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SINDICATO CONQUISTA REAJUSTE 
DE 4,50% PARA TRABALHADORES 

EM FERRO E AÇO

O Sincomerciários de Guarulhos firmou junto ao sindicato 
patronal a Convenção Coletiva de Trabalho dos trabalhadores 
em empresas que comercializam ferro e aço. O índice alcançado 
foi uma grande vitória: 4,50%.
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CONVOCAMOS OS COMERCIÁRIOS QUE TRABALHARAM 
NA ZAPATA CALÇADOS DO SHOPPING INTERNACIONAL DE 
GUARULHOS, ENTRE 2013 E 2018, para que entrem em contato com 
o Sincomerciários de Guarulhos e verifiquem se estão entre os 
funcionários que receberão os valores relativos à vitória judicial 
na ação de participação nos lucros e resultados.
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URGENTE:
CONVOCAÇÃO PARA RECEBER $$$ 
VITÓRIA EM AÇÃO CONTRA ZAPATA 

CALÇADOS

O Sincomerciários de Guarulhos negociou diretamente com 
várias empresas e, nos últimos dois meses fechou mais de 
120 acordos com empresas de vários setores, desde gêneros 
alimentícios até varejo e comércio de autopeças, que garantiram 
reajustes de até 6% e mantiveram todos os benefícios já 
concedidos anteriormente.
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SINCOMERCIÁRIOS FECHA 
MAIS DE 120 ACORDOS E

GARANTE REAJUSTES
DE ATÉ 6%
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A IMPORTÂNCIA DO VOTO

Mais uma vez chegamos a uma eleição.
Neste ano, por causa da Covid-19, que levou alguns amigos e pre-
judicou tanto a economia e a saúde das pessoas, a eleição está 
ocorrendo em outras datas, com o primeiro e segundo turnos muito 
próximos.
Passado o primeiro turno, quando escolhemos os vereadores, vem a 
decisão sobre os prefeitos.
Nunca é demais lembrar aos colegas comerciários a importância 
do nosso voto no próximo dia 29 de novembro. É muito importante 
escolhermos bem o prefeito, pois ele tomará decisões que afetarão 
diretamente a nossa vida.  Ao prefeito, cabe administrar a cidade, 
aplicando o dinheiro público no bem estar da população. É respon-
sabilidade dele, por exemplo, cuidar da iluminação e limpeza da 
cidade, do transporte público, construir creches e escolas, ordenar 
a abertura do comércio e cuidar saúde, algo que se mostrou tão 
importante neste ano.

Até o dia da eleição, já teremos ultrapassado a marca de cento e 
setenta mil mortos em todo o Brasil e poderia ter sido muito pior se 
alguns prefeitos não tivessem reagido ante o mais completo descaso 
do governo de Jair Bolsonaro, alguém que não tinha a menor condi-
ção de ter sido eleito presidente do Brasil.
Pois bem, a Covid19 mostrou a importância dos governos cuidarem 
bem da saúde pública, de manterem hospitais de qualidade. Também 
ficou demonstrada a falência da educação pública. Enquanto filhos 
dos mais bem remunerados puderam permanecer em suas casas as-
sistindo aulas ao vivo, pela internet, as crianças matriculadas em 
escolas públicas sofreram com um apagão, como o do Amapá, mas 
na educação. E os prefeitos têm muito a ver com isso na educação 
infantil e no Fundamental 1 (antigo primário).
A culpa é dos prefeitos, mas também é nossa. Nós os elegemos. Tam-
bém é necessário destacar que é importante eleger pessoas compro-
metidas com os trabalhadores. A crise econômica, que já era grave, 
piorou com a Covid-19 e a falta de investimentos tanto do presidente, 
quanto do governador e dos prefeitos, faz com que o desemprego 
aumente. Por isso, temos que eleger pessoas que estejam compro-
metidas com os trabalhadores, trabalhador vota em trabalhador.
Mas só isso não basta, antes de escolher, olhe o passado do sujeito, 
procure saber se é honesto. Não entregue o seu voto a troco de um 
churrasco. É o futuro da nossa cidade que está em jogo. Se esco-
lhermos um corrupto, ele desviará o dinheiro que iria para escolas, 
hospitais e outros serviços essenciais.
Lembre-se do que dizia Bertolt Brecht, um destacado dramaturgo, 
poeta e encenador alemão do século XX: “o pior analfabeto é o anal-
fabeto político”.

As homologações no sindicato são feitas das 9h às 17h30 e
devem ser marcadas com 2 dias de antecedência.

O Departamento Jurídico está à sua disposição,
de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Guarulhos, Arujá e Santa Isabel
Ligue: (11) 4574-2888

Itaquá, Poá e Ferraz
Ligue: (11) 4642-0792

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) 4574-2888
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; Shirley de Carvalho Silva; Ana Cristina Barbosa da Silva; Edilene Maria da 
Silva Paes; José de Almeida Araújo; Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito; 
Valéria de Faria Bonfim; Edson Jesus de Carvalho e Maximino Pereira Xavier.
Projeto Gráfico/ Diagramação: Edgard Catão –  Jornalista Responsável/ Fotos: Alex Pereira
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Facebook: /sincomerciariosguarulhos | Instagram: /sincomerciariosgru | WhatsApp: 11 4574-2888
Impressão: Hawaii Gráfica e Editora
Os artigos assinados e publicados nesse informativo expressam exclusivamente a opinião de seus autores

Walter dos Santos
Presidente

2

nº 284  |  o comerciário  |  novembro/2020EDITORIAL



3

nº 284  |  o comerciário  |  novembro/2020SINDICALISMO

SINDICATO CONQUISTA REAJUSTE DE 4,50% PARA
TRABALHADORES EM FERRO E AÇO

O Sincomerciários de Guarulhos firmou junto ao sindicato 
patronal a Convenção Coletiva de Trabalho dos trabalha-
dores em empresas que comercializam ferro e aço.
O índice alcançado foi uma grande vitória: 4,50%.

Confira em nosso site os salários de admissão e as 
cláusulas que mantiveram vários direitos adquiridos 

anteriormente.
|  www.comerciariosdeguarulhos.org.br  |

O presidente da ACE-Guarulhos, Silvio Alves, assinou 
nesta quinta-feira, 05/11, na sede do Sincomerciários 
(Sindicato dos Empregados do Comércio de Guarulhos), 
acordo de parceria com o Cintec (Câmara Intersindical de 
Conciliação Trabalhista no Comércio de Guarulhos), órgão 
que representa tanto o Sincomerciários e também o 
Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos).
A Cintec funciona há 20 anos na mediação de conflitos tra-
balhistas entre empregados e empregadores do setor co-
mercial nas cidades de Guarulhos, Arujá, Itaquaquecetuba, 
Poá, Santa Isabel e Ferraz de Vasconcelos. Além do pre-
sidente, participaram pela ACE o vice-presidente Jurídico, 
Alonso Álvares, e o superintendente, Maurici Dias Gomes.
Pela parceria, os associados à ACE-Guarulhos que utiliza-
rem os serviços da Cintec para acordos trabalhistas terão 
desconto de 50% nas taxas de custeio da Câmara, cobra-
dos proporcionalmente aos valores dos acordos.
“É uma parceria que beneficia a todos: o empregador, que 
gastará menos; o trabalhador, que receberá o valor acorda-
do com muito mais rapidez; e a própria Justiça Trabalhista, 
que terá menos ações a serem deliberadas”, explicou o 
presidente Silvio.
Segundo o presidente do Sincomerciários, Walter dos 
Santos, a atuação da Cintec tem sido certeira. “Dos 
conflitos que a Câmara media praticamente todos 

SINCOMERCIÁRIOS FAZ ACORDO COM ACE GUARULHOS
PARA CONCILIAÇÕES TRABALHISTAS

terminam em acordos, tirando a sobrecarga do Judiciário 
e agilizando todo o processo, beneficiando o trabalhador”, 
aponta.
De acordo com o advogado Jorge Bascegas, também do 
Sincomerciários, a diminuição do tempo é algo gritante. 
“Na Justiça do Trabalho a primeira audiência pode ser mar-
cada em aproximadamente 7 meses. Pela Cintec, o acordo 
sai em menos de duas semanas. Nós já chegamos a realizar 
mais de 100 conciliações por mês, em média”, informou.

Fonte: Click Guarulhos

Da esquerda para a direita, Silvio Alves (ACE-Guarulhos) e
Walter dos Santos (Sincomerciários)
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ACORDO GARANTE REAJUSTE DE 6% EM
DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS

O Sincomerciários de Guarulhos renovou Acordo Coletivo 
com a Montanna Distribuidora de Motopeças e garantiu um 
reajuste de 6% (seis por cento), o que significa aumento 
real, superando a inflação do período.
Também foram mantidos benefícios previstos no Acordo 
anterior. Cerca de 50 empregados foram beneficiados.
Essa vitória é resultado da luta do sindicato, que diante 
da má vontade do sindicato patronal em negociar um 
reajuste digno, tem buscado negociações diretas com 
as empresas.

CONSULTE O SINDICATO PARA DETALHES DO ACORDO
(11) 4574-2888

Alguns sindicatos patronais têm sido intransigentes nas  
negociações para a Convenção Coletiva, oferecendo 
reajustes quase nulos e não querendo renovar direitos 
sociais adquiridos. O Sincomerciários de Guarulhos não 
aceitou isso e resolveu negociar diretamente com várias 
empresas. O resultado é que nos últimos dois meses 
foram fechados mais de 120 Acordos com empresas de 
vários setores, desde gêneros alimentícios até varejo e 
comércio de autopeças.
Cerca de 3.000 trabalhadores foram beneficiados por 
esses Acordos que garantiram reajustes de até 6% e 
mantiveram todos os benefícios já concedidos anterior-
mente.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários 
de Guarulhos e Região, comemora: “muitas empre-
sas têm nos procurado para assinar o Acordo, porque 
sabem da necessidade de algo pactuado e também 
porque muitas delas precisam. Não é demais 
lembrar que obtivemos liminares impedindo que os 
funcionários sejam obrigados a trabalharem no feriado 
sem que exista um acordo com o sindicato garantindo 
direitos como folga compensatória, entre outros”, 
finalizou Walter.

SINCOMERCIÁRIOS FECHA MAIS DE 120 ACORDOS E
GARANTE REAJUSTES DE ATÉ 6%

Negociações continuam
O presidente do Sincomerciários de Guarulhos valoriza o 
diálogo como instrumento para se alcançar o entendimento 
e negociações que cheguem a resultados efetivos.
“Estamos sempre buscando soluções negociadas. Con-
versamos com os comerciantes e mostramos o quanto é 
importante ter funcionários valorizados e trabalhando satis-
feitos”, disse o presidente.

Walter dos Santos, presidente do Sincomerciarios de Guarulhos

ENTENDA A DIFERENÇA

Convenção Coletiva: (CCT)
É um acordo celebrado entre dois sindicatos, ou seja, é um acordo feito entre sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal (vale para toda a 
categoria representada pela entidade sindical ou nas empresas representadas pelo sindicato patronal).

Acordo Coletivo: (ACT)
É um acordo firmado entre a entidade sindical dos trabalhadores e uma determinada empresa (vale apenas para os funcionários da empresa).
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ESTAMOS CONTANDO OS DIAS PARA

QUE ESSES BONS TEMPOS VOLTEM

Mas, por enquanto,  por amor à vida dos nossos associados
e em obediência ao Decreto n° 6.163/2020, do Município

de Santa Isabel ,  a  Sede Campestre e o Pesqueiro
permanecerão fechados.  Esperamos vê- los em breve!

AGRADECEMOS A COMPREENSÃO.
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SINDICALISMO

URGENTE: CONVOCAÇÃO PARA RECEBER $$$
VITÓRIA EM AÇÃO CONTRA ZAPATA CALÇADOS

Em mais um processo proposto pelo departamento jurídi-
co do Sincomerciários de Guarulhos e Região em defesa da 
categoria, por um de seus advogados, Dr. Jeferson Ma-
zin, a empresa  Zapata Mercantil de Calçados, de Guarulhos 
foi condenada a pagar PLR - Participação nos Lucros e 
Resultados, conforme previsão contida nas Convenções 
Coletivas de Trabalho de 2013/2014 a 2017/2018.
A vitória beneficia 28 empregados da Zapata localizada 
no Shopping Internacional de Guarulhos, que receberão 
desde R$ 40,00 até R$ 3.000,00 cada, dependendo do 
tempo de trabalho na empresa.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos e Região, elogiou o trabalho do departamen-
to jurídico: “nosso departamento jurídico foi eficiente e 
buscou a garantia de direitos que estão previstos na Con-
venção Coletiva de Trabalho, isso mostra a importância do 
sindicato, primeiro quando da discussão com o sindicato 
patronal, para garantirmos a previsão dos nossos direitos 

e, depois, quando desrespeitados, na busca de que sejam 
cumpridas as cláusulas da Convenção. Sem o sindicato, 
não haveria esses direitos e não haveria quem defendesse 
os trabalhadores. Parabéns aos nossos advogados”, fina-
lizou Walter.
A ação já terminou e está na fase de execução da sen-
tença. E, no último dia 10 de novembro, o sindicato foi 
intimado para que, em 30 dias, junte os dados bancários 
dos comerciários que têm direito a receber os valores.
Portanto, CONVOCAMOS OS COMERCIÁRIOS QUE TRA-
BALHARAM NA ZAPATA CALÇADOS DO SHOPPING 
INTERNACIONAL DE GUARULHOS, ENTRE 2013 E 2018, 
para que entrem em contato com o Sincomerciários de 
Guarulhos e verifiquem se estão entre os funcionários que 
receberão os valores relativos à participação nos lucros e 
resultados.

Tel: 11 4574-2888
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ENTREGA DE KITS BEBÊ PARA AS FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS
SE MANTEVE EM OUTUBRO

A sócia Carla Henriques (Comércio de alimentos 
Elion) retirou o kit para a sua filha Sophi

Mais três famílias comemoraram a chegada de novos e novas 
integrantes, que vieram para alegrar o ambiente. Sabendo que este 
é um momento de muita felicidade, mas também de muitas 
despesas, o Sincomerciários de Guarulhos e região disponibiliza 
para seus sócios e sócias há pelo menos três meses, ou seus 
dependentes, um kit bebê para filhos com idade de zero a três 

meses, composto de 15 itens, todos indispensáveis ao bebê, 
como trocador de bolsa, termômetro digital, talco e sabonete, 
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.

O sócio Matheus Franco, das Lojas Riachuelo, com o 
kit para a sua filha Heloisa

O sócio Jothay Couto, do Sup. Irmãos Lopes, de 
Bonsucesso, pegou o kit BB de seu filho Guilherme

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.
Para se associar apresente Carteira de Trabalho; comprovante de residência; certidões 
de nascimento e casamento para comprovação de dependentes; CPF; RG e três fotos 3x4.

ATENÇÃO:
Se o associado perder o vínculo  com o comércio (pedir demissão, for desligado ou mu-
dar de ramo de atividade), mesmo assim ele poderá continuar pagando a mensalidade 
exclusivamente para uso da sede campestre, pesqueiro e descontos com os parceiros, 
mas não terá direito a utilizar o dentista gratuito, não concorrerá a prêmios em sorteios 
promovidos na "Festa do Comerciário" e não terá valores reduzidos para a categoria nas 
colônias de férias de Avaré e Praia Grande.

SINDICALIZE-SE
Juntos somos

mais fortes

11 4574-2888
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