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AUMENTO DE SALÁRIOAUMENTO DE SALÁRIO
NOS SUPERMERCADOSNOS SUPERMERCADOS

LOPES E BARBOSALOPES E BARBOSA

O Sindicato dos Comerciários de Guarulhos, após muita 
discussão e diante da recusa do sindicato patronal em negociar, 
conseguiu garantir para todos os empregados dos Supermerca-
dos Lopes e dos Supermercados Barbosa, 4,5% de aumento para 
o período 2019/ 2020 e mais 4,89% 2020/2021.

Páginas 04 e 05Páginas 04 e 05

O TRT2 confirmou sentença favorável ao sindicato e decidiu que 
os comerciários da C&C não podem ser obrigados a trabalhar em 
feriados, pois isso só seria permitido quando autorizado em 
Convenção Coletiva de Trabalho, observada a legislação municipal.
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TRIBUNAL CONFIRMA PROIBIÇÃOTRIBUNAL CONFIRMA PROIBIÇÃO
DE TRABALHO NOS FERIADOSDE TRABALHO NOS FERIADOS

NA C&CNA C&C

O Sincomerciários de Guarulhos conseguiu uma grande vitória 
na Justiça, em dissídio movido contra o sindicato patronal do 
comércio varejista de gêneros alimentícios. Reajuste de 4,5% 
sobre os salários de outubro de 2019 e estabilidade de 90 dias.

Confira na Página 03Confira na Página 03

VITÓRIA NA JUSTIÇA: REAJUSTEVITÓRIA NA JUSTIÇA: REAJUSTE
DE 4,5% E ESTABILIDADE DEDE 4,5% E ESTABILIDADE DE

90 DIAS90 DIAS
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TIRO FATALTIRO FATAL

A mais recente decretação da fase vermelha e determinação do governa-
dor João Doria para o fechamento do comércio foi o tiro fatal no pequeno 
comerciante.
Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), micro e pequenas empresas respondem por 52% dos empre-
gos com carteira assinada no setor privado no Brasil (são consideradas 
pequenas, no setor de serviços e comércio, firmas com até 49 funcionários). 
Sabemos da necessidade do uso de máscaras e do isolamento social, pois 
a Covid, infelizmente, tem matado muitos de nossos colegas. Segundo 
dados do Ministério da Economia, as mortes entre caixas aumentaram 
60% no Brasil no auge da pandemia.
Contudo, sem crédito ou programas de garantia de emprego do gover-
no federal, como os que foram oferecidos no ano passado, não há como 
manter as pequenas empresas e, consequentemente, os empregos. 
Qualquer iniciativa do governo Bolsonaro nesse sentido será bem-vinda, 
mas extremamente tardia para grande parte das pequenas empresas e dos 

empregos. Depois que a pessoa morreu, não adianta vir com respirador...
O resultado do descaso e negacionismo de Bolsonaro e do autoritarismo 
de Dória será o fechamento definitivo de pequenos comércios. Restarão 
apenas as grandes redes, com monopólio de mercado e preços em diversos 
setores.
É muito fácil ordenar: “fechem tudo e se virem para pagar as contas e os 
funcionários”.
Grande parte da categoria comerciária depende de comissões para ter um 
salário digno. Também precisamos da participação nos lucros e resultados. 
Tudo isso depende de comércio funcionando.
Parece até um plano para entregar tudo na mão de pequenos grupos, mui-
tos com capital chinês, que compram tudo com voracidade impressionante.
Será tarde demais quando as pessoas se perguntarem onde está a 
mercearia da esquina, onde está a lojinha de bairro onde era possível 
comprar as roupas e onde estão os empregos que elas geravam.
Teremos apenas grandes redes controlando tudo. Pergunte aos comer-
ciários de supermercados, veja como os grandes grupos estão comprando 
tudo e acabando com a concorrência.
Repetimos, sabemos muito bem a importância do distanciamento 
social. Faltam campanhas de conscientização sobre isso e sobre o uso de 
máscaras e álcool em gel.
A vida importa mais do que o dinheiro, mas como dizer para um pai de 
família que ele não vai poder alimentar os seus filhos porque precisa se 
proteger de um vírus?
Por isso, todas as políticas de combate e prevenção à Covid têm o nosso 
apoio, mas elas precisam vir em um pacote que inclua ajuda financeira 
verdadeira a pequenos comerciantes e comerciários, sem isso o que temos 
é cada um por si e Deus por todos.

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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VITÓRIA NA JUSTIÇA: REAJUSTE DE 4,5% EVITÓRIA NA JUSTIÇA: REAJUSTE DE 4,5% E
ESTABILIDADE DE 90 DIASESTABILIDADE DE 90 DIAS

O Sincomerciários de Guarulhos conseguiu uma grande 
vitória no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em 
dissídio movido contra o Sincovaga (sindicato patronal do 
comércio varejista de gêneros alimentícios).
Reajuste de 4,5% sobre os salários de outubro de 2019 
e estabilidade de 90 dias contados do julgamento do 
dissídio (03/02/2021), na forma do Precedente Normativo 
36 do TRT da 2ª Região.
Essa estabilidade e reajuste vale para todos os empregados 
de empresas do setor varejista de gêneros alimentícios na 
base do Sincomerciários de Guarulhos e Região QUE NÃO 
FECHARAM ACORDOS COLETIVOS DE REAJUSTE conosco. 
As empresas que fecharam acordo de reajuste conosco 
durante esse perído não estão abrangidas pela decisão. 
Também foram mantidas todas as cláusulas sociais 
preexistentes, constantes dos instrumentos normativos 
anteriores.
Se vc está em dúvida sobre a validade do dissídio para 
a empresa em que você trabalha, saiba que o sindicato 
patronal em questão, SINCOVAGA (Sindicato do Comércio 
Varejista de Gêneros Alimentícios, de Mercados, Arma-
zens, Mercearias, Empórios, Mercadinhos, Quitandas, 
Frutarias, Sacolões, Laticinios, Minimercados, Supermer-
cados, Hipermercados, Adegas, Tabacarias, Bombonie-
res, Lojas de Bebidas, de Ração Animal, de Suplemento 
Alimentar, de Produtos Naturais, de Dietéticos, de Con-
gelados, de Delicatassem, e de Conveniência, do Estado  
de São Paulo) representa as empresas da categoria 

econômica do varejo de gêneros alimentícios, assim enten-
didas as que comercializam, predominantemente, alimen-
tos, produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica.
Dentre outras denominações são representados hiper-
mercados, supermercados, autosserviços, mercados, 
mercadinhos, lojas de conveniência, quitandas, mercea-
rias, empórios, laticínios, sacolões, etc.
CONFIRA A DECISÃO CLICANDO CONFIRA A DECISÃO CLICANDO AQUIAQUI..

Caso você tenha ficado com alguma dúvida em relação 
a essa matéria ou queira fazer alguma denúncia, entre 
em contato conosco pelo Tel/whatsapp 11-4574-2888

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

http://www.comerciariosdeguarulhos.org.br/documentos/diss%C3%ADdioSINCOVAGA.pdf
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AUMENTO SALARIAL NO SUPERMERCADOS BARBOSA:AUMENTO SALARIAL NO SUPERMERCADOS BARBOSA:
4,5% (19/20) E 4,89% (20/21)4,5% (19/20) E 4,89% (20/21)

O Sindicato dos Comerciários de Guarulhos, após muita dis-
cussão e diante da recusa do sindicato patronal em ne-
gociar, conseguiu garantir para todos os empregados dos 
Supermercados Barbosa 4,5% de aumento para o período 
2019/ 2020 e mais 4,89% 2020/2021.
O Acordo foi assinado na última sexta-feira e beneficia 
as dezenas de empregados das lojas dos Supermercados 
Barbosa que reconheceu o empenho de seus emprega-
dos durante a pandemia e aceitou o reajuste pleiteado 
pelo sindicato.   
Procure a sua empresa, exija dela que negocie com o sin-
dicato, os empregados não têm culpa da pandemia, e sua 
cota de sacrifício já foi dada.

A rede de supermercados Nagumo, de Guarulhos, abriu 
nesta sexta-feira, 26/03, mais uma unidade, desta vez no 
Parque Continental. O empreendimento, que conta com 
uma estrutura bastante moderna em 15 mil metros 
quadrados de área construída, com um investimento 
de R$ 40 milhões, gerou neste primeiro momento 320 
novos empregos diretos, principalmente a moradores da 
própria região.
A abertura do novo empreendimento não contou com 
qualquer festa de inauguração, devido à fase emergencial 
do Plano São Paulo, em que se encontra Guarulhos. O 
prefeito Guti foi até o local para parabenizar os empreen-
dedores pelos investimentos realizados em um momento 
que boa parte do setor produtivo vem evitando a abertura 
de novos negócios.
“Mesmo em um momento tão crítico para nossa cidade, a “Mesmo em um momento tão crítico para nossa cidade, a 
rede de supermercados demonstra que acredita no poten-rede de supermercados demonstra que acredita no poten-
cial da cidade e promove o que mais estimamos: a gera-cial da cidade e promove o que mais estimamos: a gera-
ção de oportunidades de trabalho para nossa população”ção de oportunidades de trabalho para nossa população”. 

NOVO SUPERMERCADO NA REGIÃO DO CONTINENTALNOVO SUPERMERCADO NA REGIÃO DO CONTINENTAL
GERA 320 VAGAS DE EMPREGOGERA 320 VAGAS DE EMPREGO

A nova unidade do Nagumo, rede de supermercados que 
nasceu em Guarulhos e gera mais de 8 mil empregos, 
fica na avenida João Palma Aleman, 715, Parque Continental I.

Fonte: GuarulhoswebFonte: Guarulhosweb

MAIS UMA CONQUISTA PARA TODOS OS EMPREGADOS MAIS UMA CONQUISTA PARA TODOS OS EMPREGADOS 
DOS SUPERMERCADOS BARBOSA.DOS SUPERMERCADOS BARBOSA.
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TRIBUNAL CONFIRMA PROIBIÇÃO DE TRABALHOTRIBUNAL CONFIRMA PROIBIÇÃO DE TRABALHO
NOS FERIADOS NA C&CNOS FERIADOS NA C&C

Em 2020, após constatar que os comerciários da C&C de 
Guarulhos, empresa que comercializa materiais de cons-
trução e decoração, eram obrigados a trabalhar em feria-
dos, o jurídico do Sincomerciários de Guarulhos ajuizou ação 
na Justiça do Trabalho, alegando que a Convenção Cole-
tiva só vigorou até 31/09/2019 e que depois disso, como 
não houve acordo com os patrões, não foi feita uma nova 
Convenção, o que impossibilita o trabalho em feriados. 
A Justiça deu razão ao sindicato e decidiu que os comer-
ciários da C&C não podem ser obrigados a trabalhar em 
feriados, pois isso só seria permitido quando autorizado 
em Convenção Coletiva de Trabalho, observada a legisla-
ção municipal.
A C&C não se conformou e recorreu ao TRT2 - Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região, onde foi novamente 
derrotada.
O Tribunal ainda acolheu recurso do sindicato e conde-
nou a empresa ao pagamento de dano moral coletivo em 
R$100.000,00 (cem mil reais), a ser destinado ao FAT - 
Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Ainda cabe recurso.
A consequência da postura dos representantes dos em-
pregadores é que, enquanto não houver a celebração 
de Convenção ou Acordo Coletivo (o que protege osco-
merciários de abusos e lhes garante direitos como folga 

compensatória, remuneração em dobro, entre outros), as 
empresas não podem exigir que os seus funcionários tra-
balhem em qualquer feriado. 

O departamento jurídico do Sincomerciários de Guarulhos 
e Região, (Doutores Jorge Bascegas, Jeferson Mazin, 
Michael Luiz e Doutora Silvia Nakamura) está à disposição 
dos comerciários para denúncias e reclamações sobre 
desrespeito aos seus direitos.

Como sempre faz, o Sindicato dos Comerciários de Gua-
rulhos busca alternativas à resistência do sindicato pa-
tronal do setor varejista de gêneros alimentícios, que há 
dois anos não negocia, em demonstração de verdadeiro 
descaso.
Em razão dessa lamentável postura do sindicato patronal, 
estamos tratando diretamente com os empregadores e 
obtendo sucesso junto àqueles que valorizam seus fun-
cionários.
Depois de fecharmos Acordo Coletivo com o Supermer-
cados Barbosa, no início do mês, com 4,5% de aumento 
para o período 2019/ 2020 e mais 4,89% para 2020/2021, 
agora foi a vez do Lopes Supermercados assinar um Acor-
do Coletivo com os mesmos índices.
O Acordo foi assinado nessa semana e beneficia as deze-
nas de empregados das lojas do Lopes Supermercados, 
uma excelente notícia para todos eles.   
Exija que a sua empresa não fique esperando o sindica-
to patronal e que negocie com o Sindicato dos Comerci-
ários de Guarulhos e Região. O momento é de diálogo 

VITÓRIA: REAJUSTE SALARIAL NO LOPES SUPERMERCADOSVITÓRIA: REAJUSTE SALARIAL NO LOPES SUPERMERCADOS
4,5% (19/20) E 4,89% (20/21)4,5% (19/20) E 4,89% (20/21)

e de reconhecimento do esforço dos comerciários, que 
estão entre os que mais se expuseram ao risco de con-
tágio durante essa triste pandemia que assola o mundo. 
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VARIEDADESVARIEDADES

	 ► 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

Em razão de segurança de saúde dos nossos associados e 
colaboradores e em obediência  ao Decreto n° 6.163/2020, 
da Cidade de Santa Isabel, a Sede Campestre e o Pesqueiro  
permanecerão fechados por tempo indeterminado, até a 
liberação das atividades por parte dos governos estadual e 

municipal.

Agradecemos a compreensão.

COVID19 - SEDE CAMPESTRE E PESQUEIROCOVID19 - SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO
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NOVA LEI DISPENSA EMPREGADO DE APRESENTARNOVA LEI DISPENSA EMPREGADO DE APRESENTAR
ATESTADO MÉDICO POR 7 DIASATESTADO MÉDICO POR 7 DIAS

Durante período de emergência em saúde pública decor-
rente da Covid-19, a imposição de isolamento dispensará 
o empregado da comprovação de doença por 7 (sete) dias.
No caso de imposição de isolamento em razão da Co-
vid-19, o trabalhador poderá apresentar como justificativa 
válida, no oitavo dia de afastamento, além do atestado 
médico, documento de unidade de saúde do Sistema 
Único de Saúde (SUS) ou documento eletrônico regula-
mentado pelo Ministério da Saúde.
A dispensa de apresentação do documento foi determi-
nada pela Lei n° 14.128 de 2021 que foi publicada na edi-
ção extra do Diário Oficial da União do dia 26 de março 
de 2021. A mesma Lei dispõe ainda sobre a compensa-
ção financeira a ser paga pela União aos profissionais e Fonte: Guia TrabalhistaFonte: Guia Trabalhista

trabalhadores de saúde que estão na linha de frente do 
combate a COVID-19.

Av. Nações Unidas, N° 22.540 - São Paulo/SPAv. Nações Unidas, N° 22.540 - São Paulo/SP

Ligar no sindicato para consultar o valor do ingressoLigar no sindicato para consultar o valor do ingresso

Tel. 11 5541-2530 - www.parquedamonica.com.br Tel. 11 5541-2530 - www.parquedamonica.com.br 

Acesso pelo Km 58,5 da Rod. Índio Tibiriçá, Suzano/SPAcesso pelo Km 58,5 da Rod. Índio Tibiriçá, Suzano/SP

Ligar no sindicato para consultar o valor do ingressoLigar no sindicato para consultar o valor do ingresso

Tel. 11 4746-5800 – www.magiccity.com.brTel. 11 4746-5800 – www.magiccity.com.br

Guarulhos (Shopping Internacional)Guarulhos (Shopping Internacional)

Informações e compra dos passaportes no sindicatoInformações e compra dos passaportes no sindicato

www.neogeo.com.brwww.neogeo.com.br

Guarulhos (Shopping Internacional)Guarulhos (Shopping Internacional)

Informações e compra dos passaportes no sindicatoInformações e compra dos passaportes no sindicato

www.bolixboliche.com.brwww.bolixboliche.com.br

Qualquer cinema da rede CinemarkQualquer cinema da rede Cinemark

Informações e compra dos passaportes no sindicatoInformações e compra dos passaportes no sindicato

www.cinemark.com.brwww.cinemark.com.br

Rod. Dos Bandeirantes Km 72,5 – Vinhedo – São PauloRod. Dos Bandeirantes Km 72,5 – Vinhedo – São Paulo

Ligar no sindicato para consultar valor do ingressoLigar no sindicato para consultar valor do ingresso

www.hopihari.com.brwww.hopihari.com.br

Rod. Dos Bandeirantes Km 72 – Vinhedo – São PauloRod. Dos Bandeirantes Km 72 – Vinhedo – São Paulo

Ligar no sindicato para consultar valor do ingressoLigar no sindicato para consultar valor do ingresso

www.wetnwild.com.brwww.wetnwild.com.br

CONVÊNIOS COM PARQUESCONVÊNIOS COM PARQUES

PASSAPORTES E DESCONTOSPASSAPORTES E DESCONTOS

CONVÊNIOS COM PARQUESCONVÊNIOS COM PARQUES

PASSAPORTES E DESCONTOSPASSAPORTES E DESCONTOS
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A Fecomerciários e seus 71 Sindicatos Filiados lançaram, no dia 14 de abril, a campanha “Sindicatos defendem vidas e empregos”. Composta por 
um vídeo e um panfleto virtual, a campanha está circulando em toda a base sindical comerciária paulista por meio dos canais de comunicação dos 
sindicatos.  A Rádio Web Fecomerciários também está veiculando o áudio com o tema.


