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FALTA CAPACIDADE
A BOLSONARO

Já Chega! Elegemos alguém que não tem condições de exercer a
Presidência do Brasil.
Estamos vivendo a pior pandemia da história recente. O mundo inteiro sofre e aqui Bolsonaro se preocupou em demitir o melhor ministro que tinha,
exatamente o da Saúde, Mandeta, simplesmente porque ele estava fazendo muito bem o seu trabalho, tentou outro médico, Taich, que pulou fora
em menos de um mês, então Bolsonaro arrumou um general encostado no
Exército, que só faz trapalhadas, um incompetente que lhe obedece cegamente e certamente acabará levando a culpa pelo desastre e os mortos.
Bolsonaro nega a Covid desde o início, já chamou de gripezinha, riu várias
vezes e, hoje, com cerca de 220 mil mortos em menos de um ano, continua
a questionar a vacina e a promover remédios que em lugar nenhum do
mundo são recomendados, como a Cloroquina.
Se não fosse pelo Instituto Butantã e pelo governo do Estado de São
Paulo, nem vacina teríamos.
A miséria se espalha pelo país, o desemprego se agrava. Não há um

projeto, não há diálogo com os trabalhadores, o governo se resume a se
manter no poder e proteger seus filhos de acusações cada vez mais graves.
Uma parcela da população ainda o apoia e isso é um fenômeno a ser estudado, pois não é possível que não estejam vendo o que está acontecendo.
Se o Brasil fosse uma empresa e Bolsonaro o gerente, já teria sido demitido por justa causa há muito tempo. O ideal seria que ele fosse afastado
do poder, mas como não parece que isso irá acontecer, pagaremos com
vidas de brasileiros, fome e miséria.
Esperamos que o Congresso Nacional, onde temos o representante dos
comerciários, o atuante Deputado Federal Luiz Carlos Motta, faça valer a
força do Legislativo e mantenha o auxílio emergencial, bem como providencie linhas de crédito a fundo perdido para os pequenos comerciantes,
porque com o atraso da vacinação, vai demorar muito tempo ainda até que
consigamos ter uma vida próxima do normal.
Não queríamos começar o ano desta forma, com essa tragédia se mantendo, mas não há outro jeito, a realidade se impõe e ela é dura para não
ser encarada.
Aproveitamos para render as nossas homenagens aos comerciários, que
assim como os profissionais de saúde, estiveram, e estão, na linha de
frente, mantendo abastecidas as casas de quem não sai às ruas. Alguns
não suportaram e nos deixaram em razão da Covid-19 que contraíram no
exercício da profissão que abraçaram. Merecem o nosso mais profundo
respeito e admiração.
Por fim, entendemos que a categoria comerciária deve estar entre os
grupos prioritários de vacinação, pois somos, como já dito, expostos,
atuamos na linha de frente, é nosso direito e vamos trabalhar por isso.
Que em 2021, Deus nos guarde e nos ajude a vencer esse terrível mal
que nos atinge.

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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NOTA DE REPÚDIO AO FECHAMENTO DAS
FÁBRICAS DA FORD NO BRASIL

A Diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores
do Comércio (CNTC), expressa o seu contundente repúdio ao anúncio do fechamento das fábricas da Ford no
Brasil, a saber: Taubaté (SP), Camaçari (BA) e Horizonte
(CE).
Além das apreensões comuns, advindas de um comunicado arbitrário como este, salientamos que tal medida
traz sérios impactos socioeconômicos às regiões e afins
com a destruição de milhares de postos de trabalho diretos e indiretos, agravando ainda mais uma situação de
desemprego por conta da Pandemia da Covid-19.
A saída da montadora do País tem reflexos numa ampla
cadeia produtiva, afetando, por exemplo, as concessionárias de veículos e as lojas de autopeças e atingindo,
desta forma, os comerciários, os comerciantes e os
consumidores.
Afeta também os prestadores de serviços e uma gama
de fornecedores, setores que, igualmente, mantêm
vários estabelecimentos comerciais.

O imediato fechamento das atividades em Camaçari (BA)
e o gradativo encerramento dos trabalhos em Taubaté
(SP) e Horizonte (CE) compromete severamente as economias locais, com a perda de empregos e renda, ponto
que requer a formação de forças-tarefas para buscar e
encontrar alternativas para se rever ou amenizar as consequências do fim das operações.
Destas forças-tarefas participariam os governos estaduais, as prefeituras e os sindicatos representantes desses
trabalhadores nas regiões, com as entidades comerciárias contando com o respaldo da CNTC.
Para tanto, a Confederação exige a abertura de uma frente de diálogo com os representantes da Ford, em suas
respectivas regiões e, assim, reiterar a sua indignação
com a abrupta decisão e reforçar a sua posição em defesa
do emprego, da renda e dos direitos dos trabalhadores,
em especial, os comerciários.
Luiz Carlos Motta
Presidente da CNTC
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FIM DA PROGUARU PREJUDICARÁ ATÉ OS COMERCIÁRIOS,
ALERTA WALTER DOS SANTOS
Proguaru não só é uma autarquia a mais. É muito mais
que isso. Trata-se de uma empresa consolidada, presente
na vida cotidiana de Guarulhos, em todo o município, 360
dias do ano.
A empresa também é uma das células econômicas
fortes do município. Emprega 4,6 mil Servidores, paga
todos os salários e ainda benefícios como o VR/VA, de
pelo menos R$ 545,00 ao mês. Esse vale é muito utilizado na compra de alimentos em supermercados e
mercadinhos de bairros.
“Fechar a Proguaru é não só um ataque trabalhista pelo
prefeito Guti. O fim da empresa afetará o comércio e a
rede de fornecedores. Minha categoria, os comerciários,
com certeza, serão prejudicados”, analisa Walter dos
Santos, presidente do Sindicato dos Comerciários de
Guarulhos e Região.
O dirigente vê três problemas no fechamento da empresa. Ele diz: “É um problema trabalhista, pois lesa os
Servidores. É um problema econômico, porque arrocha o
consumo. É ainda um problema social, uma vez que as
demissões vão empurrar esses trabalhadores ao desemprego e à exclusão”.
Walter lembra que os balanços de 2017 e 2019 da Proguaru tiveram saldo positivo. Ele pondera: “O desempenho
de uma empresa que presta serviços e zela da cidade é
diferente da busca de lucros em uma empresa privada”.

O dirigente alerta, também, para a queda na arrecadação.
Ele diz: “O fechamento da Proguaru vai afetar a receita do
Município”. E tem mais, alerta: “Esses companheiros humildes que o Guti vai desempregar amanhã estarão na fila
dos programas sociais da Prefeitura ou do Bolsa-família”.
DESGASTE - Para Walter dos Santos, o prefeito Guti saiu
muito queimado dessa aventura privatista. Ele faz um
paralelo com o caso Collor de Mello: “O Presidente foi
passando todos os limites até chegar a um grau insustentável de desgaste”.
Fonte: Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Guarulhos (Stap)

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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MAIS FAMÍLIAS RETIRAM
O KIT-BEBÊ
Como tem ocorrido em todos os meses, desde que os kits-bebê
começaram a ser distribuídos, em abril de 2015, agora não foi diferente. Mais mães e pais o receberam. O kit possui diversos itens para
os primeiros dias do bebê 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.
As mães comerciárias, sócias há pelo menos três meses, ou dependentes de sócios, têm direito ao kit bebê para filhos com idade de zero

O sócio Adilio Mesquita, da Vila Zaira Alimentos,
foi com sua esposa Thais e o filho Rafael para
retirar o kit da bebê Catarina

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.

A sócia Alecsandra Alvarenga, dos Supermercados Irmãos Lopes, retirou o kit
para a bebê Lívia

ESTAMOS CONTANDO OS DIAS PARA
QUE ESSES BONS TEMPOS VOLTEM
Mas, por enquanto, por amor à vida dos nossos associados
e em obediência ao Decreto n° 6.163/2020, do Município
de Santa Isabel, a Sede Campestre e o Pesqueiro
permanecerão fechados.

Esperamos vê-los em breve!
AGRADECEMOS A COMPREENSÃO
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KIT-ESCOLAR FAZ SUCESSO
E PROCURA É GRANDE
Com muita procura e vários elogios pela qualidade do material, o Sincomerciários de Guarulhos e Região iniciou no
dia 04 de janeiro, a distribuição do kit-escolar, que estará
disponível até o final do estoque. Cerca de mil kits estão
disponíveis para a categoria, o dobro de 2020.
A iniciativa conta com o apoio e o incentivo do presidente
da Fecomerciários – Federação dos Empregados no Comércio
do Estado de SP, Deputado Federal Luiz Carlos Motta.
Nas redes sociais do sindicato, principalmente Instagram
e Facebook, a repercussão é grande e os comentários dos
empregados no comércio têm sido bastante positivos.
A comerciária Vanessa Borges agradeceu e disse que os
produtos são de bastante qualidade, mesma opinião de
Elbison Borges. Alan Viana declarou que o kit-escolar é de
primeira qualidade. Iraneide da Silva disse que o material
é de muita qualidade e será muito útil. A comerciária
Débora Duarte destacou que será uma ajuda e tanto.
Makswelly Vieira agradeceu após retirar o kit na sede de
Itaquaquecetuba. Erica de Oliveira afirmou que o kit é muito bom. Ana Caroline Silva agradeceu pela iniciativa e destacou o delicado momento que todos estamos passando.
O presidente do Sincomerciários de Guarulhos, agradeceu
a participação da categoria: “Sei o quanto é difícil e caro
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criar e educar um filho, ainda mais na situação atual. Por
este motivo é que, apesar dos ataques que sofremos
diariamente pelo mais cruel governo da história do Brasil,
mantivemos neste ano este benefício aos nossos associados. Lembramos que, além do kit-escolar, oferecemos kit-bebê, dentista gratuito, convênios de descontos e a nossa
maravilhosa sede campestre, que esperamos reabrir com
segurança quando os indicadores de saúde e o governo
permitirem. Agradeço profundamente sensibilizado a participação da categoria e o apoio do presidente da Fecomerciários, Deputado Federal Luiz Carlos Motta, sem o qual não
teria sido possível concretizar esse sonho”, afirmou Walter.
O kit é composto por 15 itens: 1 caderno de 10 matérias, 1
régua 30cm, 1 tesoura, 1 pacote de sulfite, 1 kit de canetas 4 cores, 1 tubo de cola grande, 1 caixa de lápis de cor,
1 pacote de canetinhas, 5 lápis pretos, 1 borracha, 1 apontador, 1 pasta, 1 mochila, 1 caderno de desenho e 1 estojo.
Para ter direito ao kit (um por filho) é necessário ser sócio
há, no mínimo, 3 meses; estar com as mensalidades em
dia e ter filhos entre 4 e 14 anos. Não é preciso comprovar a matrícula escolar, pois essa é uma obrigação legal
dos pais. Para retirar o kit basta comparecer nas sedes do
Sincomerciários em Guarulhos e em Itaquaquecetuba.
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SÓCIOS DO SINDICATO TÊM 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.
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO
UNINOVE
Rua Damantina, Nº 302 – Vila Maria – SP
Desconto: De 10% a 15% de acordo com o
curso e o horário. (exceto Medicina e
Odontologia)
Contato: 2633-9000
UNISA - UNIVERSIDADE SANTO AMARO
Polo Pimentas, Polo Poli Shopping, Polo
Shopping Bonsucesso, Polo Shopping Internacional e Polo Centro de Guarulhos
Tel: 0800171796 ou 2304-2730
Desconto: de 15% a 60% (variável de acordo
com modalidade, curso e horário)
www.unisa.br
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CONSULTE AS CONDIÇÕES:
► www.comerciariosdeguarulhos.org.br (homepage)
► ( (11) 4574-2888

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
Campus Anália Franco – 11 2672-6221
Campus Liberdade – 11 3385-3019
Campus São Miguel – 11 2037-5831
Campus Paulista – 11 3195-2188 =
Até 30 % de desconto na Graduação
presencial; 10% de desconto no
Colégio Cruzeiro do Sul.
www.cruzeirodosul.edu.br
UNIMESP – FIG
Rua Dr. Sólon Fernandes, 155 - Guarulhos
Tel. (11) 3544-0333
Desconto de até 40% sobre o valor da
mensalidade.
www.fig.br

ANHEMBI MORUMBI
Unidade Câmpus Centro - Rua Dr. Almeida
Lima, 1134 – Mooca -São Paulo – SP
Tel: (11) 4007-1192
Descontos: 20% sobre o valor da mensalidade
https://portal.anhembi.br/

FACULDADE ANHANGUERA –
AV. Papa Pio XII, 291 - Centro – Guarulhos
Tel. (11)2107-1900
Descontos de 10% a 40% variável conforme o
curso e horário escolhido.
www.anhanguera.com

UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS
Av. Francisco Rodrigues Filho, 1233
Mogilar – Mogi das Cruzes - SP
Tel: (11) 4791-8000
Descontos: Descontos de 10% a 15% variável
conforme o curso e horário escolhido.
https://brazcubas.br/

UNIVERSIDADE DE GUARULHOS – UNG
Campus Centro – Guarulhos
Campus Dutra – Guarulhos
Campus Itaquaquecetuba
Descontos de 10% a 20% variável conforme o
curso e horário escolhido.
www.ung.br

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
Rua Taquari, 546 – Mooca – São Paulo/SP
Tel: 2799-1677
Desconto: até 20% na mensalidade de
graduação e 30% na mensalidade de
pós-graduação.
www.usjt.br

FACULDADE PROGRESSO
Av. Dr Timóteo Penteado, 4525
Vila Galvão - Guarulhos
Tel. (11) 2452-8844 / (11) 95310-0001
Descontos de até 15% sobre o valor da
mensalidade
www.faculdadeprogresso.edu.br

FACULDADE GUARULHOS – FACULDADE
DE CIÊNCIAS HUMANAS, SAÚDE E EDUCAÇÃO DE GUARULHOS
Rua Barão de Mauá, 95 – Centro – Guarulhos
Tel: (11) 2409-3533 / 2409-3719
Descontos: De 10% a 20% variável de acordo
com o curso e horário.
https://portal.fg.edu.br/

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
UMC
Av. Dr. Candido Xavier de Almeida Souza, 200
Mogi das Cruzes
Tel. (11) 4798-7000
Descontos de 20% a 40% variável
conforme o curso e horário escolhido
www.umc.br

FACULDADE ENIAC
R. Força Pública, 89 – Centro – Guarulhos
Tel. 0800-7736422 – (11)2472-5500
Descontos de 10% a 20% variável conforme o
curso e horário escolhido.
www.eniac.com.br
COLÉGIO ENIAC
R. Força Pública, 89 – Centro – Guarulhos
Tel. 0800-7736422 – (11)2472-5500
www.eniac.com.br
COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO
Rua Vicente de Melro, nº 1072
Vila Galvão – Guarulhos
Tel: 2086-4455
Jardim ao Ensino Médio
https://vilagalvao.educacaoadventista.org.br/
COLEGIO MAHA-DEI
Av. Dr. Timóteo Pentado, 3131 - Guarulhos
Tel: 2451-6133
Infantil ao Ensino Médio
https://www.maha-dei.com.br/
COLÉGIO TORRICELLI
Rua do Rosário, 313– Macedo – Guarulhos
Tel. (11)2183 – 8499 / (11) 9 6383-3812
Berçário ao Ensino Médio
https://www.colegiotorricelli.com.br/
COLÉGIO PROGRESSO
Av. Dr. Timóteo Penteado, 4545
Vila Galvão – Guarulhos
Tel. (11) 2452-8844 / (11) 95310-0001
Infantil ao Ensino Médio
www.colegioprogresso.g12.br
COLÉGIO PORTAL DIMENSÃO 3
R. Cavadas, nº 472 – Itapegica – Guarulhos
Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio
Contato: 2422-3739
https://colegioportalguarulhos.com.br/
COLÉGIO VIRGO POTENS
R. Dr. Ângelo Vita, 159 – Centro - Guarulhos
Ensino Infantil ao Fundamental
(11) 2409-0081
https://virgopotens.com.br/

