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Nos processos trabalhistas em que o sindicato venceu e atuou 
na condição de substituto processual dos empregados no 
comércio de Guarulhos, as empresas condenadas por danos 
morais coletivos, em comum acordo com o sindicato, solicita-
ram em audiência a conversão desses valores em quantidade 
igual a alimentos a serem destinados à Assistencia Social de 
Guarulhos. Como resultado, pelo menos cinco toneladas de 
alimentos foram entregues à assistência social de Guarulhos.
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SINCOMERCIÁRIOS CONSEGUE SINCOMERCIÁRIOS CONSEGUE 
TONELADAS DE ALIMENTOS TONELADAS DE ALIMENTOS 

PARA NECESSITADOS DEPARA NECESSITADOS DE
GUARULHOSGUARULHOS

O número de pessoas com deficiências (PcDs) e reabilitados 
desligados no País atualmente é maior que o número de 
contratações. As informações são do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (Caged), que de dezembro 
a abril tem registrado mensalmente um saldo negativo de 
admissões comparadas às demissões.
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MINISTÉRIO DO TRABALHOMINISTÉRIO DO TRABALHO
PARA PATRÕESPARA PATRÕES

Bolsonaro é um desastre. É o pior presidente da história do Brasil, 
encheu o governo de amigos despreparados, provocou caos e mortes na 
saúde, no meio ambiente e entre os trabalhadores, o desemprego bate 
recordes, nossa educação está em frangalhos e, agora, a CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) do Senado nos revela os escândalos de 
corrupção no Ministério da Saúde.
Mesmo antes do Coronavírus chegar ao Brasil, Bolsonaro já atuava para 
desmontar os sindicatos, fechando qualquer possibilidade de diálogo e  
todas as formas de financiamento das entidades que representam 
os trabalhadores, com o objetivo de nos calar, para que fosse mais 
facilmente implantado o plano de Paulo Guedes, de retirada de direitos 
e transformação do Brasil em um país de subempregos e de gente que 
trabalha sem parar, sem férias, sem descanso, apenas dando lucro para 
os patrões estrangeiros.
Bolsonaro começou a atacar os trabalhadores logo após a sua posse, 
em 2019, e extinguiu o Ministério do Trabalho (MTE). Pela primeira vez 

desde 1930, o país deixou de ter um ministério com foco no Trabalho. 
Esse fechamento representou a importância que Bolsonaro dá aos 
trabalhadores brasileiros, ou seja, nenhuma.
Com raríssimas exceções, os representantes dos trabalhadores têm sido 
tratados da pior forma possível pelo governo. Nós não somos ouvidos, 
recebidos, consultados para nada.
Isso incentivou alguns péssimos patrões a não negociarem reajustes, 
nos deixando a opção de bater na porta do Judiciário. Essa onda já tinha  
sido iniciada no desgoverno de Temer, que prometeu que a reforma 
trabalhista geraria empregos. E houve quem acreditou nisso, assim 
como teve gente que acreditou que a Reforma da Previdência, que 
de forma cruel arrancou direitos de idosos, também traria novos 
postos de trabalho. Mais uma vez venderam terrenos na Lua e houve 
quem acreditasse que eles existiam.
Agora, com a popularidade despencando e enfrentando denúncias de 
todos os lados, Bolsonaro recria o Ministério do Trabalho. Entretanto, a 
intenção do presidente não é dar atenção aos trabalhadores. O objetivo 
é salvar a pele dele, abrindo mais espaço para o seu grupo político 
formado por militares e parlamentares dos partidos do centrão.
O escolhido para chefiar o novo Ministério do Trabalho é Onyx 
Lorenzoni, alguém que não tem nenhuma relação com a história 
trabalhista do Brasil. Fica fácil prever que a voz dos trabalhadores 
continuará a ser ignorada e que os patrões avançarão ainda mais so-
bre os nossos direitos, mas enfrentarão resistência. Se lideramos um 
sindicato forte como o dos comerciários, é porque já passamos por toda 
a espécie de gente ruim e vencemos.
Venceremos novamente, mas para isso precisamos do apoio e da força dos 
comerciários, da participação, da associação e da luta. Vamos em frente.

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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SINCOMERCIÁRIOS CONSEGUE TONELADAS DESINCOMERCIÁRIOS CONSEGUE TONELADAS DE
ALIMENTOS PARA NECESSITADOS DE GUARULHOSALIMENTOS PARA NECESSITADOS DE GUARULHOS

Nos processos trabalhistas em que o sindicato venceu e 
atuou na condição de substituto processual dos empre-
gados no comércio de Guarulhos, as empresas condena-
das por danos morais coletivos, em comum acordo com 
o sindicato, solicitaram em audiência a conversão desses 
valores em quantidade igual a alimentos a serem destina-
dos à Assistencia Social de Guarulhos.
Como resultado, pelo menos cinco toneladas de alimen-
tos foram entregues à assistência social de Guarulhos no 
dia 08 de julho.
Entre as empresas que concordaram com a conversão 
de danos morais em alimentos para a assistência social 
estão a Comercial Zaragoza Importação e Exportação, 
que já fez a entrega, e o Tenda Atacado. Outras seguirão 
o mesmo caminho.
Para Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos, a atitude mostra a importância dos sindicatos: 
“Um sindicato é importantíssimo para a sociedade, “Um sindicato é importantíssimo para a sociedade, 
lutamos pelos direitos dos nossos representados nas  lutamos pelos direitos dos nossos representados nas  
mesas de negociação, nas ruas e na Justiça, mas também mesas de negociação, nas ruas e na Justiça, mas também 
desempenhamos um papel decisivo na melhoria da qua-desempenhamos um papel decisivo na melhoria da qua-
lidade de vida e na distribuição de renda da coletividade lidade de vida e na distribuição de renda da coletividade 
como um todo, sobretudo em momentos de necessidade como um todo, sobretudo em momentos de necessidade 

Dr. Jorge Bascegas (esq) e José Luiz (dir.), representaramDr. Jorge Bascegas (esq) e José Luiz (dir.), representaram
o sindicato na entrega dos alimentoso sindicato na entrega dos alimentos

extrema como o presente. Parabenizo o nosso depar-extrema como o presente. Parabenizo o nosso depar-
tamento jurídico e as empresas condenadas, que foram tamento jurídico e as empresas condenadas, que foram 
sensíveis, tomando a iniciativa nos processos judiciais sensíveis, tomando a iniciativa nos processos judiciais 
que ganhamos para os comerciários, transformando em que ganhamos para os comerciários, transformando em 
alimentos para os mais necessitados um dinheiro que não alimentos para os mais necessitados um dinheiro que não 
seria destinado à categoria, pois era constituído de danos seria destinado à categoria, pois era constituído de danos 
morais coletivos.”morais coletivos.”, finalizou Walter.
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PPccDDss: VAGAS SÃO INFLADAS PARA: VAGAS SÃO INFLADAS PARA
CUMPRIR LEI E NÃO FAZER INCLUSÃOCUMPRIR LEI E NÃO FAZER INCLUSÃO

partir da quantidade de funcionários que uma organização 
possui. “Contratar não se trata de benevolência, mas “Contratar não se trata de benevolência, mas 
de uma obrigação legal. É necessário que haja uma real de uma obrigação legal. É necessário que haja uma real 
política de valorização da diversidade”política de valorização da diversidade”, afirma o auditor. 
As pessoas com deficiência ainda estão em desvanta-
gens em tempos de pandemia. Por estarem dentro de 
grupos de risco, elas se tornam alvo de demissões uma 
vez que não podem trabalhar presencialmente ou podem 
gerar encargos trabalhistas se forem contaminadas.
A falta de acessibilidade dentro das empresas também 
são razões que os empregadores dão para não admitirem 
PcDs ou para optar pela contratação apenas daqueles 
que exigem pouca adaptação. 
Em meio a várias barreiras que dificultam o acesso da 
pessoa com deficiência ao mercado de trabalho, uma de-
las é a principal: o preconceito que atinge pessoas com 
deficiência, que são julgadas sob o estereótipo de não 
serem capazes de realizar determinadas tarefas, o que 
é utilizado por algumas empresas para justificar a não 
contratação de PcDs. 
Os dados do Caged apontam que mesmo as PcDs e rea-
bilitados com ensino superior também têm sofrido mais 
desligamentos do que contratações desde janeiro de 
2020. Enquanto que 6.422 pessoas foram contratadas, 
7.948 foram desligadas no período.

O número de pessoas com deficiências (PcDs) e reabilita-
dos desligados no País atualmente é maior que o número 
de contratações. 
As informações são do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), que de dezembro a abril tem re-
gistrado mensalmente um saldo negativo de admissões 
comparadas às demissões. O número contrasta com 
a categoria de pessoas sem deficiência, cujo índice 
se manteve positivo desde janeiro de 2021, apesar de o 
desemprego atingir 14,8 milhões de brasileiros. 
Os dados ainda sinalizam que o saldo para contratações 
de PcDs são negativos na maioria das atividades econô-
micas e em todos os tipos de deficiência e nos diferentes 
graus de instrução.
Segundo especialistas, diferentes motivos explicam 
a menor quantidade de admissões em relação aos des-
ligamentos de pessoas com deficiência nos últimos 
meses. 
O fim da validade da Lei 14.020/2020, que vetava a 
demissão de PcD sem justa causa até 31 de dezembro 
do ano passado, possibilitou que os PcDs voltassem a 
ser demitidos.
José Carlos do Carmo, auditor fiscal da Superintendência 
Regional do Trabalho em São Paulo, diz que “a PcD não “a PcD não 
tem estabilidade no emprego”.tem estabilidade no emprego”. Carmo é responsável por 
fiscalizar se as empresas cumprem a Lei de Cotas, que 
prevê a contratação obrigatória de PcDs e reabilitados a Com dados do EstadãoCom dados do Estadão
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ESTAMOS CONTANDO OS DIAS PARAESTAMOS CONTANDO OS DIAS PARA
QUE ESSES BONS TEMPOS VOLTEMQUE ESSES BONS TEMPOS VOLTEM

Mas, por enquanto, por amor à vida dos nossos associadosMas, por enquanto, por amor à vida dos nossos associados
e em obediência ao Decreto n° 6.163/2020, do Municípioe em obediência ao Decreto n° 6.163/2020, do Município

de Santa Isabel, a Sede Campestre e o Pesqueirode Santa Isabel, a Sede Campestre e o Pesqueiro
permanecerão fechados.permanecerão fechados.

Esperamos vê-los em breve!Esperamos vê-los em breve!

AGRADECEMOS A COMPREENSÃOAGRADECEMOS A COMPREENSÃO

11 4574-288811 4574-2888

SINDICALIZE-SESINDICALIZE-SE

INSCRIÇÃO: R$ 20,00 (TAXA ÚNICA)INSCRIÇÃO: R$ 20,00 (TAXA ÚNICA)
MENSALIDADE: R$ 15,00 (VALOR ÚNICO PARA TODA A FAMÍLIA)MENSALIDADE: R$ 15,00 (VALOR ÚNICO PARA TODA A FAMÍLIA)

Os comerciários associados têm direito a usar a Sede Campestre; o pesqueiro; 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.o dentista gratuito; ao kit-bebê; ao kit-escolar; convênios, entre outros benefícios.
* Consulte prazos de carência e condições.* Consulte prazos de carência e condições.
Para se associar apresente Carteira de Trabalho; comprovante de residência; certidões 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.de nascimento e casamento para comprovação de dependentes; CPF; RG e três fotos 3x4.

ATENÇÃO:ATENÇÃO:
Se o associado perder o vínculo  com o comércio (pedir demissão, for desligado ou mu-Se o associado perder o vínculo  com o comércio (pedir demissão, for desligado ou mu-
dar de ramo de atividade), mesmo assim ele poderá continuar pagando a mensalidade dar de ramo de atividade), mesmo assim ele poderá continuar pagando a mensalidade 
exclusivamente para uso da sede campestre, pesqueiro e descontos com os parceiros, 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 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 promovidos na "Festa do Comerciário" e não terá valores reduzidos para a categoria nas 
colônias de férias de Avaré e Praia Grande.colônias de férias de Avaré e Praia Grande.

Juntos somos mais fortesJuntos somos mais fortes
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VARIEDADESVARIEDADES

	 ► sócios titulares comerciários (não extensivo aos 
dependentes)

	 ► carência 6 meses
	 ► com as mensalidades em dia
	 ► com vínculo no comércio (apresentar CTPS)
 COBERTURA: limpeza, obturação, extração e 

canal.
 Este convênio não cobre tratamentos estéticos, tais como, 

clareamentos, aparelhos ortodônticos, próteses dentárias, etc.

Atendimento realizado na
Odonto Fênix, no mesmo prédio
do sindicato, no 5° andar.

DISPONÍVEL SOMENTE PARA:

DENTISTA GRATUITO PARA ASSOCIADOSDENTISTA GRATUITO PARA ASSOCIADOS

AGENDE:AGENDE:
Tel./ whatsappTel./ whatsapp  11 2229-144211 2229-1442

11 4574-288811 4574-2888



nº 292  |  o comerciário  |  julho/2021VARIEDADESVARIEDADES

7

MAIS KITS-BEBÊ ENTREGUESMAIS KITS-BEBÊ ENTREGUES

Mais uma comerciária e um comerciário retiraram o kit-bebê, que 
tem diversos itens para os primeiros dias da criança e cuidados 
da mãe, dentro de uma bolsa personalizada do Sincomerciários 
de Guarulhos.
Erica Novaes da Silva, que trabalha na Carlos Alberto Alves 
Aveiro - ME, retirou o kit para a filha Esther. José Luiz Rastelli da Silva, 
da Companhia Brasileira de Distribuição retirou o kit para a filha Pietra.

Erica Novaes da Silva, que trabalha na Carlos Alberto AlvesErica Novaes da Silva, que trabalha na Carlos Alberto Alves
Aveiro - ME, retirou o kit para a filha EstherAveiro - ME, retirou o kit para a filha Esther

Para mais informações, ligue no Sindicato e fale com a JoycePara mais informações, ligue no Sindicato e fale com a Joyce

NOVOS NOVOS CONVÊNIOSCONVÊNIOS

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 sabo- 
nete johnson’s®, bodie, mijãozinho, toalha de algodão bordada, tra-
vesseiro, mamadeiras Kuka (70 ml e 250 ml), sapatinho e luvas, pano 
de boca bordado, chupeta Kuka, cortador de unhas, e uma linda bolsa.

CLINICA MÉDICA SÃO VICENTE DE PAULA
Rua São Vicente de Paula, Nº 145 – Centro / Guarulhos
Tel: 99896-1854
Desconto: R$ 70,00 valor da consulta
Especialidades: Clinica Médica, Geriatria, Reumatologia, Endocrino, 
Acupuntura, Homeopatia, Exame admissional e Gastroenterologia.

IMEX DIAGNOTICOS POR IMAGEM
Rua Miguel Romano, Nº 65 – Centro / Guarulhos
Descontos no exames de: Ressonância Magnética, Tomografia,
Ultrassom 3D/4D, Mamografia, Raio X e diversos outros.
Tel: 4804-6699 ou 93774-9046

AMOR FISIO – FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA
Av. Estilac Leal, Nº 36 – Vila das Palmeiras/ Guarulhos
R$ 50,00 por sessão ( Fisioterapia Ortopédica, Neurológica,
Pediátrica, Geriátrica, Respiratória  e pós covid)
Tel: 2479-3585

MED CLINICA
Rua Dr. Angelo Vita, Nº 43 – Centro / Guarulhos
Consultas: R$ 70,00 (Clinico, ginecologista, Ortopedista e outros)
Tel: 2447-0413 ou 2229-9767

José Luiz Rastelli da Silva, da Companhia Brasileira de DistribuiçãoJosé Luiz Rastelli da Silva, da Companhia Brasileira de Distribuição
retirou o kit para a filha Pietraretirou o kit para a filha Pietra

11 4574-288811 4574-2888



nº 292  |  o comerciário  |  julho/2021VARIEDADESVARIEDADES

8

11 4574-288811 4574-2888


