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REPÚDIO AO
FEMINICÍDIO

A PLENÁRIA DO “MULHER VALORIZADA”
APROVA CINCO DELIBERAÇÕES

FEMINICÍDIO
JA M A I S
Sincomerciários de Guarulhos emite nota repudiando o feminicídio. É inaceitável que isso continue a acontecer. No Brasil, a
cada quatro minutos uma mulher sofre agressão, na maioria das
vezes, por pessoas próximas a ela

Em evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, sob o
tema: “Empoderamento, Troca e Acolhimento” realizado no dia
13 de março, em Avaré, aprovou diretrizes que ampliam o empoderamento e as lutas femininas

Leia na Página 04
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NÃO TEMOS PRESIDENTE

É inacreditável a reação do governo à tragédia da Pandemia do
Coronavírus. Depois de ficar imóvel, em estado de negação no início,
com Bolsonaro chamando o vírus de fantasia e histeria, o governo saiu
com um pacote para sentar a lenha nos trabalhadores.
Além de matar milhares de pessoas e forçar milhões ao confinamento,
a pandemia devasta a economia global, derrubando o consumo, a
produção e o emprego, com danos visíveis há semanas, o Brasil nada
fez, pelo contrário, o presidente ainda incentivou uma passeata irresponsável contra o Congresso e o Judiciário, passeata essa que se tornou um
fiasco com o presidente, com suspeita de estar infectado, participando
do esvaziado ato.
Enquanto isso, na Europa os governos, como é o caso de Portugal, França
e Itália, lançam pacotes dirigidos aos trabalhadores, com o pagamento
de salários por meses até para autônomos, isenção de impostos e de
aluguéis para as pequenas empresas, que serão pagos pelo governo
daqueles países e nos Estados Unidos o presidente Trump anunciado

que dará dinheiro vivo para os trabalhadores, aqui, depois de ficar só
olhando, Bolsonaro e Guedes saíram com um pacote desastrado, de um
voucher miserável de R$ 200,00 para quem recebe bolsa-família e com a
possibilidade das empresas cortarem a jornada de trabalho até a metade
e o salário.
Esses sujeitos, além de incompetentes, são insensatos. Não bastou
a reforma trabalhista, que retirou vários direitos e era promessa de
empregos, não bastou a reforma da previdência, que Guedes dizia
que, se aprovada, faria o Brasil decolar, não basta a MP 905 que quer
arrebentar com o restante dos direitos dos trabalhadores. Guedes e
Bolsonaro atacam os trabalhadores.
Depois que passar essa crise de saúde, entraremos em uma crise
econômica e para fazer a economia girar novamente, seria necessário dinheiro no bolso da população, mas a preocupação deste governo
incompetente se resume a dar lucro para especuladores internacionais, os brasileiros que se danem.
Não temos Presidente, Bolsonaro não está à altura do cargo. Consegue ser muito pior do que Dilma, do que FHC, do que Sarney.
Não aceitaremos que este governo leviano utilize a desgraça da
pandemia de coronavírus, que ainda vai matar muita gente, para
aplicar com mais profundidade o seu plano de transformar o Brasil
e os brasileiros em empregados de quinta categoria para trabalhos
mal remunerados com o objetivo de produzirem produtos a serem
vendidos em países de primeiro mundo.
Senhor Guedes, Senhor Bolsonaro, não somos bobos, nós representamos trabalhadores que lutam para sobreviver, agora até contra vírus.
Não vamos aceitar, chega!

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
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LUTA PELO REAJUSTE: SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS REALIZA
MANIFESTAÇÃO EM SUPERMERCADOS
Os comerciários dos supermercados da nossa base
estão sem o reajuste salarial desde o ano passado. O
Sincomerciários de Guarulhos não aceitou as propostas dos
sindicatos patronais, pois retiram vários direitos conquistados ao longo dos anos. Queremos a manutenção dos
100% no feriado trabalhado, bonificação do domingo,
contra o aumento da quantidade de domingos trabalhados pois as folgas são um direito e, principalmente, o
reajuste de 4,5%.
Em razão disso, os nossos representantes Elias Cardoso
e Henrique Domingues visitaram alguns supermercados
em Guarulhos no final de fevereiro para esclarecer os fatos aos comerciários.
Caso os sindicatos patronais ou as empresas se

recusem a negociar, as nossas visitas nas empresas
serão mais constantes e barulhentas.

LUIZ CARLOS MOTTA ASSUME A PRESIDÊNCIA DA CNTC

Mesa da posse de Luiz Carlos Motta na CNTC

Jonathan Faleiros, Luiz Carlos Motta e Walter dos Santos

O deputado federal Luiz Carlos Motta assumiu no dia
05 de março a presidência da Confederação Nacional dos
Trabalhadores no Comércio (CNTC). A entidade, fundada em
1946, é composta hoje por 25 Federações filiadas e mais
de 800 Sindicatos vinculados, representando mais de
12,5 milhões de trabalhadores.
Motta, que também é presidente da Fecomerciários – Federação dos Empregados no Comércio do Estado de SP, foi eleito em dezembro do ano passado e vai ficar à frente da
entidade pelos próximos quatro anos. Ele sucedeu Levi
Fernandes Pinto e assume com o compromisso de manter o trabalho em busca de valorização dos comerciários
e focado na manutenção e conquista de direitos. “Somos
a maior categoria profissional urbana do país e a missão
desta Confederação é garantir o reconhecimento desta
força, que movimenta e ajuda a sustentar a economia
brasileira”, destacou o novo presidente.
A CNTC é uma das mais importantes confederações do
Brasil. A entidade participa ativamente de debates relacionados às questões trabalhistas e atua proativamente na defesa dos interesses da categoria, discutindo projetos de lei

e portarias, fomentando a discussão de temas relativos às
relações de trabalho, articulando o apoio de parlamentares
às causas dos trabalhadores e promovendo ampla comunicação e alinhamento de posições juntos às federações e
sindicatos que compõem seu sistema confederativo.
A Confederação atua ainda na defesa de bandeiras importantes, como o combate ao trabalho infantil, a igualdade
de direitos e oportunidades no mercado de trabalho entre
mulheres e homens e o respeito aos direitos trabalhistas
assegurados em lei. “É um desafio que estamos prontos
para enfrentar, buscando a reorganização para fortalecer
nossa categoria e tudo que esta entidade defende”, assegurou Motta.
O Presidente do Sincomerciários de Guarulhos, Walter
dos Santos, compareceu à posse e declarou seu apoio:
“O trabalho do companheiro Luiz Carlos Motta é muito
importante para a nossa categoria. Em um momento em
que o governo e os empregadores buscam retirar vários
direitos, temos de nos unir para fazer frente a isso e
Motta é a pessoa ideal para liderar essa resistência”,
declarou Walter.
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REPÚDIO AO FEMINICÍDIO
A diretoria do Sincomerciários de Guarulhos,
consternada com o brutal assassinato da
comerciária Marcela Aranda Thomaz Baptista, de 21 anos, que trabalhava em uma
loja do Shopping Internacional de Guarulhos, vem a público para repudiar o feminicídio cometido contra ela e contra todas
as mulheres.
É inaceitável que isso continue a acontecer e, pior, a aumentar. A realidade das
mulheres no Brasil é assustadora: a cada
quatro minutos uma mulher sofre agressão, na maioria das vezes, por pessoas
próximas a ela. Em média, todos os dias,
180 mulheres são estupradas em nosso
país. Em 2019, apenas no Estado de São
Paulo, 154 mulheres foram vítimas de feminicídio, um aumento de 29% em relação ao ano anterior.
Lembrando que feminicídio é o termo usado para denominar assassinatos quando a
vítima é morta por ser mulher. No Brasil,
a Lei do Feminicídio, de 2015, estabelece
que quando o homicídio é cometido contra uma mulher a pena é maior.
Precisamos tratar desse grave problema
com ações na educação, segurança
pública, saúde, psicologia, direitos humanos e independência social e financeira
das mulheres.
O Poder Judiciário precisa dar mais atenção ao julgamento desses casos, as punições precisam ficar ainda mais rígidas. O
governo precisa instalar mais centros de
referências para acolher as vítimas e dar
mais treinamento específico aos policiais
para lidar com mulheres que se encontram fragilizadas diante de situações de
violência.
Só será possível diminuir a violência contra a mulher com políticas públicas direcionadas à igualdade de gênero e ao fim
da cultura machista.
Não podemos mais tolerar a brutalidade,
ou melhor, bestialidade cometida contra
mulheres como a comerciária Marcela,
que estava grávida e no início da vida,
com 21 anos.
Também não podemos deixar de criticar
a forma como a mãe da vítima recebeu
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a informação, ao vivo e de maneira sensacionalista pelo Cidade Alerta,
programa da TV Record, apresentado por Luiz Bacci.
DENUNCIE
TELEFONE 180
A Central de Atendimento à Mulher - Ligue 180 é uma ligação gratuita e
confidencial, esse canal de denúncia funciona 24 horas por dia, todos os
dias da semana. Além de registrar denúncias de violações contra mulheres, encaminhá-las aos órgãos competentes e realizar seu monitoramento, o Ligue 180 também dissemina informações sobre direitos da mulher,
amparo legal e a rede de atendimento e acolhimento.
Os casos de violência também podem ser registrados pelo e-mail:
ligue180@mdh.gov.br
Apresentamos nossos profundos sentimentos à família da jovem Marcela
e nos colocamos à disposição nesse momento tão triste para todos nós.
Walter dos Santos
Presidente do Sincomerciários de Guarulhos
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PESQUEIRO É SINÔNIMO DE TRANQUILIDADE
ATIVIDADES INTERROMPIDAS ATÉ 06 DE ABRIL, EM RAZÃO DA
EPIDEMIA DE CORONAVÍRUS

Localizado ao lado da Sede Campestre e com acesso a
partir dela, o local é um oásis para os associados do Sincomerciários de Guarulhos.
O pesqueiro é uma ótima opção de lazer, com tranquilidade, segurança, estrutura e muita paz, tudo isso em um
cenário de muito verde e ar puro. É o local ideal para você
praticar sua pesca esportiva ou simplesmente descansar
da correria do dia-a-dia.
Pegue sua tralha de pesca, traga a sua família e passe
momentos muito agradáveis no local. Lembre-se que
crianças são bem vindas.
Mas não é só, se você quer aproveitar o calor que ainda faz
em abril e maio e prefere a sede campestre, os portões estão abertos aguardando a sua visita. É uma boa oportunidade, antes do inverno, para você aproveitar a piscina da Sede
Campestre. Também não se esqueça do churrasco. Vários
quiosques com toda a infraestrutura para um churrasco estão à sua disposição, lembre-se que a vida também é lazer.
Mas não é só isso, tem o campo de futebol gramado, a
quadra de futebol society coberta, o salão de jogos, videokê, playground, lanchonete e um amplo estacionamento, para sua comodidade. Aproveite o seu final de
semana com sua familia e venha desfrutar. Você tem direito.

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.
E PARA CHEGAR NÃO TEM JEITO DE SE PERDER
Siga pela Via Dutra até Arujá e de lá pegue a Estrada municipal
de Arujá – Santa Isabel. A Sede fica logo ali, no Km 56, no bairro
Cafundó - Santa Isabel.
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COMO SE PREVENIR DO
CORONAVÍRUS?
A prevenção contra a transmissão do novo coronavírus
exige cuidados simples no dia a dia, como a forma correta
de lavar as mãos, espirrar e tossir.
De acordo com Rosana Richtmann, infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, e membro
da sociedade Brasileira de Infectologia, é recomendável
portar álcool 70 para limpar prontamente as mãos antes
de encostar em áreas como olho, nariz e boca.
“Como a contaminação se dá através de gotículas [que
saem da pessoa infectada por meio de tosse, espirro e
fala], o vírus pode estar em qualquer superfície: em maçanetas, mesas, bancadas. Você pode tocar nessas superfícies, contaminar a mão, e depois tocar rosto, boca
e olhos, que são portas abertas para o vírus entrar no
organismo”, explicou Richtmann.
Segundo a infectologista, a higienização pode ser feita com
água e sabão ou álcool gel, mas nunca apenas com água.
Além das mãos, também é recomendável limpar com desinfetantes superfícies que possam estar infectadas e se

manter a uma distância mínima de um metro de pessoas
que estejam espirrando ou tossindo.
CUMPRIMENTOS SEM BEIJINHO NO ROSTO
A infectologista Ho Yeh Li, da Faculdade de Medicina da
USP, recomenda algumas mudanças de hábito. “Sempre
que há circulação de vírus respiratório, precisamos parar
de cumprimentar com beijinhos no rosto”, afirma ela.
Ao espirrar, diz, é recomendável colocar o antebraço ou
um lenço na frente do nariz e boca. Além disso, é preciso
entender que ir ao trabalho com sintomas de gripe implica
expor potencialmente outras pessoas à doença, segundo
a especialista.
Já o uso de máscaras é mais recomendado para quem
estiver em contato com alguém com qualquer sintoma
gripal, de acordo com Wladimir Queiroz, infectologista do
Instituto de Infectologia Emílio Ribas, especialista em
doenças infecciosas e parasitárias e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia.

PR EV ENÇ Ã O
Lavar as mãos constantemente é uma das principais formas de prevenção
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A PLENÁRIA DO “MULHER VALORIZADA”
APROVA CINCO DELIBERAÇÕES

Caravana feminina do
Sincomerciários de Guarulhos

As cinco de deliberações do 10º “Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida” foram aprovadas por unanimidade
pelas cerca de duas mil mulheres que fizeram o evento
na manhã desta sexta, 13 de março, em Avaré. São elas:
DELIBERAÇÕES
“O Conselho da Mulher da Federação dos Comerciários
do Estado de São Paulo submete à plenária integrante
desta décima edição do “Mulher Valorizada, Comerciária
Fortalecida”, cinco deliberações que foram redigidas com
base nos questionamentos, debates e diretrizes ocorridos neste evento comemorativo ao Dia Internacional da
Mulher, sob o tema: “Empoderamento, Troca e Acolhimento”. Consideramos que:
1. A Fecomerciários e seus 71 sindicatos filiados vão trabalhar para
ampliar o empoderamento feminino. O objetivo é conceder às

Duas mil comerciárias aprovam as
cinco deliberações

2.

3.

4.
5.

mulheres maior participação no sindicalismo, na política e no campo profissional a fim de combater discriminações e desigualdades.
Igualdade de gêneros é palavra de ordem!
Apoiar e incentivar as lutas femininas por emprego e renda. Que
a mulher não seja a última a ser contratada e a primeira a ser
demitida e que não receba salário menor que o homem cumprindo
a mesma jornada e executando a mesma função.
Ao ser 2020 um ano de eleições municipais, por meio do movimento político da Fecomerciários “Corrente Comerciária”, vamos
trabalhar para elegermos em toda a nossa base territorial o maior
número de prefeitas e vereadoras.
Atuar para garantirmos justiça e acolhimento às mulheres, fazendo valer os direitos humanos.
Mulher empoderada significa mulher com saúde, acesso à educação, qualificação profissional e protegida de toda e qualquer
violência e assédios.
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OLÁ, COMERCIÁRIO!
Retomamos 2020 a todo o vapor com o trabalho da equipe de representação sindical dos comerciários de Guarulhos e região. A nossa máxima “de loja em loja, de fábrica
em fábrica” demonstra dia após dia que sindicato forte é
aquele que visita o trabalhador e a trabalhadora nos seus
locais de trabalho, mas também é aquele sindicato que
é visitado pelos trabalhadores. O enorme sucesso dos
kits escolares distribuídos no início do ano é uma grande
prova disso.
Ao longo de 2019 desenvolvemos uma metodologia de
trabalho que possibilitou ao sindicato chegar em mais 500
empresas e dialogar direta ou indiretamente com mais de
10 mil trabalhadores dos grandes centros comerciais e
redes de supermercados. Esse novo método possibilitou
a fiscalização do cumprimento da CCT - Convenção Coletiva de Trabalho e das demais legislações que defendem
a dignidade daqueles e daquelas que necessitam levantar
todos os dias e ir ao serviço para garantir o alimento da
família.
Infelizmente, as nossas visitas também nos mostraram
o lado mais perverso da nova legislação trabalhista em
curso. Desde 2017, durante o governo de Michel Temer
que aprovou a reforma trabalhista, presenciamos a deterioração das condições de trabalho. Ao invés dos milhões
de empregos que foram prometidos, testemunhamos o
aumento do desemprego, do trabalho informal sem nenhuma garantia e a queda brusca da renda dos que trabalham. A terceirização irrestrita, por exemplo, promoveu
a queda do piso de muitos comerciários de R$ 1800,00
para apenas um salário mínimo.
O novo governo Bolsonaro também trata os trabalhadores como um problema. Desde que assumiu, Bolsonaro
tenta aprovar medidas que transformam os feriados e os
domingos em dias de trabalho normal. Sem meias palavras, o grande objetivo é acabar com o pagamento de
100% no feriado trabalhado e diminuir drasticamente o
número de folgas e os benefícios no domingo trabalhado.

Chegaram ao absurdo de cogitar que para ter direito de
folgar 1 domingo, o trabalhador precisaria trabalhar 7 domingos seguidos.
Passamos por um momento de dificuldades e ataques.
Somente a união, a mobilização e a participação de todas
e todos junto aos sindicato é capaz de garantir a manutenção dos nossos direitos.
Um forte abraço!
Henrique Domingues é funcionário e representante do
Sincomerciários de Guarulhos nas bases da categoria

Tel/whatsapp: 11 24756565
INSCRIÇÃO: R$ 20,00 (taxa única)
MENSALIDADE: R$ 15,00 (valor único para toda a família)
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. Consulte prazos de carência e condições.
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 3x4.
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