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Reajuste do varejo de
gêneros alimentícios

Sincomerciários consegue vitória
para demitidos pelo Maktub Poá

Demorou um pouco, mas o Sincomerciários de Guarulhos
conseguiu outra vitória. Os salários dos empregados nas empresas
varejistas de gêneros alimentícios em toda a base foram
reajustados em 3%, com data retroativa a 01/10/2017.

O Supermercado Maktub da cidade de Poá demitiu 23 empregados sem pagar as verbas rescisórias. O jurídico do Sincomerciários foi à Justiça e garantiu o pagamento de duzentos e sessenta
mil reais em verbas rescisórias.
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Veja na Página 03

PLR nas Lojas Riachuelo beneficiará
mais de 2000 trabalhadores

Saiu o reajuste para os varejistas
de Itaquá, Ferraz e Poá

O Acordo Coletivo de Participação nos Lucros e Resultados com
a RIACHUELO beneficiou mais de 2000 trabalhadores. O Acordo
de PLR tem como objetivo remunerar os trabalhadores através
de metas de resultados implementadas pela empresa.

O Sincomerciários dobrou os patrões e obteve outra importante
vitória para a categoria: salários reajustados em 3%, com data
retroativa a 01/10/2017, para o comércio varejista das cidades
de Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá.

Leia na Página 04
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A Crise Entre Copas

Chegamos a mais uma Copa do Mundo. Isso nos faz refletir sobre o que
aconteceu com o nosso país entre 2014 e 2018. O balanço é um desastre.
Em 2014, a Copa enriqueceu políticos e empreiteiras e ainda terminou
por desmoralizar o nosso futebol nos 7X1 para a Alemanha.
Logo após a Copa, uma eleição de baixíssimo nível resultou na vitória de
Dilma Roussef, uma candidata com grande rejeição e que não tinha feito
um bom primeiro mandato.
Os eleitores do candidato derrotado, Aécio Neves, não aceitaram o
resultado e foram às ruas, chamados pela grande mídia, até derrubarem
a eleita e seu programa de governo.
O resultado disso todos sabem, a população está dividida, há brigas
nas redes sociais e até em famílias. Além disso, está no comando
do país um cidadão que nunca teria chegado lá pelo voto, o pior
presidente da história do Brasil e que está deixando nosso país de
joelhos, entregando quase de graça os bilhões do nosso petróleo do
pré-sal para grupos internacionais.

Esse presidente ilegítimo conseguiu que deputados e senadores
parceiros nessa devastação aprovassem uma Emenda à Constituição
para congelar todos os gastos com educação, saúde e previdência por
20 anos, deixando de fora juros para especuladores internacionais.
Não satisfeito, patrocinou a aprovação de uma reforma trabalhista que
tem como objetivo recolocar o trabalhador brasileiro no século dezenove,
criando mão de obra entre as mais baratas do mundo, para ser explorada
em empregos precários e, ainda por cima, liquidar com os sindicatos,
para que os trabalhadores não tenham qualquer proteção.
Não contente, ele quer acabar com a aposentadoria como a conhecemos
hoje, aumentando dramaticamente as condições para que as pessoas se
aposentem, após uma sofrida vida de trabalho.
Ao mesmo tempo deu isenção de impostos de especuladores que
patrocinaram sua chegada ao poder e que não têm qualquer compromisso
com o desenvolvimento do Brasil ou com os trabalhadores.
Ao mesmo tempo, os brasileiros continuam brigando. Quem viveu os
anos 80 se lembra da “década perdida”, quando, por causa da inflação e
crises políticas, ficamos dez anos estagnados.
Enquanto discutimos, jogamos fora oportunidades para o nosso futuro
e deixamos nosso país nas mãos de pessoas sem a menor condição
de dirigi-lo.
É por isso que, seja quem for o vitorioso na próxima eleição, deveremos
dar-lhe estabilidade, fazendo oposição séria e competente, sobretudo se
chegar à presidência alguém que não seja alinhado com os interesses da
classe trabalhadora, mas tudo dentro do campo democrático, para que,
quando chegar a Copa de 2022, não sejamos obrigados a concluir que
esse tempo terá sido jogado fora e toda uma geração terá se perdido.

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.
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) 2475-6565
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; José Carlos da Costa; Shirley de Carvalho Silva; José de Almeida Araújo;
Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Luiz Ferreira Neto; Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito; Patrícia Brandão
de Aquino; Valéria de Faria Bonfim; Edson Jesus de Carvalho e Maximino Pereira Xavier
Projeto Gráfico/ Diagramação: Edgard Catão – Revisão: Maria Helena Rodrigues – Jornalista Responsável/ Fotos: Alex Pereira
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Twitter: @comerciariosgru | Facebook: Sincomerciários de Guarulhos
Impressão: Hawaii Gráfica e Editora
Os artigos assinados e publicados nesse informativo expressam exclusivamente a opinião de seus autores
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SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS CONSEGUE LIBERAR VERBAS
RESCISÓRIAS PARA EMPREGADOS DEMITIDOS PELO MAKTUB POÁ
O Supermercado Maktub da cidade de Poá demitiu 23
empregados sem pagar as verbas rescisórias.
Já por ocasião da homologação da rescisão do contrato
de trabalho, o sindicato garantiu a liberação do seguro-desemprego e do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço.
Posteriormente, o departamento jurídico do sindicato,
por meio dos advogados Dr. Jeferson Mazim e Dra. Silvia
Kazue, ingressou com uma ação judicial, para garantir o
direito dos 23 empregados que haviam sido deixados na
mão e sem pagamento do que lhe era devido.
No último dia 26 de abril, foi realizada audiência e o
Sincomerciários de Guarulhos chegou a um acordo com a
empresa, o que garantiu o pagamento de um total de R$
260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) em verbas
rescisórias.
Essa não foi a primeira vitória do Sincomerciários de Guarulhos contra essa empresa. No ano passado, foi realizado
acordo parecido com o Maktub Supermercados, mas relativo à filial de Itaquaquecetuba.
Para o Dr. Jeferson Mazim, um dos advogados do
departamento jurídico do Sincomerciários e que
representou os trabalhadores, ao lado da Dra. Silvia

Kazue, essa vitória representa o trabalho do sindicato
pela categoria: “Essa vitória é uma entre as muitas
que temos alcançado mesmo após o desmonte trabalhista do governo Temer. Estamos fechando vários acordos
de reajustes e de participação nos lucros e resultados
diretamente com as empresas. O departamento jurídico
do Sincomerciários de Guarulhos é atuante e tem trabalhado muito em prol da categoria”, lembrou o Dr.
Jeferson Mazim.

Reajuste do varejo de gêneros alimentícios
é quase o dobro do oferecido pelos patrões
Demorou um pouco, mas o Sincomerciários de Guarulhos conseguiu outra vitória. Os salários dos empregados
nas empresas varejistas de gêneros alimentícios em toda
a base (Guarulhos, Poá, Santa Isabel, Itaquaquecetuba,
Arujá e Ferraz de Vasconcelos) foram reajustados
em 3%, com data retroativa a 01/10/2017.
Pertencem à categoria econômica do varejo de gêneros
alimentícios, assim entendidas as empresas que comercializam, predominantemente, alimentos, produtos
de higiene pessoal e de limpeza doméstica. Dentre
outras denominações estão os hipermercados,
supermercados, autosserviços, mercados, mercadinhos,
lojas de conveniência, quitandas, mercearias, empórios,
laticínios, sacolões, etc.
A Convenção foi assinada no dia 12 de junho, pelos
presidentes dos sindicatos patronal, Álvaro Luiz Bruzadin
Furtado e dos empregados, Walter dos Santos.
O reajuste de 3% representa um ganho real de 1,37%
acima da inflação, que foi de 1,63% no período.
www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Confira as faixas de reajuste, os pisos e todos os direitos
dos comerciários de Guarulhos na circular e na Convenção
Coletiva de trabalho.
Confira a convenção coletiva e a circular no site do
Sincomerciários de Guarulhos.
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SINCOMERCIÁRIOS E SINCOMÉRCIO FECHAM ACORDO DE PLR NAS
LOJAS RIACHUELO E BENEFICIAM MAIS DE 2000 TRABALHADORES
Os Sindicatos assinaram Acordo Coletivo de Participação
nos Lucros e Resultados com a RIACHUELO que beneficiou mais de 2000 trabalhadores.
O Acordo de PLR tem como objetivo remunerar os trabalhadores através de metas de resultados implementadas
pela empresa.
Os presidentes, Dr. Reginaldo Sena - Sincomercio Guarulhos e Walter Dos Santos - Sincomerciários de Guarulhos,
avaliam que a modalidade de Acordos Coletivos com a
participação dos sindicatos, ajudam a construir um ambiente de confiança e de resultados para todos, além de
injetar mais dinheiro na economia da cidade de Guarulhos
já que no final do ano as metas serão apuradas e no atingimento dos resultados promovidos pelos trabalhadores,
estes receberão valores que poderão superar o valor do
salário.
O Dr Reginaldo Sena, que na condição de presidente
do patronal representou a Riachuelo nas tratativas,
afirmou: “Temos nos empenhado intensamente para o
fortalecimento da relação capital e trabalho. O fechamento
do acordo com a Riachuelo que é uma das maiores empresas do país com mais de 40.000 colaboradores, serve
de parâmetro para que as demais âncoras do comércio
varejista de Guarulhos se fortaleçam através do aprimora-

mento das relações de trabalho com seus colaboradores se
utilizando da experiência e expertise do seu sindicato patronal, que além da prerrogativa constitucional de representar
o comercio nas demandas trabalhistas, possui conhecimento e bagagem no trato com os sindicatos profissionais, o
que garante ao empresário a realização de um acordo justo
e produtivo, pois, para vender mais é condição “Sine Qua
Non”, ter colaboradores motivados e focados no resultado
desejado pela empresa, numa relação sadia e próspera de
“ganha-ganha”.

SAIU O REAJUSTE DO COMÉRCIO VAREJISTA DE
ITAQUÁ, FERRAZ E POÁ
Após duras negociações, o Sincomerciários de Guarulhos
conseguiu dobrar os patrões e obteve mais uma importante vitória para a categoria: salários reajustados em 3%,
com data retroativa a 01/10/2017, para o comércio varejista
das cidades de Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos
e Poá.
A Convenção foi assinada no dia 06 de junho, pelos presidentes dos sindicatos patronal, Valterli Martinez e dos
empregados, Walter dos Santos.
O reajuste de 3% representa um ganho real de 1,37%
acima da inflação, que foi de 1,63% no período.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de
Guarulhos, falou sobre as dificuldades para chegar ao
acordo: “Não aceitamos ofertas que signifiquem somente
a reposição da inflação oficial, sabemos que ela não é real.
Enfrentamos tempos difíceis para os trabalhadores e vários
sindicatos patronais decidiram dificultar as negociações.
Nesses casos, optamos por fechar acordos diretamente
com as empresas. No caso do comércio varejista de Itaquá,
Ferraz e Poá, fomos dialogando com o sindicato e mostrando
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a necessidade de encontrarmos um espaço de consenso.
Graças ao bom senso, o alcançamos”, finalizou Walter.
Confira as faixas de reajuste, os pisos e todos os direitos
dos comerciários de Guarulhos na circular e na Convenção
Coletiva de trabalho.

LAZER
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PARQUE ECOLÓGICO DO TIETÊ
www.parqueecologicodotiete.com.br

A Sede Campestre e o Pesqueiro estão
fechados para manutenção e voltam em
setembro, mas enquanto isso, você não
deve ficar dentro de casa. Aproveite o que está
disponível de lazer para você e sua família. Uma boa
opção é o Parque Ecológico do Tietê – Núcleo Engenheiro
Goulart, inaugurado em 1982, atende aos 4,5 milhões de moradores
da Zona Leste. Ocupa uma área de 14 milhões de metros quadrados, que vai
desde a Barragem da Penha e São Miguel Paulista ao município de Guarulhos. Ele serve de bacia de acumulação de
água do Rio Tietê, para que não haja enchentes na Marginal. Considerado uma das grandes reservas ambientais do
Estado, também é um grande laboratório de educação e cultura em relação ao meio ambiente, sem descuidar de sua
finalidade, que é a preservação da Várzea do Rio Tietê.
Biblioteca
O Parque conta com o Centro de Educação Ambiental, o Centro Cultural, o Museu do Tietê, Biblioteca, e o Centro de
Recepção de Animais Silvestres, que abriga 2 mil animais (apreendidos pelo Ibama, Polícia Florestal ou doados pela população). Vem passando por um programa de revitalização, que já concluiu a recuperação da trilha de caminhada e dos
campos de futebol; ampliação do Museu do Tietê; construção de novos quiosques com churrasqueiras, coreto, mesas
c/ tabuleiro de xadrez, sanitários, playgrounds, áreas de ginastica; reforma do conjunto aquático, das lanchonetes, das
quadras poliesportivas, do casarão para a o Centro de Apoio ao Idoso, do Centro de Recepção de Animais Silvestres,
que passou a se chamar Orlando Villas Boas.
HORÁRIO: de segunda a domingo, das 08h às 17h
TELEFONE: (11) 2958-1477
SITE: www.parqueecologicodotiete.com.br
E-MAIL: parqueecologicotiete@daee.sp.gov.br

ENTRADA FRANCA
ONDE: Região Leste
Endereço: Rua Guirá Acangatara, 70
Engenheiro Goulart - CEP: 03718-090
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Conheça as doenças causadas pelo frio
Sistema imunológico deve estar fortalecido para evitá-las

As baixas temperaturas dos últimos dias já sinalizam a chegada do inverno e, infelizmente, as indesejadas doenças
comuns da estação.
Nesta época do ano, vírus e bactérias aproveitam o
acúmulo de pessoas em locais fechados para se espalhar
com mais facilidade. O sistema respiratório é o principal
alvo desses vilões. Por isso, gripes, resfriados, otites,
sinusites e bronquites são as doenças mais frequentes.
Para fugir dessas doenças é necessário reforçar o sistema imunológico – responsável pela defesa do organismo
contra vírus e bactérias. Alimentação adequada, hidratação, prática de atividade física e uma boa noite de sono
são as recomendações do clínico geral para fortalecer
o corpo. Também é válido evitar o consumo de bebidas
alcoólicas e de cigarro.
Ao perceber os sintomas de cada patologia é indicado
procurar ajuda médica. Quanto mais rápido for diagnosticada a doença, menores serão as complicações.
Bem-estar na estação
Dicas para evitar as doenças comuns no inverno:
Evite locais fechados e aglomerações: se não for possível,
deixe uma janela aberta para ventilação; mantenha a imunidade do corpo alta, para isso durma e coma bem e evitar
o consumo de bebidas alcoólicas. Em casa, evite o acúmulo de poeira e substitua o uso de cobertores que soltam
pelos por mantas de tecido sintético ou algodão. Tome as
vacinas recomendadas, como a indicada para o H1N1.
Atuação dos vírus no corpo
Ao entrar pela boca, principal porta de entrada, o vírus
segue para a laringe e entra em contato com as células,
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permitindo sua multiplicação. Ao perceber a presença
desse corpo estranho, o organismo entra em um mecanismo de defesa. Para se proteger, o corpo desencadeia um
processo inflamatório, o que pode resultar no aumento
da temperatura, tosse e coriza.
Doenças que chegam com o inverno
Amidalite - Sintomas: dor de garganta, febre, inchaço no pescoço e
mau hálito. Tratamento: uso de anti-inﬂamatórios. Prevenção: evitar
mudanças de temperatura
Asma - Sintomas: chiados no peito, tosse e falta de ar. Tratamento:
uso de broncodilatador. Prevenção: eliminar a poeira doméstica.
Bronquite - Sintomas: tosse seca com chiado e eliminação de catarro,
dor no peito, cansaço e febre. Tratamento: vaporizadores, analgésicos,
descongestionantes nasais e hidratação. Prevenção: evitar cigarros.
Otite - Sintomas: dor de ouvido e febre. Tratamento: uso de antibióticos e analgésicos. Prevenção: manter limpar as vias aéreas.
Rinite - Sintomas: coriza, espirros e coceira no nariz. Tratamento:
medicamentos e vacinas anti-alérgicas. Prevenção: deixar o ambiente
limpo.
Sinusite - Sintomas: dor de cabeça e nariz entupido. Tratamento: uso
de medicamentos. Prevenção: na presença de coriza, usar descongestionante nasal.
Gripe - Sintomas: inﬂamação na garganta, dor muscular, dor de
cabeça, febre alta, calafrios, fraqueza, tosse seca, espirros e coriza.
Tratamento: hidratação, repouso e uso de medicamentos antitérmicos, analgésicos e descongestionantes nasais. Prevenção: lavar bem
as mãos e o nariz e evitar aglomerações.
Resfriado - Sintomas: espirros, tosse, dor de garganta, dor muscular,
secreção nasal intensa, dor de cabeça e febre baixa. Tratamento: não
há remédio especíﬁco para o tratamento. O repouso é a melhor solução.
Prevenção: lavar bem as mãos e o nariz.

VARIEDADES
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KIT-BEBÊ
Veja os ganhadores do kit-bebê no último mês. Sempre lembrando,
o Sincomerciários de Guarulhos o oferece às mães comerciárias
sócias há pelo menos três meses, ou dependentes de sócios
e que tenham filhos com idade de zero a três meses. Caso
você se encaixe nessas condições, entre em contato com o
Sincomerciários de Guarulhos pelo telefone 11 2475-6565.

Sócia Elaine da Tiba Store com. de roupas ltda, bebê Pietro, mãe
Ninita, filho Guilherme

NOVOSCONVÊNIOS

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

O kit-bebê é 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.

Sócia Laudemi da Carmocal do Brasil ltda,
bebê Samuel, esposo Adriano

Sócio Donizete da Tenda Atacado ltda,
bebê Dandara

Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:

11 2475-6565

MARI TERAPIAS NATURAIS – ACUPUNTURISTA
Rua Antonio Lervolino, Nº 138 – sala 9 – Vila Augusta – Guarulhos
Tel. 11 99823-6733
Desconto:
20% no valor da sessão
www.mariterapiasnaturais.com.br

DENTISTA GRATUITO PARA OS COMERCIÁRIOS SINDICALIZADOS

Em Guarulhos, Itaquaquecetuba e Arujá

Ligue e marque a sua cosulta:
Guarulhos: 2475-6565 | Itaquaquecetuba: 4642-0381/0792 | Arujá: 2391-2334

IMPORTANTE: Se você não puder comparecer à consulta agendada, ligue e desmarque.
Outras pessoas estão aguardando por atendimento e, além disso, com 5 faltas sem aviso,
o associado perde o direito ao benefício. Contamos com a sua colaboração.
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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: ___________________________
Natural da cidade de: ________________________________________

Sexo (

) M

(

) F

Estado: __________________________________

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

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

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:__________
(

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

(

) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____

____________________________________________________________________________
Associado

COMO CONHECEU O SINDICATO?
( ) Através de colegas de trabalho ( ) Transferido de outra região ( ) Site/Facebook ( ) Visita do funcionário do sindicato na loja
( ) Quadro de aviso da empresa

( ) Outros: __________________________________________________________________

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

