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1º DE MAIO DOS COMERCIÁRIOS REÚNE
CATEGORIA EM AVARÉ
A primeira edição do 1º de Maio dos
Comerciários, em comemoração ao Dia
do Trabalho, reuniu milhares de trabalhadores da categoria neste domingo
no Complexo Eco, o Centro de Lazer dos
Comerciários em Avaré. Os comerciários de Guarulhos estiveram presentes,
com um ônibus, levando 48 pessoas,
que, após cinco horas de viagem.

Confira na Página 03

COMERCIÁRIOS PARTICIPAM DE ATO
CONTRA CARESTIA EM GUARULHOS

Cerca de 500 pessoas participaram do ato apartidário contra
a carestia realizado no dia 29/04, em frente ao hipermercado
Carrefour da Vila Rio. O protesto foi organizado por doze
Sindicatos, quatro Centrais Sindicais, várias associações de
moradores, movimentos de jovens, de mulheres e religiosos.
O Sincomerciários de Guarulhos enviou uma comitiva de
30 pessoas.

Veja na página 04

SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO FECHAM PARA MANUTENÇÃO
O final de semana
dos dias 28 e 29 de
maio será o último
antes da interrupção anual de funcionamento para
obras de melhorias
e manutenção da
Sede Campestre
e Pesqueiro dos
Comerciários.
Página 05
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NÃO TOQUEM NO NOSSO FGTS

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o governo preparou minutas de
medidas provisórias (MPs) para reduzir a alíquota de contribuição do
FGTS que as empresas recolhem sobre o salário dos trabalhadores, de
8% para 2%, e reduzir a multa paga em caso de demissão sem justa
causa, de 40% para 20%.
Se forem para a frente, essas medidas deixarão os trabalhadores
com valores bem mais baixos do que os atualmente recebidos em caso
de demissão. Também segundo o jornal, o governo estuda cortar as
alíquotas de contribuições para o Sistema S, mais um golpe nos trabalhadores, que têm nessas entidades, como o SESC e SENAC, por
exemplo, locais onde podem se qualificarem e terem lazer de qualidade
a preços razoáveis.
Em entrevista, Paulo Guedes negou a possibilidade neste momento, mas
disse que essas mudanças chegaram a ser cogitadas juntamente com a
“carteira verde amarela” – a Medida Provisória n° 905/2019 que perdeu
validade em abril de 2020 e reduzia a alíquota do FGTS, permitia

trabalho aos domingos como se fosse dia normal, entre outras maldades.
Entretanto, conforme o site Poder 360, as medidas reveladas pela Folha
são estudadas para um possível segundo mandato de Bolsonaro.
Lembramos que o FGTS foi criado em 1966 com o objetivo de proteger
o trabalhador demitido sem justa causa e surgiu como uma alternativa
para a estabilidade decenal extinta em 1988.
No início de cada mês, as empresas depositam em contas abertas na
Caixa Econômica Federal, em nome dos trabalhadores, 8% do salário
de cada funcionário. O FGTS é constituído pelo total desses depósitos
mensais e os valores pertencem aos empregados. Em caso de demissão
ou de algumas exceções previstas em lei, os trabalhadores dispõem dos
valores do Fundo e de uma multa que deve ser paga pela empresa e que
representa 40% do valor depositado ao longo do tempo no FGTS.
Eventual redução do FGTS não criará mais empregos, vai tirar mais
dinheiro do bolso dos trabalhadores e, portanto, da circulação na
economia, e vai parar na conta dos empregadores, ou seja, mais um
ataque contra a população.
Não admitimos que qualquer governo, este ou o que vier depois, mexam
com o nosso FGTS. Ele é uma conquista dos trabalhadores.
Basta de retiradas de direitos disfarçadas de reformas. Isso nada tem de
moderno, mas de exploração do povo e de transferência de renda para
os mais ricos.
Os sindicatos, que também têm sido constantemente atacados,
são a muralha de defesa dos empregados. Lembramos que direitos que
hoje passam despercebidos, são fruto do trabalho de décadas dos
sindicatos, como participação nos lucros e resultados, reajuste anual de
salários, descanso semanal remunerado, décimo terceiro salário, férias
remuneradas e o próprio FGTS.

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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1º DE MAIO DOS COMERCIÁRIOS
REÚNE CATEGORIA EM AVARÉ
A primeira edição do 1º de Maio dos Comerciários, em
comemoração ao Dia do Trabalho, reuniu milhares de trabalhadores da categoria neste domingo no Complexo Eco,
o Centro de Lazer dos Comerciários em Avaré.
As caravanas dos Sindicatos filiados à Federação dos
Empregados no Comércio do Estado de São Paulo

começaram a chegar ao local logo pela manhã, com comerciárias e comerciários animados para o dia de reflexão
e diversão que os aguardavam.
Os comerciários de Guarulhos estiveram presentes, com
um ônibus, levando 48 pessoas, que, após cinco horas de
viagem, chegou a Avaré por volta das 9h.

Com todos reunidos na tenda principal do evento, o presidente da Fecomerciários - Federação dos Empregados no
Comércio do Estado de São Paulo, Luiz Carlos Motta, discursou para os trabalhadores. Motta parabenizou a categoria

e os trabalhadores em geral, destacou a valorização dos
Sindicatos e o combate à carestia, além de ressaltar a
importância do voto consciente nas eleições deste ano,
que acontecem em outubro.

Vários prêmios foram sorteados. Uma moto 0 km foi
sorteada e a vencedora foi a comerciária associada ao
Sincomerciários de Bauru, Letícia Pegatim.
Ao lado do presidente Motta, Rodrigo Garcia, governador
de São Paulo, esteve no 1º de Maio dos Comerciários.
Ele conheceu as dependências do Complexo Eco e, em
seguida, subiu no palco para falar com os trabalhadores. O governador manifestou interesse em estabelecer

parceiras com a Federação para a geração de empregos.
Passada a manhã que envolveu discursos e discussões sobre a atual situação dos trabalhadores brasileiros, os participantes se dirigiram para as instalações do parque aquático
para aproveitarem o dia de sol nas piscinas do complexo.
Para encerrar o evento, a dupla sertaneja Zé Neto e
Cristiano agitou a categoria presente no Complexo Eco,
o Centro de Lazer dos Comerciários em Avaré.
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ATO CONTRA CARESTIA
REUNIU 500 PESSOAS EM GUARULHOS

Cerca de 500 pessoas participaram do ato apartidário
contra a carestia realizado na manhã desta sexta-feira,
29/04, em frente ao hipermercado Carrefour da Vila Rio.
O protesto foi organizado por doze Sindicatos, quatro
Centrais Sindicais, várias associações de moradores, movimentos de jovens, de mulheres e religiosos.
O Sincomerciários de Guarulhos enviou uma comitiva de
30 pessoas.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de
Guarulhos, destacou a importância do ato para enfrentar
a situação em que vivemos: “Falta
Falta comida na mesa do
povo. O gás de cozinha chega a R$ 120,00 e a gasolina já
ultrapassa os R$ 7,00. Quem vai ao supermercado gasta
o dobro do que há pouco tempo. A fome voltou ao Brasil.
Precisamos dar um basta, os trabalhadores precisam voltar a fortalecer os sindicatos e vocalizar o não a tudo isso.
Os governos de plantão, sejam eles de que partido forem,
precisam saber que não aceitamos qualquer coisa, que estamos alertas”,
alertas” finalizou.
José Barros da Silva Neto, metalúrgico e coordenador
da Força Sindical Regional Guarulhos, avaliou: “Fizemos
um ato necessário e outros virão por aí. Ninguém aguenta
mais o custo de vida, principalmente o preço dos alimentos. O Governo não está fazendo nada”.
nada”
Josinaldo José de Barros (Cabeça), presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos abordou o custo
de vida: “A sociedade não aguenta mais o custo de vida.
E quero reforçar que o nosso ato é democrático, em
defesa do poder de compra, em defesa do salário, é contra
a carestia”.
carestia”
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Estiveram no ato os sindicatos de Guarulhos: Metalúrgicos, Químicos, Sincoverg, Siemaco, Stap, Frentistas,
Comerciários, Sindsaúde, Construção Civil, Têxteis e
Vestuário. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo
também foi representado.
Participaram, também, o advogado Chico Bezerra, José
Gonzaga da Cruz, pela UGT; Josimar Andrade de Assis,
dos Comerciários-SP; Alvaro Ferreira Egea, da CSB e a
ex-vereadora em São Paulo, Lídia Correia, que é uma das
articuladoras do movimento contra a carestia na Capital.
A coordenação do movimento contra a carestia se reúne
após o 1º de Maio para programar novas manifestações.

Comitiva do Sincomerciário de Guarulhos

LAZER
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SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO FECHAM
PARA MANUTENÇÃO

O final de semana dos dias
28 e 29 de maio será o último
antes da interrupção anual
de funcionamento para obras
de melhorias e manutenção
da
Sede Campestre
e
Pesqueiro dos Comerciários.
Como em outros anos, a
diretoria aproveita a época
do frio, quando a frequência
diminui muito, e interrompe
as atividades.

EM
SETEM
BRO
A SED
E CAM
PESTR
E
ESTAR
Á DE
VOLTA

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

Então APROVEITE ...

► 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.
► Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
► Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado.
► Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho.
► Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as
mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.
► 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.
► O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede
Campestre, após a identificação na portaria.
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TIPOS DE ESCOVAS
Encontramos escovas de dente em farmácias,
mercados, e supermercados, escovas de tipos,
tamanhos,
formatos,
marcas
e
finalidades
diferentes, por isso não é fácil decidir. Para saber qual a
mais indicada, nada melhor do que consultar o dentista.
Mas, vamos esclarecer algumas dúvidas frequentes.
FORMAS E FORMATOS
O mais indicado pela maioria dos dentistas é optar por
uma escova com cerdas planas, pontas arredondadas, do
tipo ultramacia, e sempre com uma grande quantidade
de cerdas. Existem diferenças nas bordas das escovas e,
principalmente, no formato da cabeça. As variações são
recomendadas para diversos fins, como faixa etária,
diferenças no tamanho do arco dental, tipo de gengiva e
casos específicos, como aparelhos ortodônticos.
Nada de escolher sua escova entre os produtos infantis.
Há um mito de que as escovas infantis servem para adultos por ter a cabeça menor e alcançar os espaços mais
escondidos. Existem escovas de adulto com cabeça bem
pequena para esta função.
É HORA DE TROCAR
O consumo de escovas dentais no Brasil é muito baixo
atingindo uma escova per capta a cada ano e meio.
Na Suíça, por exemplo, a troca de escovas dentais é
praticamente mensal. Algumas escovas no mercado
vêm com uma faixa azul, que, quando clareia, indica
que está na hora de ser aposentada. Mas nem sempre
estes indicadores mostram o momento ideal para troca.
De forma geral, as escovas devem ser trocadas entre
dois e três meses de vida. O melhor é mantê-las sempre
novas, uma vez que escovas antigas, ou muito usadas,
perdem efetividade e induzem a pessoa a aumentar a
força durante a escovação. O mal disso é o desgaste do
esmalte dental e a retração gengival.

6

LÍNGUA NÃO SE LIMPA COM ESCOVA DENTAL
As escovas que trazem limpador de língua e bochechas
na parte de trás, não são as mais indicadas para garantir
a limpeza da língua. Para esse fim existem os limpadores
de língua que executam esta tarefa com mais eficiência e
sem desconfortos ou ânsia. Eles têm formato anatômico:
a cabeça acompanha o formato da língua, o cabo
angulado se encaixa na mão perfeitamente, a altura é
bem menor do que uma escova de dente normal o que
permite alcançar
bem no fundo
da língua, Além
de tudo, os limpadores não ferem a língua e
eliminam o risco
da contaminação
cruzada.
Fonte: Uniodonto Goiania
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11 4574-2888
DENTISTA GRATUITO PARA ASSOCIADOS
DISPONÍVEL SOMENTE PARA:
► 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.

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

AGENDE:
Tel./ whatsapp 11 2229-1442

Este convênio não cobre tratamentos estéticos, tais como,
clareamentos, aparelhos ortodônticos, próteses dentárias, etc.
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AOS

COMERCIÁRIOS

PISO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE GUARULHOS
Comerciários de Guarulhos, informamos que, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho do comércio varejista de
Guarulhos, exercício 2021/2022, assinada entre os sindicatos dos empregados e dos patrões, restou fixado como
menor salário de admissão os valores a baixo discriminados, que a partir de 01/10/2021,
ficaram assim estabelecidos:
• Office Boy, faxineiro, copeiros e empacotadores: R$ 1.410,00
• Demais empregados: R$ 1.763,00
TRABALHADOR, NÃO SE OMITA, DENUNCIE SEMPRE!
11 4574-2888

SÓ HOMOLOGUE NO SINDICATO
Não aceite que a RESCISÃO DE TRABALHO
seja homologada fora do sindicato.
Só nele é que você tem garantia de que
os seus direitos
serão respeitados.
Já homologou?
Conferimos gratuitamente para você!

11 4574-2888
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