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PRIMEIRO A VIDA

Desde de que a Pandemia de Covid-19 (Coronavírus) chegou no 
Brasil, definimos nossas ações basicamente em três frentes: 
a negociação com os sindicatos patronais e empresas de forma 
geral; a negociação com os governos municipais, estadual e no 
Congresso Nacional; e a fiscalização das condições de trabalho 
daqueles comerciários que permanecem em atividade durante a 
quarentena.
Quanto à primeira frente, estamos negociando exaustivamente com 
os sindicatos patronais, para manutenção de empregos e salários 
dos comerciários, permitindo um fôlego financeiro, sobretudo aos 
pequenos empresários, e salários que permitam aos empregados 
sobreviverem ao pior período dessa catástrofe mundial. O resultado 
disso é um acordo aditivo à nossa Convenção Coletiva dos Varejistas 
de Guarulhos, que coloca regras para a redução de salário e jornada. 
Na negociação mostramos aos patrões a importância dos empre-
gados, algo que nem sempre é reconhecido nas tratativas anuais 

pelo nosso reajuste. Também defendemos os decretos de quarente-
na do comércio. Apesar da insistência de alguns empregadores em 
querer reabrir, nós valorizamos os comerciários e optamos por suas 
vidas. Se um empregado morre, no outro dia o patrão contrata outro, 
portanto essas ameaças de alguns patrões não põem medo. O que 
coloca medo é o vírus, esse sim uma ameaça mortal. A vida é uma só.
A segunda frente diz respeito às negociações que estamos 
mantendo com as prefeituras da nossa base e com o governo 
do Estado, para que sejam autorizados a funcionar os serviços 
essenciais, até que todos possam voltar a uma relativa normalida-
de. Na esfera federal estamos combatendo no Congresso os cruéis 
ataques do nefasto governo Jair Bolsonaro, o pior que já existiu 
para a classe trabalhadora. O representante da nossa categoria no 
Congresso, Deputado Federal Luiz Carlos Motta, tem combatido os 
ataques aos trabalhadores e proposto soluções para esse momento 
de crise.
Na terceira frente, suspendemos as atividades no sindicato, mas 
mantivemos um plantão jurídico para atender a categoria e temos 
visitado o comércio para verificar o cumprimento das determinações 
do Decreto Municipal que suspendeu as atividades no comércio. 
Verificamos, sobretudo, se não há aglomerações, a existência de 
barreiras físicas para proteção de funcionários, bem como a instala-
ção de lavatórios ou colocação de álcool em gel para higienização e 
uso do público e de funcionários, a demarcação no solo de espaços 
destinados às filas e uso obrigatório de máscaras para funcionários 
e idosos.
Estamos em uma guerra e vamos lutar pela vida de todos e pela 
preservação dos direitos dos comerciários com sempre fizemos.

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
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COVID-19: MP 936 – SINCOMERCIÁRIOS FAZ ACORDO COM
PATRÕES E GARANTE EMPREGO. ADESÃO É GRATUITA

Sincomerciários e Sincomércio de Guarulhos chegaram a 
acordo para preservar a saúde, os empregos e garantir 
renda dos trabalhadores
A medida foi acordada após a edição da Medida Provisória 
n° 936.
Uma liminar no Supremo Tribunal Federal, depois recon-
siderada, tornou obrigatória a participação do sindicato 
para que fosse aplicada a redução de salário e jornada de 
trabalho.

AT E N Ç Ã O
O Acordo não é auto aplicável. As empresas interessa-
das deverão enviar termo de adesão ao Sincomerciários 
de Guarulhos e/ou ao Sindicato Patronal, informando qual a 
real necessidade. A resposta será fornecida em dois dias.  
O termo de adesão só terá validade com a assinatura 
das duas entidades sindicais representantes de patrões 
e comerciários.
O Sincomerciários de Guarulhos não cobra nada de patrões 
ou de de empregados para confeccionar o termo de 

adesão. É  G R AT U I T O .

Em caso de dúvida, consulte o Sincomerciários de Guarulhos 
no whatsapp 11 2475-6565, pelo telefone 11 4574-2888 e pelo 

e-mail  juridico@comerciariosdeguarulhos.org.br

Confira o aditamento à Convenção Coletiva em nosso site: 
www.comerciariosdeguarulhos.org.br ou em nossa página no 
Facebook: https://www.facebook.com/sincomerciariosguarulhos/

Atenção: é necessário apresentar a carteira de trabalho, comprovante de residência, certidão de 
nascimento e casamento para comprovação dos dependentes, CPF, RG e três fotos 3x4.

Tel/whatsapp: 11 4574-2888

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.



O auxílio de R$ 600 é um benefício aprovado pela câmara dos deputados e pelo senado para auxiliar cidadãos
sem renda no país na pandemia do coronavírus.

A grana será paga por até três meses, conforme calendário estabelecido pelo governo.

Segundo as regras, podem receber o benefício:

1. As pessoas inscritas no bolsa família;
2. Quem é MEI (microempreendedor individual);
3. Contribuintes individuais do INSS;
4. Pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) até 20 de março deste ano;
5. Informais sem nenhuma renda e fora dos cadastros do governo que fizerem uma autodeclaração.

Também é preciso:

• Ter mais de 18 anos;
• Ser de família em que a renda, por pessoa, é de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou que a renda    

familiar mensal total seja de até três salários mínimos (R$ 3.135);
• Não ter recebido rendimento tributável acima de R$ 28.559,70 em 2018.

• Os desempregados que recebem seguro-desemprego não têm direito ao auxílio de R$ 600, assim como quem está  
aposentado, quem recebe pensão do INSS ou quem tem emprego formal;

• Os informais de famílias com renda maior do que três mínimos também não recebem;
• Quem tem qualquer outro benefício do governo, com exceção do bolsa família, não tem direito.

• Os cidadãos inscritos no programa bolsa família vão receber conforme o calendário de pagamento do benefício;
• Quem está no CadÚnico receberá a grana de acordo com um calendário próprio do governo;
• Os informais que não têm nenhuma inscrição em programa social devem baixar o     

app caixa | auxílio emergencial ou se inscrever no site auxilio.caixa.gov.br;
• A grana será paga em conta na Caixa ou no Banco do Brasil, nas lotéricas, por meio de      

transferências para outros bancos ou por conta digital a ser aberta.

Será feito por grupos de beneficiários: se tem bolsa família, para quem está no CadÚnico e no caso de quem
vai se autodeclarar informal com direito ao auxílio.

Primeira parcela:

• No caso do bolsa família, a primeira parcela começará a ser paga em 16 de abril.
• O próximo lote será liberado na segunda (13) e na terça (14) para mães solteiras que são chefes de família e,   

depois, para informais do CadÚnico que optaram por abrir poupança digital na Caixa.

Segunda parcela:
• Sairá no fim de abril, entre os dias 27 e 30, dependendo do mês de aniversário do beneficiário.

Terceira parcela:
• Será depositada a partir de 26 de maio.

O QUE É O AUXÍLIO EMERGENCIAL E QUEM TEM DIREITO?

ESTOU DESEMPREGADO, TENHO DIREITO?

COMO FAÇO PARA RECEBER O VALOR?

PAGAMENTO

VEJA COMO E QUEM TEM DIREITO AO AUXÍLIO

AUXÍLIO EMERGENCIAL
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CALENDÁRIO DE PAGAMENTOS

OUTRAS PERGUNTAS E RESPOSTAS

Na minha família tem uma pessoa que irá receber. Também posso?
Segundo a lei que criou auxílio, podem ser pagas até duas cotas de 
R$ 600 por família, desde que os dois membros atendam às mesmas 
regras que lhe garantam o direito, os dois podem receber. Se houver 
mais gente elegível para ter o benefício, o pagamento além de duas 
cotas não é possível. Mães solteiras recebem cota dupla, de R$ 1.200.

Parei de pagar o inss, tenho direito ao benefício?
Os contribuintes individuais do inss já inscritos na previdência, mas 
que pararam de pagar contribuições há algum tempo também têm 
direito. Neste caso, devem se encaixar nos critérios de renda para 
receber o benefício e fazer a autodeclaração no app Caixa | auxílio 
emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Como saber se já faço parte do Cadastro Único (CadÚnico)?
Há algumas formas de fazer a consulta pela internet e por telefone, mas 
a mais rápida delas é pelo número 111. Ao telefonar, basta informar o 
CPF que o sistema irá dizer se o cidadão faz parte ou não do CadÚnico.

Não tenho crédito no meu celular, como baixo o aplicativo?
Quem tem celular pré-pago poderá baixar o aplicativo da Caixa mes-
mo sem crédito. De qualquer forma, o trabalhador também pode se 
inscrever pela Internet.

Moro com a minha mãe, tenho dois filhos e não sou casada. Nós 
duas estamos desempregadas. Vamos receber R$ 1.200 ou mais?

Segundo a portaria do ministério da cidadania que regulamentou o 
Auxílio, a mulher chefe de família terá direito a uma cota de R$ 1.200, 
mas, se houver outro membro com direito ao auxílio, serão pagos 
mais R$ 600. Neste caso, a família receberá, ao todo, R$ 1.800.

Tenho conta em banco, mas estou devendo. Os juros vão “comer” 
o auxílio?

Não. Segundo o governo, houve acordo com os bancos para que o 
valor não cubra juros de cheque especial ou demais dívidas. A grana 
ficará protegida em conta à parte, no nome do beneficiário, pois é um 
auxílio emergencial para subsistência.

No caso das empresas que vão ter corte de salário ou suspensão do contrato o trabalhador também pode pedir o auxílio?
O trabalhador com contrato ativo em que haja a redução da jornada e do salário receberá um outro tipo de ajuda do governo federal, conforme a MP 936. 
O mesmo ocorrerá com os trabalhadores com contrato suspenso, ou seja, não há pagamento do auxílio emergencial. O valor terá como base o 
seguro-desemprego, no entanto, quem se enquadrar nas regras da MP 927, que muda férias, feriados e institui home office, não recebe nenhuma ajuda.

E M E R G E N C I A L  D E  R $  6 0 0  DA  C O V I D - 1 9VEJA COMO E QUEM TEM DIREITO AO AUXÍLIO
Fonte: Caixa Econômica Federal, Ministério da Cidadania, Portaria 351, de 7 de abril de 2020, Lei 13.982, Medidas Provisórias 927 e 936 e jornal AgoraSP
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Primeira parcela

Beneficiário  Data prevista de pagamento

Para quem tem poupança na
Caixa ou é correntista do
Banco do Brasil, está no
CadÚnico e não recebe
bolsa família

► A grana já foi depositada

Para as mães chefes de família
que têm conta em banco público

► 13 de abril

Para os informais que já faziam
parte do CadÚnico e abriram
poupança digital

► 14 de abril

Para quem recebe bolsa família ► De 16 a 30 de abril, conforme 
     calendário regular do programa

Segunda parcela

Mês de nascimento do trabalhador Data do pagamento

Jan., fev. e mar. ► 27 de abril

Abr., mai. e jun. ► 28 de abril

Jul., ago. e set. ► 29 de abril

Out., nov. e dez. ► 30 de abril

Beneficiários do bolsa família ► De 18 a 29 de maio

Terceira parcela

Mês de nascimento do trabalhador Data do pagamento

Jan., fev. e mar. ► 26 de maio

Abr., mai. e jun. ► 27 de maio

Jul., ago. e set. ► 28 de maio

Out., nov. e dez. ► 29 de maio

Beneficiários do bolsa família ► De 17 a 30 de junho
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SAÚDE

TODO MUNDO DE MÁSCARA NO COMÉRCIO

No período da quarentena, alguns comércios permane-
ceram abertos, como os supermercados.O Sincomerci-
ários de Guarulhos recomenda, e nossas equipes tem 
verificado isso em visitas aos supermercados, que os 
comerciários tenham acesso a equipamentos de prote-
ção. Com o mesmo objetivo, os comerciantes também 
recebem informações para conter a contaminação.
Em resumo, aos trabalhadores, alertamos para o uso 
de álcool gel, luvas descartáveis e máscaras (que de-
vem ser fornecidas pelos patrões), além de higieniza-
ção de uniformes. Aos comerciantes, é reforçada a ne-
cessidade de higienizar, por exemplo, os carrinhos de 
compra, disponibilizar álcool gel em abundância para os 
consumidores e, entre outras medidas, criar critérios 
de acesso às compras.
Walter dos Santos falou sobre os resultados: 
“Devemos cuidar de quem está trabalhando, porque 
todos estão expostos à contaminação do coronavírus, 
principalmente quem está nos supermercados e horti-
frutis, como também dentro das lojas fazendo serviços 
internos e atendendo aos pedidos de entregas delivery. 
Por isso, o Sincomerciários de Guarulhos quer que 
trabalhadores do comércio e consumidores, utilizem 
máscaras para o bem de todos. No geral, nossas 
equipes têm encontrado um bom resultado, com 
empregadores fornecendo o material aos comerciários, 
mas estamos atentos”.

USE MÁSCARAS DE PANO 
É realidade que há falta de máscaras no mercado. A OMS 
recomenda que os materiais hospitalares sejam utilizados 
pelos profissionais de saúde e pessoas contaminadas, 
justamente por esse motivo. Nesse caso, as máscaras 
caseiras feitas de tecido e reutilizáveis são bem vindas. 
O mais importante é que elas sejam higienizadas perma-
nentemente (veja na página 07 como fazer uma máscara caseira).

DENUNCIE
O decreto estadual que determinou a quarentena preco-
niza o funcionamento de algumas atividades essenciais, 
como supermercados, não retira os direitos trabalhistas 
dos funcionários.
Em Guarulhos, o decreto municipal limita o número de 
clientes em atendimento para evitar aglomerações, deter-
mina a colocação de barreiras físicas para proteção de fun-
cionários, a instalação de lavatórios ou colocação de álcool 
em gel para higienização e uso do público e de funcioná-
rios, demarcação no solo de espaços destinados às filas 
e uso obrigatório de máscaras para funcionários e idosos.
Você pode denunciar ao Sincomerciários de Guarulhos, 
pelo telefone 11 4574-2888, à Prefeitura de Guarulhos 
pelo número 153 da GCM ou pelos telefones 2453-6700 
/ 6701 / 6705, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
(SDU) ou ao Ministério Público do Trabalho, no site: 
https://mpt.mp.br/pgt/fale-com-o-mpt.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE ENSINA A FAZER MÁSCARA CASEIRA

O Ministério da Saúde recomenda que máscaras cirúrgi-
cas e N95/PFF2 sejam priorizadas para os profissionais 
para garantir a manutenção dos serviços de saúde.
O uso de máscaras caseiras passa a ser um fenômeno in-
ternacional no enfrentamento do COVID-19 visando mini-
mizar o aumento de casos. As pesquisas têm apontado que 
a sua utilização impede a disseminação de gotículas expeli-
das do nariz ou da boca do usuário no ambiente, garantindo 
uma barreira física que vem auxiliando na mudança de com-
portamento da população e diminuição de casos.
Nesse sentido, sugere-se que a população possa produzir 
as suas próprias máscaras caseiras em tecido de algodão, 
tricoline, TNT, ou outros tecidos, que podem assegurar 
uma boa efetividade se forem bem desenhadas e higieni-
zadas corretamente. O importante é que a máscara seja 
feita nas medidas corretas cobrindo totalmente a boca 
e nariz e que esteja bem ajustada ao rosto, sem deixar 
espaços nas laterais.
As medidas de utilização e higienização das máscaras 
caseiras fazem a diferença para a eficiência da iniciativa. 
Desta forma, os seguintes cuidados devem ser utilizados:
1. O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser comparti-

lhada entre familiares, amigos e outros.
2. Coloque a máscara com cuidado para cobrir a boca e nariz e amar-

re com segurança para minimizar os espaços entre o rosto e a más-
cara.

3. Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la na rua, não 
fique ajustando a máscara na rua.

4. Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as 
bem, antes de retirar a máscara.

5. Remova a máscara pegando pelo laço ou nó da parte traseira, evi-
tando de tocar na parte da frente.

6. Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água 
sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser 
utilizada é de 1 parte de água sanitária para 50 partes de água (Por 
exemplo: 10 ml de água sanitária para 500ml de água potável).

7. Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e 
lavar com água e sabão.

8. Após lavar a máscara, a pessoa deve higienizar as mãos com água 
e sabão.

9. A máscara deve estar seca para sua reutilização.
10. Após secagem da máscara utilize o com ferro quente e acondicio-

nar em saco plástico.
11. Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade.
12. Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deteriora-

ção ou funcionalidade comprometida.
13. Ao sinais de desgaste da máscara deve ser inutilizada e nova más-

cara deve ser feita.
O uso das máscaras caseiras é mais uma intervenção 
a ser implementada junto com as demais medidas 

recomendadas pelo Ministério da Saúde como o distan-
ciamento social, a etiqueta respiratória e higienização 
das mãos visando interromper o ciclo da COVID19.
Essas medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde 
quando adotadas em conjunto potencializam os efeitos 
da proteção contra o COVID-19 no país e por isso são tão 
importantes de serem adotadas por toda a população. A 
participação de todos é extremamente importante para 
a interrupção da cadeia de transmissão, independente 
da presença ou não de sintomas, uma vez que já exis-
tem evidências da ocorrência de transmissão pessoa a 
pessoa.
Nesse sentido, o Ministério da Saúde adere e reforça a 
iniciativa organizada pela sociedade, chamada “Máscara 
para Todos” (#Masks4All) e reforça o lema “Eu protejo você 
e você me protege”.

COMO FAZER UMA MÁSCARA CASEIRA
Existem diferentes formas para confeccionar as másca-
ras caseiras, podendo utilizar materiais encontrados no 
dia-a-dia, como camisetas ou outras roupas em bom esta-
do de conservação, até tecidos específicos confecciona-
das com máquinas de costuras e elásticos.
As camisetas devem ser recortadas em camada dupla ou 
em recortes com metragem de 21 e 34 cm e elásticos.

MODELO  -  Usando uma camiseta

• Corte a camiseta e espessura dupla usando como base as marcações indicadas na figura;

• Faça um ponto de segurança na parte inferior (para segurar ambas as toalha);

• Insira um papel entre as camadas;

• Amarre a alça superior ao redor do pescoço, passando por cima das orelhas. Amarre a  

alça inferior na direção do topo da cabeça.




