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30/0930/09  e participe!  e participe!

Concorra a uma moto,
TVs, microondas,
panelas elétricas,
ventiladores
e muito
mais
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TRABALHADOR VOTA EM TRABALHADORTRABALHADOR VOTA EM TRABALHADOR

O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem 
participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, 
o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remé-
dio dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro 
que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe 
o imbecil que, da sua ignorância política, nasce a prostituta, o menor 
abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, 
pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais”. 
O texto acima foi escrito há cerca de setenta anos por Bertolt Brecht 
(1889- 1956), dramaturgo e poeta alemão e permanece atual.
Muitos continuam abrindo mão desse direito. A quem interessa uma 
população alienada, que não luta por seus direitos? Interessa apenas 
aos ladrões de plantão.
Se houvesse alguma punição por propaganda enganosa de políticos 
como ocorre em relação a produtos submetidos ao Código de Defesa do 
Consumidor, muita gente perderia o cargo. E a culpa disso é do eleitor.  

Ele quer se livrar da urna, votar e sair correndo porque, para ele, 
política é coisa suja, que não tem jeito.
O triste é que, na prática, ele está assinando uma procuração para 
alguém em quem não confia e que nada tem a ver com ele, para 
representá-lo na administração do dinheiro dele, na execução das 
escolas em que o filho dele estudará, no planejamento dos hospitais 
em que ele algum dia estará, nos direitos trabalhistas que ele tem 
e pode perder.
Aí está a importância da participação política. Devemos escolher 
um deputado estadual e um federal que nos representem e lutem 
pelos direitos dos trabalhadores e, sobretudo, dos comerciários.  
Na última eleição, tivemos a felicidade de ver o Presidente da 
Fecomerciários-SP, Luiz Carlos Motta, ser eleito Deputado Federal e 
isso foi muito bom para a nossa categoria e para os trabalhadores 
em geral. Juntamente com outros parlamentares que representam 
a classe trabalhadora, ele impediu a retirada dos nossos direitos e 
conquistou outros.
Também verifique o senador e os candidatos a governador e, por 
fim, pense bem antes de decidir por um candidato ou candidata à 
presidência. Depois não adianta reclamar dos salários, da inflação, 
da economia. Não importa se o candidato(a) é bonito, feia, gordo, 
magra, alto, baixa, simpático ou antipática. O que importa é o seu 
caráter, a seriedade no trato do dinheiro público e o compromisso 
com as promessas de campanha.
TRABALHADOR SEMPRE VOTA EM TRABALHADOR. MANDE PARA O 
CONGRESSO UM REPRESENTANTE DOS SEUS INTERESSES E NÃO 
DOS PATRÕES!!! VOTE CERTO, PORQUE DEPOIS NÃO ADIANTA 
CHORAR!!!

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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NOVA LOJA DA LEROY MERLINNOVA LOJA DA LEROY MERLIN
GERA 180 EMPREGOS EM GUARULHOSGERA 180 EMPREGOS EM GUARULHOS

Foi inaugurada hoje, 22 de setembro, a nova loja da Leroy 
Merlin, em Guarulhos.
Com um investimento superior a R$ 95 milhões, a nova 
Leroy Merlin fica ao lado da rodovia Presidente Dutra e 
será uma das maiores da rede, com 8.400 m², que agora 
conta com 47 lojas.
A nova unidade já gerou mais de 180 postos de trabalho 
diretos e cerca de 100 indiretos, sendo 90% ocupados 
por guarulhenses.
A empresa, que tem atuação mundial no setor de 
materiais de construção, acabamento, decoração, jardina-
gem e bricolagem, disponibilizará mais de 25 mil produ-
tos para os lares na Loja e mais de 150 mil em todos os 
demais canais de compras da marca: site, app, whatsapp 
e televendas, divididos em 15 seções diferentes.
O presidente do Sincomerciários de Guarulhos, Walter 
dos Santos, esteve presente na inauguração e expres-
sou satisfação: “Destacamos a importância do empre-“Destacamos a importância do empre-
endimento para a cidade e para a categoria comerciária, endimento para a cidade e para a categoria comerciária, 
com a geração de centenas de empregos, maior oferta com a geração de centenas de empregos, maior oferta 
de produtos e serviços para a população, arrecadação de de produtos e serviços para a população, arrecadação de 
tributos e progresso para toda a região. Colocamo-nos à tributos e progresso para toda a região. Colocamo-nos à 
disposição para colaborar com a Leroy Merlin Guarulhos, disposição para colaborar com a Leroy Merlin Guarulhos, 
manter diálogo produtivo e relacionamento aberto e manter diálogo produtivo e relacionamento aberto e 
franco com os seus representantes”franco com os seus representantes”, declarou Walter.
“Ao inaugurar uma nova Loja, realizamos um trabalho de “Ao inaugurar uma nova Loja, realizamos um trabalho de 
escuta com os nossos Clientes para oferecer um espaço escuta com os nossos Clientes para oferecer um espaço 
moderno, com tudo o que eles esperam e assim, garan-moderno, com tudo o que eles esperam e assim, garan-
tir a melhor experiência de compra. Acreditamos que a tir a melhor experiência de compra. Acreditamos que a 
unidade trará mais competitividade para a região, além unidade trará mais competitividade para a região, além 
da oferta de produtos e serviços variados, e um aten-da oferta de produtos e serviços variados, e um aten-
dimento qualificado para as diversas necessidades dos dimento qualificado para as diversas necessidades dos 
lares guarulhenses e região”lares guarulhenses e região”, comentou Matheus de 
Souza Moraes, Diretor da nova Loja.
A unidade conta ainda com o drive-thru da construção 
e, em breve, realizará cursos e workshops gratuitos, é 

pet friendly e conta com acessibilidade para Clientes e 
Colaboradores, com mapa tátil em braile indicando seus 
corredores e setores, braile para acesso aos sanitários, 
espaço família para troca e alimentação de crianças, 
carrinhos de compras adaptado para cadeirantes e com 
cadeirão adaptado para adultos com mobilidade física 
reduzida que desejam acompanhar suas famílias durante 
seus projetos do lar.
A abertura ao público em geral acontecerá nesta 
sexta-feira, dia 23 de setembro.

LOCALLOCAL
Rua Doutor Washington Luís, 425
Jardim Santa Francisca
Guarulhos/SP 

Walter dos Santos e Matheus de Souza Moraes, Diretor da nova LojaWalter dos Santos e Matheus de Souza Moraes, Diretor da nova Loja
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SINDICATO CONSEGUE A DOAÇÃO DE TONELADASSINDICATO CONSEGUE A DOAÇÃO DE TONELADAS
DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS DE GUARULHOSDE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS DE GUARULHOS

Para Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos, a atitude mostra a importância dos sindicatos:
“O que seria dos trabalhadores não fossem os sindica-“O que seria dos trabalhadores não fossem os sindica-
tos, lutamos pelos direitos dos comerciários onde for tos, lutamos pelos direitos dos comerciários onde for 
preciso, mas também buscamos a melhoria da qualida-preciso, mas também buscamos a melhoria da qualida-
de de vida de todos, sobretudo em momentos de neces-de de vida de todos, sobretudo em momentos de neces-
sidade como agora. Parabéns ao nosso departamento sidade como agora. Parabéns ao nosso departamento 
jurídico, ao Judiciário, Ministério Público e ao Super-jurídico, ao Judiciário, Ministério Público e ao Super-
mercado Amigos da Gente, por esse acordo”mercado Amigos da Gente, por esse acordo”, finalizou 
Walter dos Santos.

O sindicato venceu processo trabalhista como substituto 
processual dos empregados no comércio de Guarulhos 
e o Supermercado Amigos da Gente foi condenado em da-
nos morais coletivos. O advogado do sindicato, Dr. Jorge 
Bascegas (foto), conseguiu reverter junto ao Juiz e ao Mi-
nistério Público, para que esses danos morais fossem pa-
gos em alimentos para a Assistência Social de Guarulhos.
Três toneladas chegaram ao Fundo Social de Guarulhos e 
durante trinta dias o Supermercado Amigos da Gente concor-
dou em fornecer 100 (cem) pães por dia, durante um mês.

O trabalho dos comerciários em feriados só é permitido 
quando há previsão em Convenção ou Acordo Coletivo.
Só com isso os comerciários têm garantidos vários direitos 
como adicionais, folga compensatória, entre outros.

ATENÇÃO COMERCIÁRIOS DE GUARUHOS

11 4574-2888

TRABALHO NO FERIADO
SÓ COM ACORDO COM O SINDICATO.

VOCÊ TEM DIREITOS!
NÓS LUTAMOS POR ELES!

DENUNCIE!!!



► Apenas participarão da festa e concorrerão aos prêmios aqueles 
que já são sócios e os que se associarem até o dia 30/09/2022, ou 
seja, um mês antes da data da festa (06/11/2022).

► Para participar do SORTEIO é preciso estar trabalhando no 
comércio, ou seja, os sócios sem vínculo NÃO participarão dos 
sorteios.

► As mensalidades deverão estar em dia até a data da festa.
► No dia da festa será expressamente proibida a entrada de pai, 

mãe, convidados ou visitantes.
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A FESTA DOS COMERCIÁRIOSA FESTA DOS COMERCIÁRIOS
ESTÁ DE VOLTAESTÁ DE VOLTA

Neste ano, para garantir mais conforto 
aos participantes e manter o sucesso de 
edições anteriores, a diretoria do sindicato 
se concentrou na organização do evento. 
E, para que tudo saia como o esperado, foram 
estabelecidas algumas regras de ingresso para 
a festa e para concorrer no sorteio.

PRESTE A ATENÇÃO PARA NÃO FICAR DE FORAPRESTE A ATENÇÃO PARA NÃO FICAR DE FORA

Contamos com a sua presença!Contamos com a sua presença!
Garanta a sua participação,Garanta a sua participação,

associe-se atéassocie-se até
30/0930/09

AA
festa dosfesta dos
comerciárioscomerciários
ocorrerá no diaocorrerá no dia
06 de novembro06 de novembro

I N F O R M A Ç Õ E SI N F O R M A Ç Õ E S

11 4574-288811 4574-2888
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KIT MATERNIDADE É ENTREGUE
PARA MAIS FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS

Quem tem direito
As mães comerciárias, sócias há pelo menos três meses, ou dependentes de sócios, têm direito ao kit maternidade para filhos com idade de 
zero a três meses, composto de 15 itens, todos indispensáveis ao bebê.

O que tem no Kit Maternidade Sincomerciários de Guarulhos
Dentro de uma bolsa personalizada do Sincomerciários de Guarulhos encontramos: Trocador, 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 e cortador de unhas.
Sincomerciários de Guarulhos ao lado dos trabalhadores, ao lado das mães e pais em um momento tão feliz, mas de muitas despesas.

Sandro Leal, marido da associada Marília Leal, ex-funcionária da Loja Sandro Leal, marido da associada Marília Leal, ex-funcionária da Loja 
Andrade, recebeu o kit maternidade para o bebê MiguelAndrade, recebeu o kit maternidade para o bebê Miguel

Vanessa dos Santos, da Riachuelo,Vanessa dos Santos, da Riachuelo,
retirou o kit para o bebê Isacretirou o kit para o bebê Isac
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PISO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO VAREJISTA DE GUARULHOS

Comerciários de Guarulhos, informamos que, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho do comércio varejista de 
Guarulhos, exercício 2021/2022, assinada entre os sindicatos dos empregados e dos patrões, restou fixado como
menor salário de admissão os valores a baixo discriminados, que a partir de 01/10/2021,
ficaram assim estabelecidos:
• Office Boy, faxineiro, copeiros e empacotadores: R$ 1.410,00
• Demais empregados: R$ 1.763,00

TRABALHADOR, NÃO SE OMITA, DENUNCIE SEMPRE!

I N FORMAT I VO  AO S  CO M ERC I Á R I O SI N FORMAT I VO  AO S  CO M ERC I Á R I O S

11 4574-288811 4574-2888

11 4574-288811 4574-2888

Não aceite que a RESCISÃO DE TRABALHORESCISÃO DE TRABALHO 
seja homologada fora do sindicato.
Só nele é que você tem garantia de que
os seus direitos
serão respeitados.
Já homologou?
Conferimos gratuitamente para você!

SÓ HOMOLOGUE NO SINDICATO


