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COMERCIÁRIOS ENTREGAM PROPOSTAS DE EMPREGO E
QUALIFICAÇÃO AO GOVERNADOR DE SP

Os 71 presidentes dos Sincomerciários e Sinprafarmas filiados à Fecomerciários foram recebidos no dia 25 de maio pelo governador
de São Paulo, Rodrigo Garcia, no Palácio dos Bandeirantes. Foram entregues ao governador documentos com propostas englobando
empregos, qualificação, habitação, cultura, entre outros.
Confira na Página 03

Sindicato inova e faz convênio com Dr. Alberto
Takeshi, renomado cardiologista e clínico geral,
para consultas a preços populares
para os associados.

Confira preços e horários de funcionamento na página 06.

Dr. Takeshi e Walter dos Santos
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QUEM TEM QUE CONTROLAR A
INFLAÇÃO É O GOVERNO

“Nova tabela de preços só em 2023. Trava os preços, vamos parar de
aumentar os preços”, pediu o ministro da Economia, Paulo Guedes, a
membros da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) no
dia 09/06. Bolsonaro também falou aos empresários: “Vocês já têm
colaborado nesse sentido, mas colaborem um pouco mais na margem de
lucro dos produtos da cesta básica… Se for atendido, agradeço muito”,
disse o presidente.
Transferir a responsabilidade pelo controle da inflação aos donos de
supermercados é uma medida simplista e ineficaz, praticamente uma
declaração de falta de capacidade, pois quem tem que controlar a inflação
é o governo, que tem a obrigação de adotar medidas públicas que
solucionem o problema.
Não dá para pedir aos donos de supermercados, sobretudo aos pequenos
comerciantes, que empregam milhares de comerciários, que deixem de
aumentar preços se na hora de repor o estoque a indústria vai cobrar mais
caro e o transportador vai cobrar um frete mais alto. Quem vai cobrir o

prejuízo? O governo é que não é. Vai cair nas costas do empregado e do
consumidor, porque o patrão vai querer tirar o que perdeu de algum lugar.
É verdade que a população está sofrendo, a miséria está espalhada
pelas ruas, os salários estão desvalorizados, um desastre completo, mas a
inflação é uma doença que exige uma política pública séria a eficaz.
Começa pelo governo fazer uma reforma tributária que organize e torne
justo o pagamento de impostos. Atualmente, tem muita gente que não
paga impostos diretos para que todos paguemos valores absurdos
embutidos no que compramos nos supermercados, nos eletrodomésticos,
na gasolina e por aí afora.
Por outro lado, temos os combustíveis. O governo é o acionista maior da
Petrobrás, e precisa mudar a política de preços da companhia. Precisa
parar de enriquecer acionistas estrangeiros às custas do trabalhador
brasileiro. É verdade que os Estados arrecadam com o ICMS, mas este
sempre existiu e nem por isso os combustíveis eram caros.
Temos, também, o câmbio, o governo está completamente perdido nessa
área e, com isso, o dólar foi nas alturas e com a política de preços dolarizados da Petrobrás, os preços dos combustíveis explodiram. Combustível
mais caro, transporte mais caro, inflação voltando ao nosso dia a dia.
Não queremos retornar aos tempos do Sarney, quando de manhã as
coisas custavam um preço e, à tarde, outro. Não dá. O governo precisa se
responsabilizar pela situação e encontrar uma solução.
De nossa parte, não vamos permitir que essa conta seja paga pelos
trabalhadores, na última data-base já brigamos pela recomposição
integral dos salários e faremos isso na próxima vez. Também vamos
pressionar o governo para que se mexa e resolva o problema.
Os sindicatos são o legítimo instrumento de defesa dos trabalhadores e
vamos fazer isso valer seja com que governo for.

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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COMERCIÁRIOS ENTREGAM PROPOSTAS DE
EMPREGO E QUALIFICAÇÃO AO GOVERNADOR

Os 71 presidentes dos Sincomerciários e Sinprafarmas
filiados à Fecomerciários foram recebidos no dia 25 de
maio, pelo governador Rodrigo Garcia, no Palácio dos
Bandeirantes. O encontro aconteceu menos de um
mês depois que o governador esteve no 1º de Maio dos
Comerciários em Avaré, quando foram encaminhadas
conversas sobre parcerias do sindicalismo comerciário
paulista com o governo do Estado para a geração de
empregos e cursos de capacitação profissional.
O presidente da Federação, Luiz Carlos Motta, entregou
ao governador documentos com essas propostas, englobando empregos, qualificação, habitação, cultura, entre
outros. Rodrigo Garcia foi receptivo a todas.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de Guarulhos, esteve presente e também falou ao governador
sobre os problemas que afligem os comerciários.
Motta frisa: “Agradecemos a atenção. É certo que esta
deferência do governador significa avançar nestas

parcerias. Ele conheceu a base sindical comerciária
paulista que está presente nos 645 municípios paulistas”.
paulistas”
Por sua vez, o governador disse: “Os comerciários podem
se sentir em casa aqui no Palácio. Vamos trabalhar juntos
pela geração de empregos e capacitação profissional”.
profissional”
O encontro foi prestigiado, entre outras autoridades pelo
presidente da Assembleia Legislativa (Carlos Pignatari),
pelo Secretário Estadual da Casa Civil (Cauê Macris) e
pelo deputado estadual, André do Prado.

Walter dos Santos fala ao governador sobre os comerciários

Motta entrega propostas ao governador Rodrigo Garcia
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SINDICATOS DE COMERCIÁRIOS SE REÚNEM
EM GUARULHOS E DEBATEM CUSTO DE VIDA

Dirigentes comerciários reunidos na sede do Sincomerciários de Guarulhos para
debaterem custo de vida, saídas para a crise e melhores condições de trabalho para os empregados no comércio

Foi realizada no dia 23 de maio mais uma reunião da
Regional 1 da Fecomerciários - Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo. O encontro,
chamado por Arnaldo Azevedo Biloti, do Sindicato dos
Comerciários de Santos e Coordenador Regional 1 da
Fecomerciários, aconteceu na sede do Sincomerciarios
de Guarulhos e os participantes foram recebidos pelo
presidente do sindicato, Walter dos Santos.
Também estiveram presentes o Deputado Federal e Presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta; Ricardo
Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT)
e do Sindicato dos comerciários de SP; José Gonzaga da
Cruz, Edson Ramos e Gino Vaccaro, respectivamente,
vice-presidente, secretário Geral e conselheiro Fiscal do
Sindicato dos comerciários de São Paulo; Washington Vicente da Fonseca, presidente do Sincomerciários da Baixada Santista; Giovani Guimarães de Oliveira, presidente do
Sinprafarmas de Santos, João Carlos Bascegas, presidente do Siprafarmas São Paulo; Rosemeire Lara dos Santos
Novaes, presidente do Sincomerciários de Registro e
outros representantes de trabalhadores no comércio.
A pauta teve como tema principal o auto custo de vida,

a carestia, a atual conjuntura econômica do Brasil, a necessidade de eleger representantes dos trabalhadores e,
principalmente, dos comerciários, nas próximas eleições.
Também foram traçadas estratégias para buscar a recomposição salarial da categoria nas próximas negociações
com os sindicatos patronais.
As regionais da Fecomerciários são compostas por
sindicatos de comerciários e de práticos de farmácia que
estão em regiões próximas e buscam otimizar as discussões de interesse da categoria.
A regional 01 (São Paulo e Baixada Santista) é coordenada por
Arnaldo Biloti (Sincomerciários Santos) e tem como subcoordenador: Walter dos Santos (Sincomerciários Guarulhos).
Sindicatos Participantes: Sindicato dos Empregados no Comércio
de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Registro,
Sindicato dos Empregados no Comércio de Santo André, Sindicato dos
Empregados no Comércio de Santos, Sindicato dos Práticos de Farmácia de São Paulo, Sindicato dos Práticos de Farmácia de Santos e
Região, Sindicato dos Empregados no Comércio de São Paulo.
Presidentes: Walter dos Santos, Rosemeire Lara dos Santos Novaes,
Ademar Gonçalves Ferreira, Washington Vicente, João Carlos Bascegas, Giovani Guimarães de Oliveira, Ricardo Patah.

GUARULHOS: JUSTIÇA PROÍBE TRABALHO
NO FERIADO EM 2 CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS
O Sincomerciários de Guarulhos obteve duas liminares
na Justiça na segunda (13/06), impedindo que a Grand
Sport (comercializa veículos Hyundai) e a Nova Quality (Toyota)
obriguem os seus funcionários a trabalharem no feriado,
incluindo o de Corpus Christi, 16/06.
Apesar de várias tentativas de composição junto ao
sindicato patronal, o Sincomerciários não obteve
êxito, não restando outra alternativa senão buscar
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guarida no Judiciário. A multa pelo descumprimento é de
R$ 2.000,00 por trabalhador prejudicado.
Só podem trabalhar no feriado as empresas que têm
acordo coletivo com o sindicato, com a previsão de folga
compensatória, entre outros direitos.
Você tem direitos, nós lutamos por eles.
Denuncie ao nosso departamento jurídico.
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PARCERIAS PROPORCIONAM LAZER PARA SÓCIOS
Enquanto a Sede Campestre e o pesqueiro de Santa
Isabel estão fechados devido à temporada de inverno, você pode aproveitar outros benefícios de lazer

que o Sincomerciários de Guarulhos e Região te oferece.
São várias opções de lazer com descontos especiais para
associados que podem beneficiar você e a sua família.

Convênios benef iam associados

Rod. Dos Bandeirantes Km 72 – Vinhedo – São Paulo
Ligar no sindicato para consultar valor do ingresso
www.wetnwild.com.br
Av. Nações Unidas, N° 22.540 - São Paulo/SP
Ligar no sindicato para consultar o valor do ingresso

Rod. Dos Bandeirantes Km 72,5 – Vinhedo – São Paulo

Tel. 11 5541-2530 - www.parquedamonica.com.br

Ligar no sindicato para consultar valor do ingresso
www.hopihari.com.br

Guarulhos (Shopping Internacional)
Informações e compra dos passaportes no sindicato
www.neogeo.com.br

Qualquer cinema da rede Cinemark
Informações e compra dos passaportes no sindicato

Guarulhos (Shopping Internacional)
Informações e compra dos passaportes no sindicato
www.bolixboliche.com.br

www.cinemark.com.br

Consulte passaportes
no SINDICATO
4574-2888
www.comerciariosdeguarulhos.org.br

sincomerciariosgrarulhos

@sincomerciariosgru
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”O que dizem os associados que se consultaram com o Dr. Takeshi”
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Bom dia!
Queria agradecer o atendimento de consulta do
cardiologista com o meu pai. O médico foi super
atencioso, perguntou tudo para meu pai, passou
exames e ajustou a medicação! É tão bom quando
temos um médico atencioso, que olha nos olhos, que trata de uma
forma diferenciada! Parabéns pelo excelente atendimento!!!

Boa Tarde.
Gostaria de deixar registrado como amei
minha consulta. O médico foi maravilhoso!
Muito atencioso, educado e simpático.
Me atendeu com excelência, respeitando os
limites das dores, e com paciência, me tranquilizando e me
deixando muito confiante.

Associada Jéssica

Mãe da associada Meirik
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KIT MATERNIDADE SINCOMERCIÁRIOS
DE GUARULHOS COMPLETA 5 ANOS
Lançado há cinco anos, para auxiliar em um período que é de muita
alegria, mas também de muitos gastos, o kit maternidade tem diversos
itens para os primeiros dias da criança e cuidados da mãe. A entrega
do kit é mais uma das formas como o sindicato se faz presente no dia
a dia da categoria comerciária em um momento inesquecível!

lhos encontramos: Trocador, 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 e cortador de unhas.

O que tem no Kit Maternidade Sincomerciários de Guarulhos
Dentro de uma bolsa personalizada do Sincomerciários de Guaru-

O que combatemos:
Além de auxiliar as mães nesse momento tão feliz, o sindicato luta
contra atitudes de empresas que objetivam apenas o lucro, sem valorizar a pessoa e discriminam a maternidade: 50% das mulheres são
demitidas após a licença maternidade (Fonte: FGV 2017). 47% das mulheres foram rejeitadas por empregos por serem mães ou desejarem
ter filhos (Fonte: Pesquisa MindMiners com 1.000 entrevistadas brasileiras +18 anos
diferentes classes sociais e regiões) .É uma realidade que precisa ser mudada.

Juliano, marido da associada Amanda Oliveira,
retirou o kit para o bebê Arthur

E dessa vez o sócio Jackson Lima Rocha, do Supermercados
Irmãos Lopes retirou o kit para o seu bebê Samuel.

Quem tem direito
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.

ao lado dos trabalhadores,
ao lado das mães e pais,
ao lado da família comerciária!
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