O COMERCIÁRIO
Informativo do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Santa Isabel
www.comerciariosdeguarulhos.org.br

/sincomerciariosguarulhos
/sincomerciariosgru

11 45742888

Janeiro 2022 | Edição 298 | Ano 25

KIT-ESCOL AR 2022
Já retirou o kit?

Se ainda não, vá ao sindicato e pegue seu!
Depois conte para a gente a sua impressão
Fale conosco pelas redes sociais ou pelo nosso
Whatsapp: (11) 4574-2888
1 Caderno de 10 matérias, 1 régua 30cm, 1 tesoura,
1 tubo de cola grande, 1 estojo, 1 apontador, 1 pasta,
1 kit de canetas Bic 4 cores, 5 lápis pretos,
1 pacote de sulfite, 1 caderno de desenho,
1 caixa de lápis de cor Faber Castel,
1 pacote de canetinhas, 1 borracha, 1 mochila.
Requisitos:
Ter filhos entre 4 e 14 anos; 1 kit por filho de associado.
Sócio há, no mínimo, 3 meses; Com as mensalidades em dia.
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DESATOLANDO O CARRO

Passamos os últimos dois anos como se estivéssemos em um carro
no atoleiro. As coisas não andaram, foi a pandemia que insiste em ficar
conosco, foi abrir e fechar o comércio, foram as mortes dos companheiros que a Covid nos levou.
Quando pensávamos que íamos seguir em frente, vinha uma nova onda
da pandemia e toda a história se repetia.
Para piorar, a inflação não parou de subir, a gasolina aumentava a todo
momento, as coisas no supermercados disparavam, o desemprego continuou alto e, como em um voo de galinha, quando as coisas melhoravam
um pouco, logo depois ia tudo para o chão novamente.
É como o carro atolado, a gente acelera um pouco, parece que vai sair,
mas aí o buraco fica mais fundo e ele atola ainda mais.
Mas, em algum momento, a gente consegue sair do atoleiro e parece
que 2022 será o momento de sairmos do atoleiro.
As vacinas, uma grande conquista da ciência, foram pesquisadas,
testadas e colocadas para uso em tempo nunca visto na história da

humanidade, e elas são uma grande porta de saída para todos nós.
De outro lado, a força do povo brasileiro, em especial dos trabalhadores,
está colocando a máquina para girar.
Nós, representantes dos comerciários, temos contato direto, olho no
olho com a categoria, não falamos de dentro de uma sala com ar-condicionado, longe do que acontece nas ruas. A nossa percepção vem das
ruas, dos shoppings, dos armazéns de logística.
Na outra ponta, também temos contato com os representantes patronais, alguns cordiais e preocupados com os empregados, bem como com
o futuro de suas empresas, pois sabem que está cada dia mais difícil
encontrar bons profissionais, por isso os valorizam.
Também há representantes de empregadores que não estão nem aí para
os funcionários. Para esses, nós tentamos mostrar a realidade, mas ultrapassados que são, não conseguem perceber que a tática de desprestigiar os sindicatos e os empregados irá se voltar contra eles mesmos.
Nesses casos, a saída é a negociação direta com as boas empresas e
ações na Justiça.
Pois bem, é a partir dessas impressões que formulamos nossas
estratégias, fazemos nossos planejamentos e tiramos as nossas
conclusões.
Nos dedicamos a essa tarefa, sabemos da importância dela e vamos
lutar, como sindicato “raiz”, para que os comerciários tenham dias
melhores, seja o qual for o governo de plantão.
A tarefa de sair do atoleiro não e fácil, nós sabemos, mas sairemos
dessa muito maiores do que entramos, com mais experiência, novas
habilidades profissionais e uma visão diferente da vida, por isso vamos
desatolar esse carro chamado Brasil e encarar a estrada que está à
nossa frente, que é longa, mas poderemos chegar a bons lugares por ela.

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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REAJUSTES SALARIAIS FORAM
VITÓRIAS EM 2021

Sem sombra de dúvidas, é possível afirmar que o ano de
2021 foi um dos mais difíceis que enfrentamos, seja na
área da saúde, com a pandemia, seja na sociedade, com
a polarização política, seja na economia, com os efeitos
das mortes, das pessoas doentes e da necessidade do
fechamento do comércio.
Para piorar, a inflação voltou e passou a achatar os
salários dos trabalhadores.
A atitude dos sindicatos patronais também foi de impor
dificuldades e, em muitos casos, de não negociar.
Contudo, em nenhum momento desistimos. Quando
algum sindicato de empregadores não quis negociar,
o fizemos diretamente com as empresas e obtivemos
excelentes resultados, encontrando muitos patrões
preocupados com seus funcionários.
Nos casos em que os sindicatos patronais sentaram
à mesa para negociar, com paciência demonstramos

os nossos pleitos e as nossas condições para fechar
qualquer acordo, bem como os benefícios que os empregadores obtém quando há convenção coletiva de trabalho
em vigor.
O Resultado foi que em 2021 fechamos vários acordos
diretos com empresas e, também, assinamos diversas
Convenções Coletivas que proporcionaram reajustes
salariais de até 10,78% e que recompõe as perdas inflacionárias pelo INPC.
SEM O SINDICATO, ESSE REAJUSTE NÃO SAIRIA.
Para aqueles patronais que ainda resistem e com descaso
ignoram os empregados, continuamos trabalhando para
chegar a uma solução, seja diretamente com as empregas, seja com os representantes dos sindicatos de empregadores. Desistir é uma palavra que não conhecemos!

Confira as Convenções Coletivas 2021/2022 assinadas e fruto do trabalho e da luta do Sincomerciários de Guarulhos.
< CCT | COMÉRCIO VAREJISTA DE GUARULHOS ► Reajuste de 10,78%
< CCT | COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS ► Reajuste de 10,78%
< CCT | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUÍMICOS ► Reajuste de 10,42%
< CCT | COMÉRCIO DE FERRO E AÇO ► Reajuste de 10,78%
< CCT | COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ► Reajuste de 10,78%
< CCT | COMÉRCIO VAREJISTA DE ITAQUAQUECETUBA - FERRAZ DE VASCONCELOS – POÁ ► Reajuste de 10,78%
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2022 TEM INÍCIO COM MAIS KITS-BEBÊ DISTRIBUÍDOS
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O ano de 2022 começou com a distribuição de kits-bebê, como tem
ocorrido desde que os kits-bebê começaram a ser distribuídos, em
abril de 2015.
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 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 por iniciativa da funcionária Joyce, a 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.

Adair Lopes da Silva, da Acos G3, recebe
o kit para o bebê Gael

Rita de Cássia Carvalho, da Roldão, retirou
o kit para seu filho Benjamin
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MATE O CALOR NA
SEDE CAMPESTRE

Refresque-se no complexo
de piscinas para adultos e crianças.
Depois da piscina, o comerciário pode
fazer churrasco com a família em um dos
vários quiosques, jogar futebol com os amigos,
revelar seu talento no videokê
videokê,, jogar
pingue-pongue, bilhar, vôlei, enquanto as
crianças se divertem no playground
playground..
E não é só, os associados amantes da pesca
podem 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.
INFORMAÇÕES

11 4656-1783
DÚVIDAS

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

l Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as
mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.
l 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.
l O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede
Campestre, após a identificação na portaria.
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KIT-ESCOLAR REPETE SUCESSO DE ANOS ANTERIORES
A exemplo do que já havia ocorrido em anos anteriores, a
procura pelo kit-escolar foi grande desde o início da distribuição, em 11 de janeiro.
Nas redes sociais do sindicato, a repercussão é grande e
os comentários têm sido bastante positivos.
O presidente do Sincomerciários de Guarulhos, Walter
dos Santos, fala sobre a importância do kit: “Sabemos
o quanto é difícil e caro criar e educar um filho, ainda
mais na situação atual de descontrole inflacionário. Por
isso é que, apesar dos ataques que os sindicatos têm sofrido pelo pior governo da história do Brasil, mantivemos
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, isso sem falar do intenso trabalho do nosso
jurídico e de toda a nossa equipe, para conseguir acordos
e reajustes salariais dignos na data-base.
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”,
sonho” afirmou Walter.
O kit-escolar é composto por 15 itens: 1 caderno de 10
matérias, 1 régua 30cm, 1 tesoura, 1 pacote de sulfite,
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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.
O benefício se estende aos comerciários associados de
Arujá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá e
Santa Isabel, que compõem a base da entidade.
Para retirar o kit basta comparecer nas sedes do Sincomerciários em Guarulhos e em Itaquaquecetuba.
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