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A UM E NT O S A L A R I A L
Salários dos empregados no comércio varejista de
Guarulhos, Arujá e Santa Isabel reajustados em 10,78%.
Reposição integral da inflação pelo INPC.
Direitos mantidos.
Salário médio de admissão sobe para R$ 1.763,00.
Veja a Convenção Coletiva em nosso site:
www.comerciariosdeguarulhos.org.br
Veja na Página 03

Novembro Azul
Mês da conscientização sobre a
importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer de próstata

Nós estamos nessa.
Confira na Página 06
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RECUPERAÇÃO

A pandemia tomou, até agora, mais de um ano e meio das nossas
vidas e colocou o planeta de joelhos. Mais de cinco milhões de pessoas
morreram em todo o mundo. No Brasil, apenas de Covid19 mais de
seiscentas mil pessoas perderam a vida até agora. Uma tragédia
gigantesca.Para efeito de comparação, Guarulhos tem pouco mais
de um milhão e trezentos mil habitantes. Graças à vacina, estamos
recuperando a nossa vida, mesmo com a necessidade do uso de
máscaras e de outras medidas de precaução, como não aglomerar,
por exemplo.
Apesar da queda de renda dos brasileiros, o comércio vem retomando
o ritmo e as contratações estão voltando aos poucos, inclusive as
previstas para as festas de final de ano, que geram os famosos empregos
temporários, mas que ajudam muito no orçamento de várias famílias.
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
projeta mais de 94 mil contratações em todo país. Caso se confirme, será
o melhor desempenho desde 2013.

Segundo a CNC, o estado de São Paulo deve concentrar 26% destas
contratações, com 25,5 mil temporários contratados.
Contudo, apesar de muitos candidatos, os empregadores relatam
que estão com dificuldades em achar bons profissionais, isso porque
dispensaram muita gente durante os piores períodos de isolamento
social e essas pessoas, que precisavam sobreviver, foram cuidar da vida.
Algumas arrumaram empregos em concorrentes, outras migraram para
áreas de outros setores, outras passaram a viver de trabalhos eventuais
e de bicos, outras decidiram iniciar o próprio negócio e estão batalhando.
Portanto, para atrair novos e bons funcionários, os patrões precisam
oferecer treinamento, boas condições de trabalho e salários decentes.
É isso que temos defendido nas negociações para a nossa data-base
e, em boa parte dos casos, estamos encontrando receptividade dos
sindicatos representantes dos empregadores.
Sem outra saída, alguns patronais que há anos se recusavam até em
abrir conversas, passaram a sentar conosco para a assinatura de novas
Convenções Coletivas, aceitando reajustar os salários pela inflação e
manter os benefícios de Convenções anteriores.
Por outro lado, sabemos que o dólar está descontrolado e a inflação
está corroendo os salários, assim, o mínimo que os patrões podem fazer
é conceder reajustes dignos. É essencial repor o poder de compra do
trabalhador, até para recuperação do poder de compra e para fazer a
economia voltar a girar com mais força. Em outras palavras, as pessoas
precisam ter dinheiro para consumir e só conseguirão isso com salários
suficientes para viverem.
A época é de muito trabalho e responsabilidade para que possamos
construir a recuperação, mas ela tem que ser para todos e no que toca
aos comerciários, continuaremos a lutar por isso.

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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AUMENTO SALARIAL NO COMÉRCIO
VAREJISTA DE GUARULHOS É DE 10,78%
Os salários dos empregados
no comércio varejista de
Guarulhos, Arujá e Santa
Isabel serão reajustados em
10,78%, a partir de 01/10/2021.
O aumento contempla o INPC
integral do período e é fruto
do esforço do Sincomerciários
de Guarulhos nas negociações
com o sindicato patronal.
A
Convenção
Coletiva
2021/2022 foi assinada na
quarta, 27 de outubro. O reajuste beneficia cerca de
65% da categoria. A negociação prossegue nos setores de supermercados, revenda
de veículos, material de construção e atacadista, entre
outros.
Foram mantidos vários direitos já consagrados em
Convenções Coletivas anteriores, como participação
nos lucros e resultados; adicional de insalubridade;
garantia de emprego à gestante, desde a comprovação
da gravidez, até 75 dias após o término da licença-maternidade; estabilidade de 30 dias para o empregado que
volta de auxílio-doença, entre outros benefícios.
O salário médio de admissão sobe para R$ 1.763,00.

Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários
de Guarulhos, destacou o trabalho da entidade: “Como
sempre, negociamos com o sindicato patronal, movimentamos nosso departamento jurídico e toda a nossa equipe
para chegar a um termo. Conseguimos manter os direitos
conquistados em anos anteriores e obtivemos a reposição
integral da inflação, o que é muito importante no cenário
atual”, destacou Walter.
atual”
Confira a Convenção Coletiva em nosso site.
| www.comerciariosdeguarulhos.org.br |

ACORDO COM EMPRESAS DE AUTOPEÇAS
POSSIBILITA AUMENTO DE ATÉ 12,5% NOS SALÁRIOS
Continuam os acordos diretos com empresas que
pertencem a setores econômicos em que os sindicatos
patronais fazem pouco caso dos trabalhadores e se
negam a negociar.
Agora foi a vez de firmarmos acordo com a Montana Distribuidora de Motopeças, que permitiu um reajuste salarial de
12,5%, portanto acima da inflação.
Outras empresas de autopeças, como a Wessler Comércio de Peças, estão fazendo acordos conosco, repondo a
inflação do período pelo INPC e concedendo aumentos
salariais de 11,08%.
Lembrando que a data-base do setor de autopeças é
novembro.
O Sincomerciários de Guarulhos, por meio do departamento jurídico, continua negociando com outras empresas e,
em breve, novos acordos serão assinados.
Para Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários
de Guarulhos, a postura desses sindicatos patronais atrapalha, mas há meios de resolver isso: “É
É lamentável que

alguns sindicatos patronais ignorem todo o sofrimento
pelo qual os comerciários passaram na pandemia e, agora,
com a inflação, e se neguem a negociar conosco, é um
verdadeiro desrespeito e prejudica até os setores que eles
representam, felizmente temos o nosso departamento jurídico que se empenha para superar isso e faz um trabalho
de formiguinha, negociando com cada empresa e muitos
patrões têm compreendido que, também para eles, é vantajoso chegar a um acordo de reajuste, até porque eles
têm funcionários, não escravos e os acordos regularizam
questões como funcionamento em finais de semana, por
exemplo”, declarou Walter.
exemplo”
Para alguns setores da nossa categoria, as Convenções
já foram assinadas e os reajustes garantidos para todos,
são eles o comércio varejista de Guarulhos, Arujá e Santa Isabel; o comércio atacadista de medicamentos; o comércio atacadista de produtos químicos; o comércio de
ferro e aço e o comércio varejista de gêneros alimentícios
(supermercados e afins).
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AUMENTO SALARIAL: 10,78% NO VAREJO DE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (SUPERMERCADOS/AFINS)
Depois de muita negociação, o
Sincomerciários de Guarulhos conseguiu uma grande vitória. Os
salários dos empregados nas
empresas varejistas de gêneros
alimentícios em toda a base (Guarulhos, Poá, Santa Isabel, Itaquaquecetuba, Arujá e Ferraz de Vasconcelos) foram reajustados em
10,78% (dez vírgula setenta e oito por
cento), incidente sobre os salários
vigentes em outubro de 2020, o
que significa a reposição integral
da inflação pelo INPC do período
Participaram da assinatura da nova Convenção, da esq. p/ dir: Maurício Furtado (adv. do Sincovaga), Álvaro
dos últimos doze meses.
Bruzadin (presidente do Sincovaga), Walter dos Santos (presidente do Sincomerciários) e Jorge Bascegas
A negociação definiu as condi(representando o jurídico do Sincomerciários).
ções para os exercícios de 2019zadin Furtado, e dos empregados, Walter dos Santos.
2020, 2020-2021 e 2021-2022, período em que houve um
impasse com o sindicato patronal.
Foram garantidas várias conquistas de Convenções Coletivas anteriores, como participação nos lucros e resultaPara 2020-2021 foi acertada a concessão do INPC de
outubro de 2020 e de um abono salarial de R$ 950,00,
dos; estabilidade de 30 dias para o empregado que volta
que será pago parceladamente.
de auxílio-doença; adicional de 100% para trabalho em
feriados, entre outros benefícios.
Ficou definido que decisão do Tribunal do Trabalho -TST
trará a solução para 2019-2020.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de
Pertencem à categoria econômica do varejo de gêneros aliGuarulhos, comemorou: “Estamos em um momento de
mentícios, assim entendidas as empresas que comercializam,
recuperação de uma pandemia que levou muitos de nospredominantemente, alimentos, produtos de higiene pessoal
sos colegas, vários deles trabalhadores em gêneros alie de limpeza doméstica. Dentre outras denominações estão
mentícios, que foram considerados essenciais no período
os hipermercados, supermercados, autosserviços, mercados,
mais duro da quarentena, eles merecem esse reconhecimercadinhos, lojas de conveniência, quitandas, mercearias,
mento e nós lutamos por isso”,
isso” destacou.
empórios, laticínios, sacolões, etc.
Confira a Circular e a Convenção Coletiva em nosso site.
A Convenção foi assinada no dia 16 de novembro pelos
| www.comerciariosdeguarulhos.org.br |
presidentes dos sindicatos patronal, Álvaro Luiz Bru-

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.
Este convênio não cobre tratamentos estéticos, tais como,
clareamentos, aparelhos ortodônticos, próteses dentárias, etc.
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Atendimento realizado na
Odonto Fênix, no mesmo prédio
do sindicato, no 5° andar.

AGENDE:
Tel./ whatsapp 11 2229-1442
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SEDE CAMPESTRE
É OPÇÃO NO FIM DE ANO

Mais um final de ano está chegando. É uma época em
que comerciários normalmente trabalham muito, principalmente aqueles que ganham comissões. Mas, não podem esquecer da família e do lazer. Além disso, o calor
começa a aumentar e ficar dentro de casa não dá. Para
isso existe a Sede Campestre, um local agradável e com
ambiente acolhedor. Na sede, o comerciário(a) e sua
família podem se refrescar do calor na piscina, fazer o
churrasco com a família, encontrar os amigos, jogar futebol, revelar seu talento no videokê, enquanto as crianças
se divertem no playground. O acesso é fácil, pela Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56, no bairro
Cafundó.

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.
• Mensalidades em atraso podem ser pagas na sede do Sindicato, através
de boletos nas agencias bancários ou na recepção da Sede Campestre.
• Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.

MAS NÃO SE ESQUEÇA,
A PANDEMIA AINDA NÃO ACABOU.
A MÁSCARA E O DISTANCIAMENTO SOCIAL
CONTINUAM OBRIGATÓRIOS.
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CÂNCER DE PRÓSTATA
A próstata é uma glândula acessória exclusiva do sistema genital masculino, que se localiza abaixo da
bexiga. Ela é a responsável por liberar uma secreção alcalina que neutraliza a acidez da uretra e das
secreções vaginais. Essa secreção se une ao líquido seminal, formando o sêmen.
Considerado um câncer da terceira idade, o câncer de
próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre
os homens no Brasil, atrás apenas do câncer de pele.
Ainda não se conhecem as causas do câncer de próstata,
mas especialistas consideram alguns fatores que podem
favorecer o desenvolvimento desse tipo de câncer, como:
< Fatores genéticos
Homens que tenham histórico de câncer de próstata na
família têm maior probabilidade de desenvolver a doença;
< Fatores hormonais
Estudos confirmaram que homens que não produzem
o hormônio testosterona têm menores chances de
desenvolver o câncer de próstata, porém, outros estudos
mostraram que a produção de testosterona não causa
o câncer, mas em homens que já possuem a doença,
o hormônio poderia estimular o crescimento do tumor;
< Fatores ambientais
Muitos estudos estão sendo feitos para comprovar se
realmente o ambiente pode interferir no desenvolvimento
do câncer de próstata. Estudos já confirmaram que populações com baixa incidência de câncer de próstata e que
migram para locais com alta incidência, apresentam um
aumento da ocorrência de casos.
< Alimentação
Especialistas acreditam que uma dieta rica em gordura e
pobre em verduras e frutas predispõe ao aparecimento
do câncer de próstata;
< Sedentarismo
Os sintomas do câncer de próstata, na maioria das vezes,
não são sentidos nos estágios iniciais da doença, sendo
o tumor detectado apenas através de exames, como o
do toque retal e PSA (antígeno específico da próstata).
Há outros casos em que o homem pode apresentar dificuldade para urinar, jato da urina fraco, sensação de que
a bexiga não esvaziou e aumento no número de micções.
É importante ressaltar que esses sintomas não indicam a
presença de um câncer, mas exige uma avalição médica.
Uma vez diagnosticado o câncer de próstata, outros
exames serão pedidos pelo médico a fim de verificar o
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90 DE CUR A
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tamanho do tumor, o estágio da doença, e se o câncer
sofreu metástase, ou seja, atingiu outros órgãos do
corpo.
O tratamento do câncer de próstata irá depender do
estágio em que se encontra a doença, idade do paciente
e níveis do PSA.
A cura do câncer de próstata dependerá do estágio,
extensão do tumor e classificação das células malignas
que há no tumor.
O câncer é uma doença não transmissível, e o convívio com
familiares e amigos é normal, porém é importante lembrar
que todo homem, acima dos 40 anos de idade, precisa
fazer o exame de toque retal e o PSA para verificar se há
ou não a presença de câncer na próstata.
Vale ressaltar que quando
detectado nos estágios iniciais,
o câncer de próstata tem
até 100% de chances de cura,
por isso a importância
da prevenção.

VARIEDADES
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MAIS UMA COMERCIÁRIA RETIRA O KIT-BEBÊ
Em novembro, a comerciária Valéria Fontes, ex-funcionária das Lojas
Riachuelo, retirou o kit-bebê para o seu filho Noah. Se você trabalha no
comércio de alguma das cidades da base do sindicato, é associado ou
associada e terá a alegria de ampliar a família com a chegada de um novo
integrante, retire o seu kit no Sincomerciários. Tem direito os sócios e
sócias há, pelo menos três meses, ou seus dependentes, 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.

Sócia Valéria Fontes, ex-funcionária das Lojas Riachuelo,
retirou o kit-bebê para seu filho Noah

A s s o ci a d o s d o
s in di c a to tê m
d e s c o n to s e m
c o l é gi o s e
fa c ul d a d e s

Além de fortalecer o sindicato em campanhas salariais e ter várias vantagens,
como frequentar a Sede Campestre, o dentista gratuito, o direito ao kit-bebê, ao
kit-escolar, os sócios do Sincomerciários de Guarulhos e região têm direito a vários
descontos em parcerias do sindicato com clínicas, médicos, parques, entre outros.
Mas, neste período do ano o que mais preocupa pais e alunos é a escolha de colégios e faculdades. Pensando nisso, o sindicato estabeleceu parcerias com diversas
escolas e universidades, que proporcionam muitos descontos aos associados.
Confira abaixo os colégios parceiros e, na página 08, as faculdades conveniadas
com o sindicato:

Descontos em colégios
Rua Força Pública, 89 – Centro - Guarulhos
Tel. 0800-7736422 – (11) 2472-5500
www.eniac.com.br

Do Infantil ao Ensino Médio
Av. Dr. Timóteo Penteado, 4545 - Guarulhos
Tel: (11) 2452-8844 | (11) 95310-0001
www.colegioprogresso.g12.br

Do Jardim ao Ensino Médio
Rua Vicente de Melro, nº 1072 – Guarulhos
Tel: (11) 2086-4455
www.vilagalvao.educacaoadventista.org.br

Do Fundamental ao Ensino Médio
Rua Cavadas, nº 472 – Itapegica – Guarulhos
Tel: (11) 2422-3739
www.colegioportalguarulhos.com.br

Do Infantil ao Ensino Médio
Av. Dr. Timóteo Pentado, 3131 - Guarulhos
Tel: (11) 2451-6133
www.maha-dei.com.br

Do Infantil ao Fundamental
Rua Dr. Ângelo Vita, 159 - Centro - Guarulhos
Tel: (11) 2409-0081
www.virgopotens.com.br

Do Berçario ao Ensino Médio
Rua do Rosário, 313– Macedo - Guarulhos
Tel. (11) 2183-8499 | cel: (11) 96383-3812
www.colegiotorricelli.com.br

11 4574-2888
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Descontos em faculdades
Rua Damantina, Nº 302 – Vila Maria – São Paulo - Tel: 2633-9000
Desconto: De 10% a 15% de acordo com o curso e o horário.
(exceto Medicina e Odontologia)

SOM

ENT
E
PAR
A
SÓC
IOS

Polos: Pimentas - Centro Guarulhos - Shoppings Poli, Bonsucesso e Internacional
Desconto: de 15% a 60% (conforme modalidade, curso e horário)
Tel: 0800171796 ou 2304-2730 - www.unisa.br
Campus Centro - Rua Dr. Almeida Lima, 1134 – Mooca -São Paulo – SP
Descontos: 20% sobre o valor da mensalidade
Tel: (11) 4007-1192 - https://portal.anhembi.br
Av. Francisco Rodrigues Filho, 1233 – Mogilar – Mogi das Cruzes - SP
Descontos de 10% a 15% conforme o curso e horário escolhidos
Tel: (11) 4791-8000 - https://brazcubas.br
Rua Taquari, 546 – Mooca – São Paulo/SP
Desconto: até 20% na graduação e 30% na pós-graduação
Tel: (11) 2799-1677 - www.usjt.br
Rua Barão de Mauá, 95 – Centro – Guarulhos/SP
Descontos: De 10% a 20% variável de acordo com o curso e horário
Tel: (11) 2409-3533 / 2409-3719 - https://portal.fg.edu.br
Até 30% de desconto na Graduação presencial; 10% de desc. no Colégio
Campus: Anália Franco – 11 2672-6221; Liberdade – 11 3385-3019;
Paulista – 11 3195-2188; São Miguel – 11 2037-5831 - www.cruzeirodosul.edu.br
Rua Doutor Sólon Fernandes, 155 - Vila Rosália - Guarulhos/SP
Descontos de até 40% sobre o valor da mensalidade
Tel: (11) 3544-0333 - www.fig.br
Av. Papa Pio XII, 291 - Centro - Guarulhos
Descontos de 10% a 40% variável conforme o curso e horário escolhidos
Tel: (11) 2107-1900 - www.anhanguera.com
Rua Força Pública, 89 – Centro - Guarulhos/SP
Descontos de 10% a 20% variável conforme o curso e horário escolhidos
Tel. 0800-7736422 – (11)2472-5500 - www.eniac.com.br
Campus Centro e Dutra (Guarulhos) e Campus Itaquaquecetuba
Descontos de 10% a 20% variável conforme o curso e horário escolhido
www.ung.br
Av. Doutor Timóteo Penteado, 4525 – Vila Galvão - Guarulhos/SP
Descontos de até 15% sobre o valor da mensalidade
Tel. (11) 2452-8844 / (11) 95310-0001 - www.faculdadeprogresso.edu.br
Av. Dr. Candido Xavier de Almeida Souza, 200 – Mogi das Cruzes/SP
Descontos de 20% a 40% variável conforme o curso e horário escolhido
Tel. (11) 4798-7000 - www.umc.br

11 4574-2888
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