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A SEDE CAMPESTRE TEMA SEDE CAMPESTRE TEM
UM MUNDO VERDE TE ESPERANDOUM MUNDO VERDE TE ESPERANDO

O VERÃO está aí.
Nos finais de semana,
NÃO FIQUE EM CASA, 

pegue a FAMÍLIA e
vá se DIVERTIR

na
SEDE CAMPESTRE.

Confira na Página 05Confira na Página 05
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HORA DE HORA DE 
OLHAR PARA A FRENTEOLHAR PARA A FRENTE

Nos últimos anos, a ofensiva contra os sindicatos e trabalhadores foi 
enorme.
Desde o governo de Temer, foram aprovadas medidas como a “reforma 
trabalhista” e a possibilidade de terceirização de praticamente todas as 
atividades das empresas. O governo alegava que haveria mais liberdade 
contratual e menos interferência do Estado nas relações do trabalho; que 
as negociações coletivas seriam fortalecidas e isso geraria empregos.
Balela, rasgaram a CLT, precarizaram o trabalho, o acesso à Justiça do 
Trabalho foi dificultado e o movimento sindical foi sufocado. Tentaram 
nos retirar a representavidade, cortaram as formas de sustento e ataca-
ram a nossa imagem na imprensa e nas redes sociais, pois sabiam que 
resistiríamos a tudo isso.
Sindicatos fecharam, as negociações coletivas diminuíram e vários 
direitos foram sendo tirados da classe trabalhadora e dos aposentados. 
No Sincomerciários de Guarulhos, resistimos, buscamos o diálogo 
e, mesmo quando os patronais se mostraram intransigentes, não 

desistimos e adotamos a estratégia de negociação por empresa, que 
rendeu frutos e proporcionou ganhos até acima da inflação.
Agora, temos um novo governo, esperamos que as nossas vozes sejam 
ouvidas. Precisamos de um projeto de reconstrução e transformação 
nacional que fortaleça os sindicatos e valorize o emprego.
Dados do IBGE mostram que há mais de 8 milhões de desempregados 
e outros 13 milhões trabalhando sem carteira assinada, o que lhes 
retira dignidade e direitos básicos, como o descanso semanal remune-
rado, vale transporte, vale alimentação, férias, 13º salário, aviso prévio 
e FGTS. Por isso, é necessário que o presidente Lula tenha como meta 
a retomada do crescimento sustentável, a geração de emprego e renda, 
isso sem deixar disparar a inflação, resgate direitos trabalhistas e previ-
denciários e crie um regramento que traga dignidade aos trabalhadores 
informais, de aplicativos e por conta própria.
Para contribuir nesse processo, o pleno exercício de representação e 
negociação dos sindicatos deve ser reforçado.
Por outro lado, sabemos da importância das Centrais Sindicais, mas o 
sistema sindical é um todo e a base são os sindicatos, somos nós que 
conhecemos o “chão da fábrica” e o que está acontecendo diariamente, 
por isso é necessário que o sistema inteiro seja considerado, tenha voz 
e participação na formulação de políticas públicas.
Por fim, precisamos de paz e estabilidade, ninguém aguenta mais brigas 
sem fim, amizades desfeitas, famílias separadas por causa de políticos 
de estimação, por isso desejamos sorte e sucesso ao presidente Lula, 
aos novos deputados e senadores e aos novos governadores, pois o êxi-
to deles fará o futuro do Brasil melhor. Se não forem bons, cobraremos e 
nas próximas eleições escolheremos outros, pois assim é a democracia.
Feliz 2023.

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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CONQUISTAMOS O REAJUSTECONQUISTAMOS O REAJUSTE
PARA CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOSPARA CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS

O Sincomerciários de Guarulhos obteve uma grande 
vitória. Após muito trabalho do departamento jurídico do 
sindicato, conseguimos fechar os reajustes 21/22 e 22/23 
com o sindicato patronal – SINCODIV, para os comerciá-
rios de concessionárias.
Para o exercício 21/22 foi garantido o reajuste salarial 

de 10,78% e para 22/23 o percentual de aumento será 
de 8,83%. Tudo pago já a partir de dezembro/22. Além do 
reajuste salarial, a CCT mantêm todas as cláusulas sociais 
relacionadas ao direito do trabalhador.
As diferenças salariais desde outubro de 2021 serão 
pagas em duas parcelas, em janeiro e fevereiro de 2023.

11 4574-2888

Em caso de duvida, entre em contato 
conosco e fale com o departamento 
juridico.
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ATUAÇÃO DO SINCOMERCIÁRIOS DEATUAÇÃO DO SINCOMERCIÁRIOS DE
GUARULHOS GARANTE SALÁRIOS E DIREITOS EM 2022GUARULHOS GARANTE SALÁRIOS E DIREITOS EM 2022

SINDICATOS DE COMERCIÁRIOSSINDICATOS DE COMERCIÁRIOS
DISCUTEM AÇÕES PARA O CASO AMERICANASDISCUTEM AÇÕES PARA O CASO AMERICANAS

Com informações da FecomerciáriosCom informações da Fecomerciários

O presidente da Fecomerciários, da CNTC e Deputado 
Federal, Luiz Carlos Motta, coordenou, no dia 24/01, 
uma videoconferência do sindicalismo comerciário 
nacional para tratar dos impactos do pedido de recupera-
ção judicial das Lojas Americanas na vida dos seus 44 mil 
funcionários. Presentes, cerca de 300 dirigentes, entre 
eles Walter dos Santos. O responsável pelas relações sin-
dicais da empresa também participou. Motta fez alguns 
questionamentos ao representante da empresa, do qual 
ouviu que os pagamentos dos salários, FGTS e férias es-
tão em dia e que a empresa não aponta para o fechamen-
to de lojas. Os dirigentes reafirmaram a disposição para o 
diálogo, mas observaram que, se necessário, acionarão a 
justiça para defender os comerciários. 
Motta afirmou que apresentará um Projeto de Lei que 
valorize a participação das entidades sindicais em todos 
os trâmites que cuidem da garantia dos direitos dos tra-
balhadores, diante de casos de recuperações judiciais 
e/ou falências, assinará o pedido de instalação de uma 
CPI, proposta pelo deputado André Fufuca, para investi-
gar na Câmara Federal o caso Americanas, irá sugerir jun-
to ao Governo Federal a criação de um Grupo de Acom-
panhamento da Crise das Lojas Americanas e solicitará 

que o Ministério Público do Trabalho tome as devidas 
providências a fim de proteger o direito dos comerciários.

A atuação da diretoria do Sincomerciários de Guarulhos 
nas negociações salariais de 2022 e o empenho do 
departamento jurídico foram determinantes para garantir  
o poder de compra da categoria e a manutenção de 
direitos no ano de 2022.
Apesar da intransigência dos patrões, não desistimos, 
pois estávamos cientes da corrosão salarial pela inflação 
que tira poder de compra das famílias. Quando os empre-
gadores não negociaram, o fizemos diretamente com as 
empresas e alcançamos ótimos resultados.
O Resultado foi que em 2022 fechamos vários acordos 
diretos com empresas e, também, assinamos diversas 
Convenções Coletivas que proporcionaram reajustes 
salariais de até 8,83%.
O nosso departamento jurídico também foi atuante, con-
quistamos vitórias nos tribunais que possibilitaram aos 
comerciários o recebimento de valores não pagos a título 
de horas extras e a obrigatoriedade de acordos coletivos 
que garantam direitos para o trabalho em feriados.

SEM O SINDICATO NADA DISSO ACONTECERIA.



MATE O CALOR NAMATE O CALOR NA
SEDE CAMPESTRESEDE CAMPESTRE

LAZERLAZER
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MATE O CALOR NA
SEDE CAMPESTRE
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Refresque-se no complexo Refresque-se no complexo 
de piscinas para adultos e crianças.  de piscinas para adultos e crianças.  

Depois da piscina, o comerciário pode Depois da piscina, o comerciário pode 
fazer churrasco com a família em um dos fazer churrasco com a família em um dos 

vários quiosques, jogar futebol com os amigos,vários quiosques, jogar futebol com os amigos,
revelar seu talento no revelar seu talento no videokêvideokê, jogar, jogar

pingue-pongue, bilhar, vôlei, enquanto aspingue-pongue, bilhar, vôlei, enquanto as
crianças se divertem no crianças se divertem no playgroundplayground..

E não é só, os associados amantes da pesca E não é só, os associados amantes da pesca 
podem dar uma esticada até o pesqueiro podem dar uma esticada até o pesqueiro 

junto com os amigos.junto com os amigos.

11 4574-288811 4574-2888
WhatsAppWhatsApp

INFORMAÇÕESINFORMAÇÕES
DÚVIDASDÚVIDAS

ll Cada comerciário associado pode levar até cinco  Cada comerciário associado pode levar até cinco 
convidados. Cada convidado paga, na portaria da sede convidados. Cada convidado paga, na portaria da sede 
campestre, taxa de utilização de R$ 30,00 (trinta reais). campestre, taxa de utilização de R$ 30,00 (trinta reais). 
Crianças convidadas, com até 8 anos de idade, entram Crianças convidadas, com até 8 anos de idade, entram 
gratuitamente.gratuitamente.

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

de banho.de banho.
ll Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em  Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em 

dia com as mensalidades e apresentar as carteirinhas de dia com as mensalidades e apresentar as carteirinhas de 
sócio e dependentes.sócio e dependentes.

ll Caso haja mensalidades em atraso, o acerto das mesmas  Caso haja mensalidades em atraso, o acerto das mesmas 
poderá ser feito na sede do Sindicato, através do poderá ser feito na sede do Sindicato, através do 
pagamento dos boletos nas agências bancárias pagamento dos boletos nas agências bancárias 
ou, ainda, na recepção da Sede Campestre.ou, ainda, na recepção da Sede Campestre.

ll O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro  O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro 
da Sede Campestre, após a identificação na portaria.da Sede Campestre, após a identificação na portaria.

NORMAS DENORMAS DE
FUNCIONAMENTOFUNCIONAMENTO

E
PARA CHEGAR NÃO 

TEM JEITO DE SE PERDER:
Siga pela Via Dutra até Arujá e

de lá pegue a Rodovia
Vereador Albino Neves.

A Sede fica logo ali, no Km 56,
no bairro Cafundó - Santa Isabel.
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O QUE É CÂNCER DE PELE?O QUE É CÂNCER DE PELE?
É um tumor formado por células que so-
frem uma transformação, tornando-se 
anormais e multiplicando-se desordenada-
mente. É o mais frequente tipo de câncer. 
Milhões de pessoas desenvolvem câncer 
de pele a cada ano como resultado final 
de alterações que tiveram início muitos 
anos antes. A doença é quase sempre 
curável quando detectada precocemente, 
mas o melhor caminho ainda é a prevenção.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE CÂNCER DE QUAIS SÃO OS TIPOS DE CÂNCER DE 
PELE EXISTENTES?PELE EXISTENTES?
Os mais importantes são o carcinoma 
basocelular, o carcinoma espinocelular e o 
melanoma e estão mais associados à 
exposição solar frequente.

QUAL A CAUSA MAIS COMUM?QUAL A CAUSA MAIS COMUM?
O fator ambiental mais importante é a exposição solar 
constante e prolongada sendo a causa de 90% de todos 
os cânceres de pele.

EXISTEM OUTROS FATORES DE RISCO?EXISTEM OUTROS FATORES DE RISCO?
Alguns indivíduos são mais suscetíveis ao desenvolvi-
mento de câncer de pele devido às suas características 
raciais, comportamentais, genéticas, entre outras. En-
tre os fatores que colaboram com esta suscetibilidade, 
podemos citar: a pele clara e/ou presença de sardas, 
cabelos loiros, ruivos ou castanho claros e olhos claros; 
tendência a queimaduras solares com facilidade e pou-
co ou nenhum bronzeamento; história familiar de cân-
cer de pele; residência em regiões de clima quente e 
ensolarado; longos períodos de exposição solar diária 
ou curtos períodos de exposição solar intensa; grande 
quantidade de sinais (nevos).

QUE LESÕES PODEM SER SUSPEITAS?QUE LESÕES PODEM SER SUSPEITAS?
►  Aparecimento de manchas que não desaparecem em 
pelo menos três semanas;
►  Ponto ou mancha na pele que sangra, coça, dói ou  
perfura;
►  Alterações de manchas já existentes, como cresci- 
mento, elevação ou mudança de cor.

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?
O médico é o profissional indicado para analisar cada 
caso, através do exame clínico-dermatológico. Ele 
poderá solicitar a remoção da lesão suspeita e um exame  

específico para o diagnóstico, denominado exame 
histopatológico.

QUAL O TRATAMENTO A SER INSTITUÍDO?QUAL O TRATAMENTO A SER INSTITUÍDO?
Na maioria dos casos, a remoção cirúrgica da lesão já 
serve como tratamento. De forma menos frequente, 
pode haver a necessidade de complementação, através 
de outros tratamentos.

COMO PREVENIR O CÂNCER DE PELE?COMO PREVENIR O CÂNCER DE PELE?
Deve-se evitar a exposição solar prolongada, principal-
mente entre 10h e 16h, e usar regularmente o filtro de 
proteção solar indicado pelo seu médico, renovando a 
aplicação a cada 2 horas ou após o mergulho. O bronzea-
mento artificial deve ser evitado. Em caso de aparecimen-
to de lesão suspeita, deve-se procurar o dermatologista.

ASSIMETRIA: Manchas (aparente-
mente sardas) com formato irregular.

BORDAS: Bordas com espalhamen-
to não uniforme e onduladas.

COR: Apresenta mais de uma tonali-
dade de cor.

DIÂMETRO: Dimensões maiores 
do que 6mm.

EVOLUÇÃO: Rápida evolução de 
tamanho, cor e espessura.
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CÂNCER DE PELE: CUIDADO COM O SOLCÂNCER DE PELE: CUIDADO COM O SOL





UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SULUNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
Até 30 % de desconto na GraduaçãoAté 30 % de desconto na Graduação

presencial; 10% de desconto no Colégio.presencial; 10% de desconto no Colégio.

www.cruzeirodosul.edu.brwww.cruzeirodosul.edu.br

UNIMESP – FIGUNIMESP – FIG
Desconto de até 40% sobre oDesconto de até 40% sobre o

valor da mensalidade.valor da mensalidade.

www.fig.brwww.fig.br

FACULDADES GUARULHOSFACULDADES GUARULHOS
Descontos: De 10% a 20% variável de acordoDescontos: De 10% a 20% variável de acordo

com o curso e horário.com o curso e horário.

https://portal.fg.edu.brhttps://portal.fg.edu.br

FACULDADE ANHANGUERAFACULDADE ANHANGUERA
Descontos de 10% a 40% variável conformeDescontos de 10% a 40% variável conforme

o curso e horário escolhido.o curso e horário escolhido.

www.anhanguera.comwww.anhanguera.com

FACULDADE PROGRESSOFACULDADE PROGRESSO
Descontos de até 15% sobre oDescontos de até 15% sobre o

valor da mensalidade.valor da mensalidade.

www.faculdadeprogresso.edu.brwww.faculdadeprogresso.edu.br

FACULDADE E COLÉGIO ENIACFACULDADE E COLÉGIO ENIAC
Descontos de 10% a 20% variável conformeDescontos de 10% a 20% variável conforme

o curso e horário escolhido.o curso e horário escolhido.

 www.eniac.com.br www.eniac.com.br

COLÉGIO TORRICELLICOLÉGIO TORRICELLI
Berçario aoBerçario ao

Ensino Médio.Ensino Médio.

https://www.colegiotorricelli.com.brhttps://www.colegiotorricelli.com.br

UNIVERSIDADE DE GUARULHOS – UNGUNIVERSIDADE DE GUARULHOS – UNG
Descontos de 10% a 20% variável conformeDescontos de 10% a 20% variável conforme

o curso e horário escolhido.o curso e horário escolhido.

www.ung.brwww.ung.br

COLÉGIO PROGRESSOCOLÉGIO PROGRESSO
Infantil aoInfantil ao

Ensino Médio.Ensino Médio.

www.colegioprogresso.g12.brwww.colegioprogresso.g12.br

FACULDADE DOM RICARDOFACULDADE DOM RICARDO
Avenida Salgado Filho, 3025 - Vila Rio de Avenida Salgado Filho, 3025 - Vila Rio de 

Janeiro - Guarulhos - SPJaneiro - Guarulhos - SP

https://domricardo.com.br/https://domricardo.com.br/

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUUNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
Desconto: até 20% na mensalidade deDesconto: até 20% na mensalidade de

graduação e 30% na de pós-graduação.graduação e 30% na de pós-graduação.

www.usjt.brwww.usjt.br

UNISA - UNIVERSIDADE SANTO AMAROUNISA - UNIVERSIDADE SANTO AMARO
Desconto: de 15% a 60% (variável de acordoDesconto: de 15% a 60% (variável de acordo

com modalidade, curso e horário)com modalidade, curso e horário)

www.unisa.brwww.unisa.br

Consulte condições no
WhatsApp do sindicato
      4574-2888

Consulte condições no
WhatsApp do sindicato
      4574-2888

COLÉGIOS
FACULDADES

UNIVERSIDADES

COLÉGIOS
FACULDADES

UNIVERSIDADES


