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SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS DIZ NÃO À REFORMA DA PREVIDÊNCIA

O governo quer aprovar uma reforma da previdência que fará o brasileiro trabalhar até morrer. Por isso, o sindicato participou dos
protestos organizados pelas centrais sindicais, no dia 22 de março, na Avenida Paulista e irá a muitos outros. Confira na página 05 e,
na página 08, veja as maldades que o governo prepara contra os trabalhadores.

SINCOMERCIÁRIOS FAZ ATOS, VAI À JUSTIÇA E
GARANTE DIREITOS E VANTAGENS PARA A CATEGORIA

Trabalhando bastante em prol da categoria, o Sincomerciários de Guarulhos e
Região realizou atos em frente às lojas Joli e Makro, pelo início de negociação
por benefícios e, na Justiça, obteve indenizações para os funcionários dos
supermercados Vila Real e Fonte Nova.
Páginas 03 e 04
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA É ARAPUCA PARA OS IDOSOS

O governo é como o vendedor que oferece um terreno no meio do nada
e quer convencer as pessoas de que morar lá é bom, apesar dele não
fazer isso com a família dele. Assim é a reforma da Previdência,
gastam milhões para nos convencer de que esse saco de maldades é
bom, mas, os militares, que são grande parte do governo, não vão entrar
na mudança.
Há preocupação com uma vida digna de idosos pobres ou a questão é
economizar uma grana para pagar juros absurdos aos especuladores?
Evidentemente que o objetivo é ter mais grana para dar ao mercado.
O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, com milhões de
trabalhadores em extrema vulnerabilidade social. Apesar disso, um
sistema de previdência solidário, que tira dos que têm mais para
entregar aos que têm menos, é ultrapassado para o governo Bolsonaro.
Com isso, quer o fim do atual sistema de repartição (em que os da
ativa contribuem para bancar os aposentados), defendendo o de
capitalização (em que cada um produz uma poupança individual,

com pouca ou nenhuma contribuição ao sistema coletivo).
A Constituição prevê que o sistema de seguridade seja financiado por
empregados e empregadores e por tributos e contribuições. Se há desequilíbrio, o governo deveria incentivar a economia a girar, para arrecadar mais; cobrar mais impostos de setores bilionários, como o bancário;
acabar com a DRU (Desvinculação das Receitas da União), que permite
retirar 30% do orçamento da Seguridade Social e gastar com outras coisas; e, também, cobrar imposto de renda sobre o lucro (o Brasil é um
dos únicos países do mundo que não faz isso). Mas, é mais fácil bater
de frente com os trabalhadores e idosos em situação de miséria do que
enfrentar os bancos e o mercado.
Uma Reforma da Previdência é necessária, pois as pessoas estão vivendo mais, mas não é certo criar arapucas financeiras, como a capitalização, que vai fazer com que quase todos os brasileiros aposentados
ganhem, no máximo, um salário mínimo, ou, pior, sem condições financeiras, recebam o BPB - Benefício de Prestação Continuada, também
conhecido por LOAS, que a proposta sugere que pode ser, inclusive, até
a metade de um salário mínimo.
Entre outras maldades (veja quadro na página 08), o governo quer tirar
a obrigação de reajustar anualmente as atuais aposentadorias; quer
que o tempo mínimo de contribuição passe de 15 para 20 anos;
quer passar a pensão por morte para 60% do valor do benefício, acrescida de 10% por dependente até 100%, permitindo pensões de menos de
um salário mínimo, etc.
Vamos lutar contra esses ataques, conversar com cada comerciário,
em cada local de trabalho. Vamos pressionar os deputados e senadores
nas redes sociais e no Congresso. Não podemos aceitar passivamente
que a nossa velhice seja entregue aos especuladores internacionais.

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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TRIBUNAL MANTÉM SINCOMERCIÁRIOS COMO BASE SINDICAL
DOS REPOSITORES EM CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2
negou provimento ao recurso da Fed. dos
Movimentadores de Mercadorias do Estado de
SP, que pretendia reverter decisão de primeira
instância, que havia negado o pedido para que
aquela federação representasse os empregados
(repositores) que trabalham em Centros de
Distribuição na base de Guarulhos.
O objetivo da ação movida pela Federação
contra a empresa Comercial Esperança, era que
fosse reconhecido que os empregados em
centros de distribuição pertencem à categoria
dos movimentadores de cargas.
O juiz e o TRT2 negaram o pedido, pois os trabalhadores já são representados pelo sindicato
dos comerciários. O jurídico do Sincomerciários
de Guarulhos, por meio do Dr. Jorge Bascegas,
apoiou em Juízo a empresa Comercial Esperança, para impedir a invasão da base sindical.

Repositores em centro de distribuição

VITÓRIA NA JUSTIÇA: EMPREGADOS DO VILA REAL SUPERMERCADOS
RECEBERÃO VALE-ALIMENTAÇÃO AOS DOMINGOS
A Justiça do Trabalho homologou acordo entre o Sincomerciários de Guarulhos e Região e a Rede de Supermercados Vila Real, que tem seis lojas na cidade de Itaquaquecetuba.
A empresa não vinha pagando o vale-alimentação para trabalho aos domingos, verba que é prevista na Convenção
Coletiva de Trabalho assinada entre o Sincomerciários de
Guarulhos e Região e o Sincovaga-SP, sindicato patronal
que representa os supermercados no Estado de São Paulo.
Em razão da resistência da empresa em cumprir o
previsto na Convenção Coletiva, o departamento jurídico
do sindicato, por meio da advogada, Dra. Silvia Kazue, e
do advogado, Dr. Michael Augusto Luiz, ajuizou ação coletiva na Justiça do Trabalho de Itaquaquecetuba.
No dia 04 de abril, a empresa e o sindicato chegaram a
um acordo que totaliza R$ 29.458,00 (vinte e nove mil,
quatrocentos e cinqüenta e oito reais) - para que 53
(cinquenta e três) empregados da empresa recebam
os valores referentes ao vale-refeição relativos aos
domingos que trabalharam.
A Dra. Silvia e o Dr. Michael esclarecem a questão:
“O pagamento do vale-alimentação para o trabalho aos
domingos é uma conquista do sindicato, está na Convenção Coletiva e as empresas são obrigadas a cumprir. Quando isso não acontece, tentamos negociar e, se o descumprimento permanece, ajuizamos ações na Justiça, isso

mostra a importância do sindicato para os trabalhadores,
que, sozinhos, não têm como enfrentar situações como
essa e ficam desprotegidos. Recomendamos que sempre
que os empregados tenham dúvidas se o patrão está descumprindo normas trabalhistas, que entrem em contato
com o sindicato”, disseram os advogados.
O pagamento de vale-alimentação relativo ao trabalho aos
domingos está previsto na cláusula 40 da Convenção Coletiva de Trabalho, que regulamenta a relação entre trabalhadores e supermercados.
Confira a Convenção na seção convenções e circulares em nossa
página na internet:
www.comerciariosdeguarulhos.org.br
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SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS PROTESTA EM FRENTE À JOLI
POR VALE-ALIMENTAÇÃO
No dia 03 de abril, os representantes do
Sincomerciários de Guarulhos, Henrique, Elias
e Conrado, estiveram em frente às lojas da JOLI
materiais de construção, em Guarulhos e em
Itaquaquecetuba, para protestar e denunciar a
política de recursos humanos da empresa, que
não fornece vale-alimentação ou cesta básica e
nem vale-refeição para os seus funcionários.
Há meses, o Sincomerciários de Guarulhos
tem convocado a JOLI, que tem se recusado a
negociar, para oferecer o vale-alimentação à
categoria.
A resposta da JOLI ao ato foi chamar a polícia,
mas isso não intimidou a atuação sindical. Todas
as medidas necessárias serão tomadas até
sermos atendidos!
O vale-refeição é um beneficio utilizado para
custear almoço ou jantar do funcionário e pode
ser utilizado em restaurantes e lanchonetes. O
vale-alimentação, que também não é obrigatório,
é utilizado para adquirir alimentos em supermercados e mercearias. Algumas empresas fornecem cesta básica ao invés do vale-alimentação.

Apesar de não ser obrigatório, como dissemos, é um benefício
para os trabalhadores e por essa razão o Sincomerciários de
Guarulhos e Região tem convocado a JOLI para negociar um
acordo para que isso se concretize.

SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS REALIZA ATO NO MAKRO
ATACADISTA

No último dia 26 de março, representantes do Sincomerciários de Guarulhos realizaram um ato no estacionamento do Makro Atacadista de Guarulhos, com o objetivo de
sensibilizar a empresa a negociar um reajuste salarial
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para seus funcionários, o que não tem ocorrido, apesar
de constantes e reiterados chamados por parte do
sindicato. Após o ato, a empresa se disponibilizou a fazer
a negociação.
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SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS DIZ NÃO À
REFORMA DA PREVIDÊNCIA
O atual governo quer aprovar uma reforma da previdência que fará o brasileiro trabalhar até morrer. O Sindicato
dos Comerciários de Guarulhos e Região já vem alertando
sobre essa maldade que querem fazer com a classe trabalhadora. Querem fazer os mais pobres pagarem a conta,
enquanto os mais ricos devem bilhões para a previdência.
Por isso, o sindicato participou dos protestos organizados
pelas centrais sindicais, no dia 22 de março, na Avenida

Paulista. Na ocasião, milhares de pessoas disseram não à
reforma da previdência.
Representantes de centrais sindicais e partidos de oposição se revezaram no caminhão de som, diante do vão
livre do Masp, em manifestação que incluiu ainda um ato
ecumênico em memória das vítimas do ataque a uma
escola pública em Suzano, na região metropolitana de
São Paulo, no dia 13.

Use a
calculadora
do DIEESE
(link abaixo)
para saber
quando você vai
se aposentar
se a reforma
do Bolsonaro
passar.

www.dieese.org.br/calculadoraaposentadoria

SUPERMERCADO FONTE NOVA É CONDENADO POR NÃO CONCEDER
DESCANSO APÓS TRABALHO AOS DOMINGOS
Em ação coletiva movida pelo Sincomerciários de
Guarulhos e Região, por meio da Dra. Silvia Kazue, do
Dr. Jeferson Mazim e do Dr. Michael Augusto Luiz, a
Justiça do Trabalho condenou, no dia 04 de abril, o Supermercado Fonte Nova, de Guarulhos, a pagar o descanso
semanal remunerado em dobro a todos os trabalhadores
que foram prejudicados pela empresa.
Segundo entendimento pacificado pelo Tribunal Superior
do Trabalho, expresso na Orientação Jurisprudencial
n° 410, “Viola o art. 7º, XV, da Constituição Federal,
a concessão de repouso semanal remunerado após o
sétimo dia consecutivo de trabalho, importando no seu
pagamento em dobro”.
A sentença condenou a empresa a pagar de forma dobrada os repousos semanais remunerados concedidos após
o sétimo dia trabalhado ou suprimidos, acrescidos dos
reflexos em décimo terceiro, férias e seu terço, FGTS e
nas verbas rescisórias.
O Juízo determinou que valor total a ser pago aos

empregados seja de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Cabe
recurso.
A Convenção coletiva da categoria também obriga que
seja concedido um descanso semanal remunerado, no
máximo, após 06 (seis) dias de trabalho consecutivos
depois do domingo trabalhado.
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CENTRO DE QUALIFICAÇÃO DOS COMERCIÁRIOS REALIZA
WORKSHOP SOBRE EMPODERAMENTO FEMININO
Em homenagem ao dia da mulher (comemorado anualmente em 08 de março), o Sincomerciários de Guarulhos
promoveu um workshop em seu Centro de Qualificação.
Com o tema: “Empoderamento feminino – ser mulher é
ser mais forte que os olhos podem ver e ter no coração
um lugar para todos os sonhos do mundo”, o seminário
ainda ofereceu gratuitamente às participantes uma quick
massagem e uma linda maquiagem.
A Diretora da Unidade da Universidade Braz Cubas de
Guarulhos, Cristiane Rosa, proferiu uma palestra para as
mulheres que participaram do evento.
O seminário, que ocorreu no dia 21 de março, foi uma
realização conjunta do Sincomerciários de Guarulhos e da
Braz Cubas Educação.
O Centro de Qualificação dos Comerciários está localizado à
Rua Cerqueira César, 236 – Centro – Guarulhos
Tel 4378-8333

SEDE CAMPESTRE
Refresque-se no complexo de piscinas para adultos e
crianças. Depois da piscina, o comerciário pode fazer
churrasco com a família em um dos vários quiosques,
jogar futebol com os amigos, revelar seu talento no
videokê, jogar pingue-pongue, bilhar, vôlei, enquanto
as crianças se divertem no playground.
E não é só, os associados amantes da pesca podem
dar uma esticada até o pesqueiro junto com os amigos.
Para chegar 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. O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente
por dentro da Sede Campestre, após a identificação na
portaria. Tel 4656-1783
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FAMÍLIAS RECEBEM
O KIT-BEBÊ
A funcionária Joyce, idealizadora da distribuição no Sincomerciários de Guarulhos, entregou os kits.
Mais famílias receberam o kit-bebê em março e abril.
As mães comerciárias, sócias há pelo menos três meses,
ou dependentes de sócios, têm direito ao kit bebê para
filhos com idade de zero a três meses, composto de 15
itens, todos indispensáveis ao bebê, como trocador de

A sócia Érika, da Via Varejo, com o esposo
Osmar e a bebê Luisa

bolsa, 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, cortador de unhas,
e uma linda bolsa.
O kit-bebê começou a ser distribuído em 2014 e, desde
então, beneficiou dezenas de famílias.

O sócio Adilio, da Vila Zaira Alimentos, retira o
kit para o seu filho Rafael

Alesson, marido da sócia Marcela, da Santeck
Comércio On Line, retira o kit para a bebê Lorena

NOVO CONVÊNIO
PSICOLOGA
KAMILLA ROBERTA DE OLIVEIRA SAWCZEN
Psicoterapia individual, Psicoterapia em grupo
e realização de palestras.
Rua Conego Valadão, 840 – Gopouva – SP
Cel. 97326-1695
DESCONTO:
15% no valor da tabela de atendimento
kamillarobertadeoliveira85@gmail.com
Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:
O sócio Marcos, da C&C, recebe o kit acompanhado
da esposa Laíde e o filho Guilherme

O sócio Renato, da Via Varejo, retira o kit
para a sua filha Melissa

11 2475-6565
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A proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo na verdade é um ataque fatal a todo o sistema de
Seguridade Social brasileiro da forma como foi concebido na Constituição de 1988, público e solidário. Caso aprovada a
reforma, você com sorte terá que trabalhar por muito mais tempo para receber um benefício muito menor.

O
VENHA AO SINDICATO E ASSINE

ABAIXO-ASSINADO CONTRA O

ATAQUE À PREVIDÊNCIA.

