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Família comerciária: a Sede Campestre e o Pesqueiro já estão reabertos.

Aproveitem pois esse espaço é dos sócios. Mas a pandemia ainda não acabou.

A capacidade está limitada a 80%, o distanciamento e a máscara são obrigatórios.

SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO JÁ ESTÃO REABERTOS.
APROVEITE!



PENSA PEQUENOPENSA PEQUENO

Presidente que pensa pequeno faz um país pequeno. A lenda da 
campanha eleitoral de que Bolsonaro faria o dólar cair, a bolsa subir, 
que haveria empregos e progresso, ficou na ilusão de quem acreditou.
Bolsonaro está mais preocupado em fazer politicagem e em manter seus 
seguidores mais fiéis do que organizar o Brasil e cuidar do bem-estar 
dos brasileiros, nunca deixou de ser um deputado pequeno, pensa como 
e age como um, não tem noção da enorme responsabilidade que é dirigir 
uma país como o Brasil, vive em uma bolha de fakenews sobre armas e 
negacionismo da ciência. É um despreparado.
Não tem noção da miséria, do desemprego e da fome que as suas 
atitudes estão causando. Milhares de jovens estão abandonando as 
escolas para trabalharem.
Segundo recente levantamento divulgado no G1, o Brasil tem recorde 
de 30 milhões de pessoas recebendo até um salário mínimo, é uma 
vergonha para uma nação rica como a nossa.
Sem ajuda do governo durante a pandemia, muitas empresas faliram e 

as pessoas têm que se virar como podem. Cortam despesas, arrumam 
empregos precários, sem registro em carteira e aceitam trabalhar o mês 
todo por cerca de mil reais.
Como comer, beber, vestir, estudar e ter lazer com mil reais por mês? 
Esses trinta milhões têm a resposta.
E tem gente em situação pior, cerca de quatorze milhões sequer tem 
emprego, outros milhões desistiram de procurar e foram para a mais 
profunda miséria.
Não bastasse isso, a imagem do Brasil perante o mundo está na lama e 
estamos perdendo investimentos do exterior, com isso vem mais desem-
prego e empobrecimento.
Espanta que ainda exista quem defenda esse governo.
Ao fim e ao cabo, são centenas de milhares de mortos por causa do 
negacionismo na Covid e do atraso na compra de vacinas, inflação, 
desemprego, miséria, educação sendo desmontada, risco de apagão, 
enquanto Bolsonaro se preocupa em dividir o país, espalhar ódio, fake 
news e liberar armas.
Seu ministro da economia, Paulo Guedes, vive em um planeta em que 
tudo está maravilhoso. E a nós, sindicatos, cabe defender os traba-
lhadores desses ataques, temos que garantir a manutenção dos direi-
tos dos trabalhadores. Não fossem as entidades sindicais, a situação 
estaria pior ainda, por isso Guedes e Bolsonaro querem nos liquidar.
São os sindicatos que conseguem os pisos salariais e os reajustes 
anuais, somos nós que possibilitamos uma vida digna aos nossos 
associados, oferecendo gratuitamente tratamento dentário, kit-bebê, 
kit-escolar, sede campestre e muitos convênios de descontos.
Esse governo que pensa pequeno passará e nós continuaremos aqui, 
sempre defendendo os comerciários.

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
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A Campanha Salarial Unificada dos Comerciários deste ano já tem um vídeo que destaca as dez principais reivindicações da 
categoria e é assinado pelo presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta. A campanha “Força nas Negociações” pode 
ser assistida na TV Fecomerciários e também no portalfecomerciarios.org.br. Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários 
de Guarulhos e região também está empenhado para que a categoria conquiste o que pede e merece.

► Assista ao vídeo em www.youtube.com/watch?v=l3qNMVnd6MA

SINDICALISMOSINDICALISMO nº 294nº 294    ||    o comerciárioo comerciário    ||  setembro  setembro/2021/2021
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CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS
VAREJISTAS DE GUARULHOS

O O Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos  convoca  as empresas  convoca  as empresas 
varejistas de Guarulhos a entrarem em contato para formalizarem acordos coletivos até a varejistas de Guarulhos a entrarem em contato para formalizarem acordos coletivos até a 
implementação da convenção coletiva 2021-2022, pois a data-base da categoria está se implementação da convenção coletiva 2021-2022, pois a data-base da categoria está se 
aproximando e, com isso, a convenção coletiva perderá vigência em 30 de setembro, o que aproximando e, com isso, a convenção coletiva perderá vigência em 30 de setembro, o que 
deixará o comércio deixará o comércio varejista sem cobertura legal para algumas atividades como, por exemplo, varejista sem cobertura legal para algumas atividades como, por exemplo, 
convocar empregados para o trabalho aos domingos e feriados.convocar empregados para o trabalho aos domingos e feriados.

11 4574-288811 4574-2888

Em razão disso, convocamos as empresas varejistas de GuarulhosEm razão disso, convocamos as empresas varejistas de Guarulhos
a entrarem em contato com o nosso departamento jurídicoa entrarem em contato com o nosso departamento jurídico
o mais rápido possível.o mais rápido possível.
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ll Cada comerciário associado pode levar até cinco convidados. Cada  Cada comerciário associado pode levar até cinco convidados. Cada 
convidado paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de convidado paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Crianças convidadas, com até 10 anos R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Crianças convidadas, com até 10 anos 
de idade, entram gratuitamente.de idade, entram gratuitamente.

ll Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h. Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
ll Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado. Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado.
ll Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho. Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho.

ll Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as  Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as 
mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.

ll Caso haja mensalidades em atraso, o acerto das mesmas poderá ser  Caso haja mensalidades em atraso, o acerto das mesmas poderá ser 
feito na sede do Sindicato, através do pagamento dos boletos nas feito na sede do Sindicato, através do pagamento dos boletos nas 
agências bancárias ou, ainda, na recepção da Sede Campestre.agências bancárias ou, ainda, na recepção da Sede Campestre.

ll O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede  O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede 
Campestre, após a identificação na portaria.Campestre, após a identificação na portaria.

NORMAS DE FUNCIONAMENTONORMAS DE FUNCIONAMENTO

A A SEDE CAMPESTRESEDE CAMPESTRE e o  e o PESQUEIRO REABRIRAMPESQUEIRO REABRIRAM
no dia 04 de setembro e já retomaram o sucesso de público, até porque sãono dia 04 de setembro e já retomaram o sucesso de público, até porque são

opções de qualidade para a família comerciária passar dias agradáveis no verão queopções de qualidade para a família comerciária passar dias agradáveis no verão que
chegou antes da primavera. A chegou antes da primavera. A SEDE CAMPESTRESEDE CAMPESTRE é elogiada pela manutenção e pela é elogiada pela manutenção e pela

quantidade de atividades que disponibiliza aos comerciários.quantidade de atividades que disponibiliza aos comerciários.

A A SEDE CAMPESTRESEDE CAMPESTRE e o  e o PESQUEIRO REABRIRAMPESQUEIRO REABRIRAM
no dia 04 de setembro e já retomaram o sucesso de público, até porque sãono dia 04 de setembro e já retomaram o sucesso de público, até porque são

opções de qualidade para a família comerciária passar dias agradáveis no verão queopções de qualidade para a família comerciária passar dias agradáveis no verão que
chegou antes da primavera. A chegou antes da primavera. A SEDE CAMPESTRESEDE CAMPESTRE é elogiada pela manutenção e pela é elogiada pela manutenção e pela

quantidade de atividades que disponibiliza aos comerciários.quantidade de atividades que disponibiliza aos comerciários.

SEDE CAMPESTRESEDE CAMPESTRE
REABERTAREABERTA

SEDE CAMPESTRESEDE CAMPESTRE
REABERTAREABERTA
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SETEMBRO AMARELO:SETEMBRO AMARELO:
PREVENÇÃO AO SUICÍDIOPREVENÇÃO AO SUICÍDIO

► CAPS e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da família, 
Postos e Centros de Saúde).

► UPA 24H, SAMU 192, Pronto Socorro; Hospitais
► Centro de Valorização da Vida – 188 (ligação gratuita): 

www.cvv.org.brwww.cvv.org.br

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 
40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo e é 
a segunda principal causa de morte entre indivíduos com 
faixa etária entre 15 e 29 anos, mas 90% deles podem 
ser evitados. No Brasil já é considerado um problema de 
saúde pública.
Com a intenção de criar um período no ano em que a so-
ciedade possa debater o tema, desde 2015, existe a cam-
panha “Setembro Amarelo” pela parceria entre o Centro de 
Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).

SUICÍDIO NO TRABALHOSUICÍDIO NO TRABALHO
Bipolaridade, ansiedade e depressão são alguns dos 
transtornos que mais contribuem para o suicídio. E isso 
também pode ser desencadeado pelos novos modelos 
de gestão adotados pelas empresas, associados às re-
estruturações e demissões frequentes, que aumentaram 
a insegurança e, consequentemente, o nível de autoexi-
gência ante o medo de perder o emprego.
Essa nova realidade do mundo do trabalho precarizado, 
flexível, fragmentado e produtor de desemprego usa, 
frequentemente, a política das humilhações cotidianas e 
sistemáticas como instrumento de controle, desestrutu-
rando emocionalmente os trabalhadores.
Esses fatores provocam estado de mal-estar profundo, 
responsável pelo aumento de suicídios no e do trabalho, 
mostrando a nova estética da violência em um mundo do 
trabalho globalizado.

SINAIS DE ALERTASINAIS DE ALERTA
As pessoas sob risco de suicídio costumam falar sobre 
morte e suicídio mais do que o comum, confessam se 
sentir sem esperanças, culpadas, com falta de autoes-
tima e têm visão negativa de sua vida e futuro. Essas 
ideias podem estar expressas de forma escrita, verbal 
ou por meio de desenhos. Também podem se isolar, não 
atendendo a telefonemas, interagindo menos nas redes 
sociais, ficando em casa ou fechadas em seus quartos, 
reduzindo ou cancelando todas as atividades sociais, prin-
cipalmente aquelas que costumavam e gostavam de fazer.

DIANTE DE UMA PESSOA SOB RISCO DE SUICÍDIO, DIANTE DE UMA PESSOA SOB RISCO DE SUICÍDIO, 
O QUE SE DEVE FAZER?O QUE SE DEVE FAZER?
Encontre um momento apropriado e um lugar calmo para 
falar sobre suicídio com essa pessoa. Deixe-a saber que 
você está lá para ouvir, ouça-a com a mente aberta e ofe-
reça seu apoio.
Incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais de 
serviços de saúde, de saúde mental, de emergência ou 

apoio em algum serviço público. Ofereça-se para acom-
panhá-la a um atendimento.
Se você acha que essa pessoa está em perigo imedia-
to, não a deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais de 
serviços de saúde, de emergência e entre em contato 
com alguém de confiança, indicado pela própria pessoa
Se a pessoa com quem você está preocupado(a) vive 
com você, assegure-se de que ele(a) não tenha acesso a 
meios para provocar a própria morte (por exemplo, pesti-
cidas, armas de fogo ou medicamentos) em casa.
Fique em contato para acompanhar como a pessoa está 
passando e o que está fazendo.

SE VOCÊ QUER PEDIR AJUDA, VOCÊ TEM O DIREITO DE:SE VOCÊ QUER PEDIR AJUDA, VOCÊ TEM O DIREITO DE:
< Ser respeitado e levado a sério;
< Ter o seu sofrimento levado em consideração;
< Falar em privacidade com as pessoas sobre você 

mesmo e sua situação;
< Ser escutado;
< Ser encorajado a se recuperar.

ONDE BUSCAR AJUDA PARA PREVENIR O SUICÍDIO?ONDE BUSCAR AJUDA PARA PREVENIR O SUICÍDIO?
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	 ► 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.

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

DISPONÍVEL SOMENTE PARA:

DENTISTA GRATUITO PARA ASSOCIADOSDENTISTA GRATUITO PARA ASSOCIADOS

AGENDE:AGENDE:
Tel./ whatsappTel./ whatsapp  11 2229-144211 2229-1442

11 4574-288811 4574-2888
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11 4574-288811 4574-2888

SINDICALIZE-SESINDICALIZE-SE

INSCRIÇÃO: R$ 20,00 (TAXA ÚNICA)INSCRIÇÃO: R$ 20,00 (TAXA ÚNICA)
MENSALIDADE: R$ 15,00 (VALOR ÚNICO PARA TODA A FAMÍLIA)MENSALIDADE: R$ 15,00 (VALOR ÚNICO PARA TODA A FAMÍLIA)

Os comerciários associados têm direito a usar a Sede Campestre; o pesqueiro; 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.o dentista gratuito; ao kit-bebê; ao kit-escolar; convênios, entre outros benefícios.
* Consulte prazos de carência e condições.* Consulte prazos de carência e condições.
Para se associar apresente Carteira de Trabalho; comprovante de residência; certidões 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.de nascimento e casamento para comprovação de dependentes; CPF; RG e três fotos 3x4.

ATENÇÃO:ATENÇÃO:
Se o associado perder o vínculo  com o comércio (pedir demissão, for desligado ou mu-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 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, 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 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 promovidos na "Festa do Comerciário" e não terá valores reduzidos para a categoria nas 
colônias de férias de Avaré e Praia Grande.colônias de férias de Avaré e Praia Grande.

Juntos somos mais fortesJuntos somos mais fortes


