosso do Sul. A maior parte das
lojas que fechou as portas é de bandeiras de pequeno e
médio portes, como a rede de proximidade Todo Dia
(presente em vários Estados e nos supermercados
Nacional, Rio Grande do Sul e Mercadorama, Paraná. Mas
há também encerramentos da rede de hipermercados Big
(no Paraná e em Santa Catarina) e de super e hipermercados
Bom Preço (começando por duas lojas em Alagoas, mas
podendo atingir também Bahia, Paraíba, Maranhão e
Ceará em janeiro, num total de até 12 desativações no
Nordeste). Em São Paulo, lojas como o Walmart do
Central Plaza Shopping foram fechadas.
Terceira maior rede de varejo de alimentos do País - atrás
do Carrefour e do Pão de Açúcar, ambas de capital francês -, a americana Walmart enfrenta há anos dificuldades
para fazer seu conceito “preço baixo todo dia” pegar no
mercado brasileiro, segundo fontes do varejo. No último
trimestre fiscal, as vendas reais no País tiveram queda de
0,4%, na comparação com o mesmo período do ano
passado - o resultado desconsidera a forte desvalorização
do real ao longo de 2015, que afetou o resultado em dólar
da filial brasileira. As bandeiras da rede também têm tido
problemas para atrair clientes: o fluxo de consumidores
nas lojas caiu 3,1% no terceiro trimestre.
Razões
Além da crise, que tem afetado todo o varejo - segundo a
Associação Brasileira de Supermercados (Abras), as

vendas acumulam queda de 1,6% de janeiro a novembro,
em relação ao mesmo período de 2014 -, fontes de mercado citam uma série de erros de execução do Walmart
no Brasil. A insistência no “preço baixo todo dia” em um
mercado movido por ofertas é só um do problemas,
segundo fontes. “Tudo começa pelo fato de que jamais
conseguiram tornar esse benefício realmente tangível
para o consumidor”, diz um especialista em varejo.
As aquisições da rede americana - que também incluíram
a nordestina Bom Preço - elevaram o Walmart à condição
de líder em alimentos no Sul e no Nordeste, mas o consenso entre fornecedores é que não houve investimento
suficiente nas lojas para enfrentar fortes concorrentes
locais e nacionais. Isso explicaria a alta concentração de
fechamentos de lojas nas redes regionais. Segundo a
reportagem apurou, o Walmart não estaria prevendo, ao
menos no momento, abandonar suas bandeiras regionais.
“Acho que o Walmart nunca digeriu as aquisições que fez”,
diz uma fonte.
“E talvez, com o cenário difícil, a ordem tenha sido fazer
isso de uma vez.” De acordo com apuração da reportagem, a escolha das lojas que vão ser fechadas incluiu um
estudo das regiões em que estão localizadas, do potencial
de vendas e do custo para manter a unidade aberta. É por
isso que foram encerradas algumas lojas em shoppings,
que têm aluguel mais alto. Em outros casos, apostas em
regiões que não cresceram tanto quanto o previsto foram
revertidas.
O Walmart se negou a divulgar o número exato de lojas
a ser fechado nas próximas semanas. Em nota, a empresa relacionou o enxugamento da operação ao “ambiente
econômico do País”. A companhia também salientou que
todos os funcionários tiveram a opção de aceitar a transferência para uma loja em outro bairro ou cidade. Com os
encerramentos previstos, a rede Walmart no País passa a
operar com cerca de 510 unidades.

3

SINDICALISMO

nº 226 | o comerciário | janeiro/2016

Salário mínimo sobe de R$ 788 para R$ 880 em 2016
O novo mínimo de R$ 880 está em vigor desde o dia
1º de janeiro em todo o Brasil. Segundo o Departamento
Intersindical de Estudos Socioeconômicos (Dieese), o
valor continua sendo reajustado com ganhos reais. O
reajuste é de 11,68% em relação ao mínimo praticado até
31/12/15 de R$ 788.
Segundo acordo entre o Governo Federal e os trabalhadores (através das Centrais Sindicais), o reajuste tem ganho
real acumulado desde abril de 2002. A sua forma de
reajuste alcança aproximadamente 77%, o maior crescimento real em quase 76 anos de historia do salário
mínimo no Brasil.
“O governo federal dá continuidade à sua política de
valorização do salário mínimo, com impacto direto sobre
cerca de 40 milhões de trabalhadores e aposentados, que
atualmente recebem o piso nacional”, afirma nota da
assessoria de imprensa da Presidência.
Pelas contas do governo, serão beneficiados 48 milhões
de trabalhadores e aposentados, sendo 21 milhões na
previdência social. O ministro do Trabalho e Previdência
Social, Miguel Rosseto, defendeu o aumento como forma
de dinamizar a economia nacional e prometeu para 2016

aumento do número de empregos, do PIB e da economia.
Com o novo mínimo de R$ 880, o impacto deverá
diminuir um pouco, mas não o bastante para que o
mínimo atenda os preceitos constitucionais, onde o trabalhador tem direito a habitação, vestuário, transporte, educação, alimentação, lazer, etc. Esse salário constitucional
deveria ser, segundo o Dieese, de cerca de R$ 3.400.

SALÁRIO MÍNIMO SUPERA INPC EM 77,35%
De 2002 até janeiro deste ano, o salário mínimo acumula aumento real de 77,35%. No período, o INPC ficou em 148,09%;
já o reajuste do Piso nacional alcançou 340%.
As informações constam da Nota Técnica 153, recentemente publicada pelo Dieese.
R$ 880,00
“A valorização do mínimo induz a ampliação do mercado consumidor interno e
R$ 788,00
fortalece a economia brasileira”, afirma a Nota. O benefício, que remunera trabalhadores
da ativa, aposentados e pensionistas, alcança cerca de 48 milhões de pessoas.
R$ 724,00
R$ 678,00
É forte o impacto positivo na economia. Segundo o Dieese, com o aumento de R$ 780,00
para R$ 880,00, haverá injeção de R$ 57,024 bilhões no mercado.
R$ 622,00
O governo também se beneficia, uma vez que os tributos
R$ 545,00
arrecadados com base no consumo chegarão a
R$ 510,00
R$ 30 bilhões.
R$ 465,00
$
R$ 415,00
R$ 350,00
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O VERÃO CHEGOU NA SEDE CAMPESTRE

Com uma estrutura comparada aos bons hotéis fazenda
de São Paulo, seu complexo de piscinas para adultos e
crianças é a melhor opção para a família comerciária.
Além disso, depois da piscina, o comerciário pode fazer
o churrasco com a família, jogar futebol com os amigos,
revelar seu talento no videokê, enquanto as crianças se
divertem no playground.
Lembrando que os associados poderão ainda dar uma
esticada até o pesqueiro junto com os amigos.
E para chegar não tem jeito
de se perder
Siga pela Via Dutra até Arujá e de lá pegue a Estrada municipal de
Arujá – Santa Isabel. A Sede fica logo ali, no Km 56, no bairro Cafundó
- Santa Isabel.

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.
• 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.
• 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.

MAIS PEIXES NO PESQUEIRO
Também reaberto junto com a Sede Campestre. Se o seu
negócio é pescaria, no início de setembro, foi despejada
quase uma tonelada de peixes no lago e agora está muito
mais fácil para pescar e confraternizar com a sua família.
Troque a preocupação do trabalho pela tranquilidade da
pesca. O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente
por dentro da sede campestre, após a identificação
na portaria.
Crianças e suas famílias são bem-vindas.
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A MOCHILA ESCOLAR
e a saúde do seu filho...
Ela tem jeito certo de ser carregada, peso máximo
e seu conteúdo deve ser supervisionado pelos pais.
É só parar na porta de qualquer escola e observar
a entrada e saída das crianças por cinco minutos,
para perceber que muitas carregam mochilas de
tamanho totalmente desproporcional à própria
altura. Outras andam até curvadas para suportar
o peso. Muitas vezes, isso ocorre por que a
criança não sabe arrumar a mochila antes de ir
para a escola e coloca coisas desnecessárias,
livros em demasia e até brinquedos.
“Os pais devem conferir o que os
filhos levam na mochila todos os dias”,
aconselha o ortopedista Cláudio Santili,
ex-presidente da Sociedade Brasileira
de Ortopedia e professor da Faculdade
de Ciências Médicas da Santa Casa,
de São Paulo.
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O que é uma mochila pesada?
Em crianças ou adultos, o peso da mochila ou bolsa não
pode ultrapassar 10% do peso da pessoa. Logo, se a criança
pesa 35 kg, a mochila deve ter, no máximo, 3,5 kg. Na
dúvida, pese a mochila na balança. Se ultrapassar, é hora
de selecionar o que é mesmo necessário levar.

De olho: Confira sempre o que seu filho carrega na
mochila e tire o que achar desnecessário, o essencial,
para a Educação Infantil é levar à escola apenas uma
troca de roupa extra e um agasalho. Para os maiores, o
material do dia. Dica: garrafas de água devem ser carregadas vazias e enchidas na escola.

Há um jeito certo de carregar?
Não é só o peso o grande vilão, segundo os médicos. A
maneira como o estudante carrega a mochila (e a ajusta ao
corpo) também pode colaborar para o aumento de dores
nas costas. Melhor é que as mochilas tenham duas alças
almofadadas, para não machucar os ombros e que
sejam carregadas nos dois lados - nunca em um ombro só.
Na hora de comprar, não pegue um modelo muito
grande - quanto maior, mais coisas caberão nele (e mais
pesado ficará), lembre-se disso! Observe ainda na loja: a correia não pode ficar frouxa e a criança deve continuar reta
com a mochila nas costas, nunca se tensionar para frente
ou para trás. Muitos modelos ainda têm um cinto abdominal - esses são os mais indicados. “O cinto ajuda a distribuir o peso e evita que a criança tensione”, diz Cláudio.

Confira o peso: Pese a mochila de seu filho: ela não
deve ultrapassar 10% do peso dele. Supervisione a
maneira do seu filho carregar a mochila: Faça-o carregar
nos dois ombros e nunca em um só. As alças não devem
ficar frouxas - e devem ser simétricas. Também: o fim da
mochila deve estar há 5 cm da linha da cintura e nunca
em cima do bumbum.

Mochila carrinho e de um ombro só: são mesmo vilãs?
A mochila de um ombro só é indicada apenas para
pesos muito pequenos, nunca para ir à escola. A mochila
carrinho pode aliviar a tensão nas costas da criança, mas
apenas se for carregada da maneira certa, se a criança
torcer o corpo para o lado na hora de carregar ou se a
escola tiver muitas escadas, a mala carrinho não é
indicada. A altura do cabo da mochila carrinho também
deve ser proporcional à da criança.

Alças fofinhas: Prefira mochilas com alças almofadadas para não machucarem os ombros.
Cinto abdominal: Compre modelos que possuem cinto
abdominal. Ele ajuda a equilibrar o peso da mala, fazendo
com que a criança não se tensione para frente ou para trás.
Carrinho amigo: A mochila carrinho é uma aliada para
quem precisa carregar muitas coisas, mas a alça dela
deve estar na altura do quadril da criança. Dessa maneira,
ela não precisa se inclinar nem se tensionar para o lado
ao carregar. Ah, o peso da mochila carrinho deve ser
também, até 10% do peso da criança.
Mochila de um ombro só: A mochila de um ombro só
não é indicada para quem precisa carregar muito peso,
como livros e cadernos escolares. Evite-a.
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COMERCIÁRIOS TEM DESCONTOS
EM COLÉGIOS E FACULDADES
Os comerciários associados ao sindicato têm direito a
vários benefícios, entre eles, o desconto em
instituições de ensino como colégios e faculdades
parceiras do sindicato. Alguns descontos são para calouros
ou iniciantes.

Consulte as condições:
► www.comerciariosdeguarulhos.org.br (homepage)
► cobrancasocio @ comerciariosdeguarulhos.org.br (email)
► ( (11) 2475-6565

Confira abaixo a relação de colégios e faculdades parceiras:
COLÉGIO ENIAC
Rua Força Pública, 89
Centro – Guarulhos
Tel. 0800-7736422 | (11) 2472-5500
www.eniac.com.br

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
Av. Dr. Ussiel Cirilo, 225
Vila Jacui – São Miguel – SP
Tel. (11) 2037-5700
www.cruzeirodosul.edu.br

COLÉGIO TORRICELLI
Av. Monteiro Lobato, 679
Centro – Guarulhos
Tel. (11) 2183 – 8499
www.torricelli.g12.br

COLÉGIO PROGRESSO
Av. Dr. Timóteo Penteado, 4.525
Vila Galvão – Guarulhos
Tel. (11) 2452-8844

UNICID – UNIVERS. CIDADE DE SÃO PAULO
Rua Cesario Galeno, 448
Tatuapé – São Paulo
Tel. (11) 2107-5497
www.unicid.edu.br

FACULDADE PROGRESSO
Av. Dr. Timóteo Penteado, 4.525
Vila Galvão – Guarulhos
Tel. (11) 2452-8844
www.faculdadeprogresso.edu.br

COLÉGIO CIG
Av. São Luiz, 183
Vila Rosária – Guarulhos
Tel. (11) 2455-0200
Descontos de 20% para ingressantes

FACULDADE ANHANGUERA
Núcleo Torricelli de Guarulhos
Rua do Rosário, 300 – Centro – Guarulhos
Tel. (11)2107-1900
www.vestibulares.br/convenio

FACULDADE ENIAC
Rua Força Pública, 89
Centro – Guarulhos
Tel. 0800-7736422 | (11) 2472-5500
www.eniac.com.br

UMC – UNIVERS. DE MOGI DAS CRUZES
Av. Dr. Candido Xavier de Almeida Souza, 200
Mogi das Cruzes – SP
Tel. (11) 4798-9000
www.umc.br

FIG - UNIMESP
Centro Metropolitano de São Paulo
Rua Dr. Sólon Fernandez, 155 – Guarulhos
Tel. (11) 3544-0333
www.unifig.edu.br

UNIVERSIDADE DE GUARULHOS – UNG
Campus Centro – Guarulhos
Campus Dutra – Guarulhos
Campus Itaquaquecetuba
www.ung.br

O valor da
contribuição
assistencial
volta para
você
Para compensar o trabalhador pelo desconto da contribuição assistencial, realizado uma vez por ano em folha, todos os comerciários recebem,
também anualmente, no Dia do Comerciário, até dois dias a mais de salário. Esta foi uma forma encontrada pelo sindicato para devolver aos
trabalhadores no comércio o valor da contribuição assistencial.
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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

SINDICALIZE-SE!
PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL
MATRÍCULA NO SINDICATO Nº __________________ MATRÍCULA NA EMPRESA Nº ______________________________
Nome: ______________________________________________________________________________________________
Nome do Pai: ________________________________________________________________________________________
Nome da Mãe: _______________________________________________________________________________________
Data de nasc: ____/____/_______ Estado civil: ______________________ Sexo (
Natural da cidade de: ________________________________________

) M

(

) F

Estado: __________________________________

Endereço: __________________________________________________________________ nº _________ apto: _________
Município: _______________________Bairro: ____________________ CEP: ________________ Tel: _________________
Carteira de Trabalho: _______________________________ Série: ______________ RG: ___________________________
CPF: __________________________________ (campo obrigatório) Email: ________________________________________

DADOS DA EMPRESA
Empregador: _______________________________________________________ CNPJ: ____________________________
Ramo de atividade: ____________________________________________________________________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________ nº __________
Bairro: __________________________________________ Telefone: __________________________________________
Cargo ou função: _____________________________________________________________________________________
Data de admissão no emprego ____/____/_____

Tempo na categoria: _________________________________________

DEPENDENTES
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:__________
Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____ Sexo:__________
Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____ Sexo:__________
(

) Autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o disposto no art. 545 da CLT.

(

) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____ _______________________ Aprovado pela diretoria em reunião de: ___/___/______________
Associado

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

