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CENTRO DE LAZER DA PRAIA
GRANDE AGORA COM DAY USE
A partir de agora o Day Use, que já está funcionando no Centro de
Lazer de Avaré, também poderá ser utilizado no Centro de Lazer da
Praia Grande. O objetivo é proporcionar à família comerciária um
dia agradável à beira das piscinas e garantir o acesso à praia, bem
em frente ao local.
Página 04

SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO
FECHAM PARA MANUTENÇÃO
O feriado do dia 31 de maio e o final de semana dos dias 02 e 03
de junho serão os últimos antes da interrupção anual de
funcionamento para obras de melhorias e manutenção da Sede
Campestre e Pesqueiro dos Comerciários.
Página 06

ACORDOS DIRETOS GARANTEM
REAJUSTES DE ATÉ 7%
Os sindicatos patronais foram intransigentes ofereceram reajuste
salarial entre 1,64% e 1,73%. O Sincomerciários de Guarulhos não
aceitou, por considerar isso uma ofensa e resolveu negociar diretamente com as empresas, obtendo reajustes de até 7%.
Página 03
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Novos Tempos

O objetivo da demolição trabalhista (arquitetada pelo governo Temer,
por banqueiros, empresários e por deputados e senadores ligados aos
patrões) era o de retirar direitos dos trabalhadores e enfraquecer os
sindicatos, impossibilitando a organização do trabalho para enfrentar
o capital que, no Brasil, é meramente especulativo e não produtivo.
Deu certo, mas, ao mesmo tempo deu tudo errado. Ao contrário
do que eles prometeram antes da reforma, o desemprego subiu,
o subemprego cresceu e, como revelaram recentes pesquisas, o
desalento aumentou e fez com que milhões de jovens entre quinze e
29 anos sequer trabalhem ou estudem.
Eles tinham como objetivo tornar a mão de obra brasileira mais barata
do que a chinesa, aproximando o mercado de trabalho brasileiro do
Vietnã e de Bangladesh, o que conseguiram em parte, pois atingiram
em cheio as classes mais desorganizadas, aquelas representadas por
sindicatos de papel, de pelegos ou sem representatividade.
Contudo, o que eles não esperavam é que uma quantidade enorme

de sindicatos patronais iria quebrar, como está acontecendo. Até
entidades como a toda poderosa criadora do pato amarelo, a FIESP –
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, está vendo as suas
receitas serem reduzidas drasticamente. Muitos sindicatos patronais
estão fechando as portas.
Na outra ponta, há sindicatos de empregados em dificuldade, isso
é verdade. Mas, outros estão se reinventando e eles não esperavam
por isso.
Se entidades fortes como o Sincomerciários de Guarulhos,
enfrentaram a ditadura, os anos de hiperinflação, os oito anos de
neoliberalismo de Fernando Henrique Cardoso, porque agora não
encontraríamos saídas para continuar a defender os direitos dos
trabalhadores?
É nessa linha que ao recebermos de certos sindicatos patronais
propostas ridículas de reajustes salariais, saímos à batalha em uma
jornada árdua e cansativa, ou seja, passamos a buscar o acordo por
empresas (e são centenas na nossa base).
Após bastante diálogo, estamos demonstrando aos empregadores
que é importante valorizar o trabalhador, oferecer reajustes dignos
e melhorar as condições de trabalho e estamos obtendo bastante
sucesso. Já alcançamos boa parte da nossa base com as negociações
com as empresas e vamos continuar a insistir nessa linha.
Esses são os novos tempos, estamos reinventando a forma de fazer
sindicalismo.
Isso não significa que apoiamos a desastrosa reforma trabalhista, que
significou um golpe nos trabalhadores e na economia nacional, mas,
ao mesmo tempo que lutamos contra esse retrocesso, continuamos a
trabalhar pelos comerciários e assim permaneceremos sempre.

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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ACORDOS DIRETOS COM EMPRESAS GARANTEM
REAJUSTES DE ATÉ 7%

Com exceção dos sindicatos patronais dos varejistas de
Guarulhos, com quem negociamos e obtivemos 4% de
reajuste, das concessionárias de veículos, com quem chegamos a 3% e das empresas de ferro e aço, bem como
dos atacadistas de drogas e medicamentos, quando alcançamos 2,5%, os sindicatos patronais foram intransigentes nas negociações para o reajuste salarial e ofereceram índices entre 1,64% e 1,73%. O Sincomerciários
de Guarulhos não aceitou, por considerar isso uma ofensa e resolveu negociar diretamente com as empresas,
obtendo excelente resultados. “O comerciante entende
que esse reajuste é ridículo. Se não valorizar seu funcionário, ele é quem perde. Por isso, estamos conseguindo
fechar acordos bem acima do que recomenda o sindicato
patronal”, destaca Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de Guarulhos.
O resultado é que o Sincomerciários de Guarulhos fechou
acordos individuais com grande parte das empresas da
base nos setores atacadista, de peças, alimentício e de
material de construção. Os reajustes decorrentes de
acordos diretos variam entre 3% e 7%.

“Estamos sempre buscando soluções negociadas.
Conversamos com os comerciantes e mostramos o
quanto é importante ter funcionários valorizados e trabalhando satisfeitos. Mas permanecemos atentos e não
vamos deixar que retirem direitos, façam homologações
em salas fechadas ou escritórios de contabilidade, sem
a presença do Sindicato. O trabalhadores entendem isso
também e confiam no nosso trabalho”, afirma.
Além do reajuste salarial digno, nessas negociações diretas o sindicato tem reivindicado extinção do banco de
horas ou a sua legalização; legalização com melhores regras para o trabalho nos domingos e feriados; escala de
serviço em plantões com, no mínimo, 15 dias de antecedência; outros, como registro correto da função exercida
e equiparação salarial aos da mesma função.
Os reajustes são retroativos à data-base. Outros acordos
decorrentes de negociações diretas estão em fase de finalização e devem ser anunciados em breve. Se a sua empresa está
se negando a negociar informe ao sindicato, para que sejam
verificadas as condições de trabalho no local e, se necessário,
realizadas paralisações.

Negociações continuam - O presidente do Sincomerciários valoriza o diálogo, como instrumento para se
alcançar o entendimento e negociações que cheguem a
resultados efetivos.

Os acordos já foram fechados com boa parte das centenas de
empresas da base do Sincomerciários. Para saber se a empresa em que você trabalha já finalizou as negociações, entre em
contato com o Sindicato pelo Tel. (11) 2475-6565
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CENTRO DE LAZER DA PRAIA GRANDE
AGORA COM DAY USE
A partir de agora o Day Use, que já está funcionando no
Centro de Lazer de Avaré, também poderá ser utilizado
no Centro de Lazer da Praia Grande.
O objetivo é proporcionar à família comerciária um dia
agradável à beira das piscinas e garantir o acesso à praia,
bem em frente ao local.

Para o day use e informações de diárias no Centro de
Lazer da Praia Grande entre em contato com Joyce
no sindicato: telefone 11 2475-6565 ou no Whatsapp do
sindicato: 11 96865-1531
Confira o regulamento do Day Use e aproveite com a sua
família.
DAY USE | REGULAMENTO
DIAS DE FUNCIONAMENTO
Sábados e domingos.

VALOR DA DIÁRIA
R$ 30,00 (trinta reais) por pessoa.

CHECK IN
A partir de 9 horas.

CHECK OUT
Até às 17 horas.

RESTRIÇÕES
Alta temporada, quando o Centro de Lazer estiver com sua capacidade
de lotação esgotada, em algumas datas comemorativas e em eventos
específicos.
ISENÇÕES
Crianças com idade menor ou igual a 6 (seis) anos.
INCLUSOS NA DIÁRIA
Almoço no refeitório (exceto bebidas) e eventual recreação que haja
na data da visita.
DESISTÊNCIA
Desistência na chegada ou após a entrada no Centro de
Lazer dos Comerciários na Praia Grande e a saída antecipada por
que motivo for não darão direito a qualquer tipo de restituição
ou reembolso ou crédito para nova diária, acarretando na
perda total da quantia paga para ingresso no Centro de Lazer.
Na impossibilidade de comparecimento, o usuário deverá
avisar ao Sindicato sobre o fato com antecedência mínima
de 48 horas, a fim de que haja tempo hábil de ser comunicado
o Centro de Lazer. Esta entrada, paga pelo visitante usuário,
poderá ser reaproveitada no período máximo de sessenta
dias corridos, contados a partir do comunicado de não
comparecimento.
SERVIÇOS
O Centro de Lazer possui: lanchonete, onde o visitante pode
adquirir bebidas, lanches, porções, sorvetes e afins, salão de jogos,
duas duchas externas no acesso de banhistas, banheiros.
O Centro de Lazer não oferece: acesso aos apartamentos,
toalhas, boias, brinquedos e equipamentos para crianças, chuveiro,
estacionamento e armários ou chapelaria para guarda de objetos,
malas, bolsas e afins.
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3.

4.

5.

6.

1. É obrigatória, ao entrar no Centro de Lazer dos Comerciários em Praia
Grande, a apresentação da “Autorização” emitida pelo Sindicato
filiado à Fecomerciários. A “Autorização” não será aceita se apresentar rasuras ou emendas ou com informações incompletas.
2. O usuário visitante que não estiver em posse da autorização

8.

RESPONSABILIDADES

7.

• O uso das dependências do Centro de Lazer é de inteira responsabilidade dos usuários, inclusive qualquer acidente ou
problemas de saúde que venham a ocorrer.
• Todo e qualquer dano ou prejuízo ao patrimônio do Centro de
Lazer Aquático será cobrado do visitante e do Sindicato responsável.
• As pessoas que, por excesso de bebida alcoólica, tornarem-se inconvenientes, serão responsabilizadas pelos danos que
causarem e serão retiradas imediatamente do Centro de Lazer.
• Os pais são responsáveis pela segurança de seus filhos:
acompanhamento e vigilância durante todo o tempo de per-

manência no Centro de Lazer, bem como pelos equipamentos
de segurança próprios para a idade, tais como boias e coletes
salva-vidas.
• O Centro de Lazer dos Comerciários em Praia Grande não se
responsabiliza por objetos ou pertences de qualquer natureza
ou valor deixados em áreas comuns e em suas dependências.
Os objetos esquecidos ficarão guardados pelo prazo de sessenta dias. Decorrido este prazo, serão doados a instituições
de caridade, caso não haja procura para devolução. Todos os
funcionários e colaboradores do Centro de Lazer deverão ser
tratados com respeito e urbanidade.

EXPRESSAMENTE PROIBIDO

AVISOS IMPORTANTES

mencionada neste Regulamento não poderá ingressar no
Centro de Lazer dos Comerciários em Praia Grande.
É obrigatório o uso da pulseira de identificação durante todo o
tempo de permanência nas dependências do Centro de Lazer
dos Comerciários em Praia Grande.
Todas as bolsas, sacolas e malas dos usuários visitantes
estão sujeitas à vistoria prévia pela equipe de monitoramento, com o fim de evitar infração ao estipulado neste
Regulamento.
Em caso de chuvas, temporais, raios e trovoadas, deve ser
procurado local seguro e abrigado, pois as piscinas serão
evacuadas por motivo de segurança.
Em caso de acidente, o usuário visitante deverá se dirigir à
recepção do Centro de Lazer.
O usuário visitante não poderá alegar ignorância quanto ao teor
do presente Regulamento Interno, uma vez que acompanha a
“Autorização para utilização do Centro de Lazer dos Comerciários em Praia Grande”.
A inobservância de qualquer um dos itens deste Regulamento
poderá resultar no imediato cancelamento de permanência do
usuário visitante, sem direito a restituição.

• Entrar nas dependências do Centro de Lazer com alimentos de
consumo imediato, perecíveis e/ou que necessitem de refrigeração e cuidados especiais, ressalvados os alimentos destinados às crianças e/ou portadores de necessidades especiais em
quantidade limitada para uso próprio;
• Usar trajes inadequados;
• Usar bronzeador ou qualquer substância oleosa nas piscinas;
• Nadar de bermuda, calças ou roupas impróprias para as piscinas;
• Utilizar as piscinas com lesões corporais, mesmo com exame
médico em ordem;
• Permanência de pessoas que atentem contra a moral e os bons
costumes ou se utilizem de expressões verbais impróprias para
o local (palavrões);
• Qualquer tipo de cena imoral, gestos obscenos e que atentem
ao pudor;
• Desentendimentos ou brigas. No caso de ocorrência, todos os
envolvidos serão retirados do local;
• Fazer gestos agressivos, brincadeiras de mau gosto ou que tragam risco para terceiros;

• Dar pontas e mortais nas piscinas, fazer cavalos de guerra e ter
contatos físicos excessivos;
• Portar e usar armas de qualquer natureza, objetos cortantes e
artefatos de vidro;
• Usar entorpecentes e drogas;
• Jogar lixo (papéis, pontas de cigarro etc.) no chão;
• Jogar detritos ou fazer uso inadequado das piscinas;
• Entrar com animais e aves no estabelecimento;
• Reproduzir música por meios próprios (celular, aparelhos de
som, caixas de som etc.);
• Utilizar instrumentos musicais; portar caixas térmicas;
• Fumar na área das piscinas;
• Danificar as instalações e o patrimônio do Centro de Lazer, inclusive plantas;
• Deixar crianças desacompanhadas a qualquer momento e em
qualquer ambiente;
• Entrar nos setores restritos a funcionários (casa de máquinas
de piscinas, recepção etc.);
• Circular nos corredores dos apartamentos, e
• Consumo de bebidas alcoólicas por menores de dezoito anos.

5

LAZER

nº 254 | o comerciário | maio/2018

SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO FECHAM
PARA MANUTENÇÃO

NO DIA 01 DE SETEMBRO
A SEDE CAMPESTRE
ESTARÁ DE VOLTA
O final de semana dos dias
2 e 3 de junho 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.
E atenção: No dia 31 de maio (feriado)
a Sede Campestre estará aberta

ENTÃO APROVEITE...
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NORMAS DE FUNCIONAMENTO
• 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.
• 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.
• Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
• O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede
Campestre, após a identificação na portaria.

VARIEDADES
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KIT-BEBÊ
Mais uma família levou o kit-bebê, oferecido pelo 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. Sempre lembrando que 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.

Sócio Josimar Vieira da Comercial de Móveis Jordanesia com sua esposa
Simone recebem o kit do bebê Josue

NOVOSCONVÊNIOS

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

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

11 2475-6565

MASSOTERAPEUTA E ORIENTADORA
PSICOLOGICA – MÔNICA FILOMENA
Rua Utama, Nº 130 – apto 142 A – Vila Paulista – Guarulhos/SP
Tel. 4372-1503 ou 99483-9843
Desconto:
Sessões de R$ 9,50 a 40,00 dependendo da especialidade

UNIFISIO FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO SS

SILOS ASSISTÊNCIA MÉDICA

Rua Caraguatatuba, Nº 134 – Vila Rachid – Guarulhos/SP
Tel. 2229-8336 ou 2443-37770

Rua Doutor Angelo de Vita, Nº 43 – Centro - Guarulhos/SP
Tel. 2442-9032

Desconto:
Sessões de R$ 9,50 a 40,00 dependendo da especialidade

Desconto:
Valor da consulta R$ 40,00 e desconto de 30% nos exames

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 agenda, 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

