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INICIADAS AS NEGOCIAÇÕES 
PARA A DATA-BASE 2019/2020

Representantes do Sincomerciários de Guarulhos e Região 
participaram de uma audiência no Ministério do Trabalho, quando 
encontraram representantes de sindicatos patronais, para dar 
início às negociações das datas-base conforme o segmento 
representado por sindicatos patronais (setembro, outubro e novembro).
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APÓS SINCOMERCIÁRIOS AJUIZAR 
AÇÃO, JUJU BAZAR PAGA PLR

Informado de que a empresa Juju Bazar não estava pagando a 
PLR, o departamento jurídico do Sincomerciários ajuizou ação na 
Justiça do Trabalho. Após ser citada pela Justiça, a empresa se 
antecipou e realizou os pagamentos antes mesmo da audiência 

com o Juiz.
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SEDE CAMPESTRE REABRE EM
31 DE AGOSTO

Avise a família, tire a sunga do armário, limpe a chuteira e 
peça ao açougueiro para reservar a carne do churrasco. 
No dia 31 de agosto, a Sede Campestre e o pesqueiro serão 
reabertos. Aproveite toda a infraestrutura de uma das melhores 

sedes de campo do Brasil.
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O DOMINGO É DA FAMÍLIA E DO SENHOR

Não importa se você é ateu ou pratica qualquer fé, você vive em uma 
sociedade que foi construída em valores religiosos e na família.
No antigo testamento, o sábado era guardado. Em Êxodo 20,8-10: 
“Trabalharás durante seis dias e farás todas as tuas obras. O sétimo dia, 
porém, é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho”.
No entanto, os primeiros cristãos adotaram o domingo para celebrar a 
ressurreição de Jesus e isso foi mantido até os dias de hoje.
Os exemplos na história quanto à proibição do trabalho aos domingos 
são muitos.
O Rei Ine ( 688-726) dos Saxões, na Inglaterra, estabeleceu: “Se um 
escravo trabalhar no domingo pelo comando de seu senhor, seja livre; 
e deixe o senhor pagar trinta xelins bem (wite); mas se o servo não 
trabalhar sem o seu conhecimento, que sofra em seu esconderijo ou 
pague um resgate. Mas se um homem livre trabalhar naquele dia sem o 
comando de seu senhor, deixe-o perder sua liberdade ou sessenta xelins; 
se ele for sacerdote, dobre”.

Carlos Magno, Imperador Romano Germânico: “Ordenamos, como é 
exigido pela lei de Deus, que nenhuma obra servil seja realizada nos 
dias do Senhor”.
No Concílio de Paris, em 829, a Igreja católica afirmou: “Que neste dia 
santo e venerável eles não mais mantenham mercados ou tribunais, ou 
realizem qualquer trabalho rural ou qualquer tipo de transporte”.
O Papa Gregório IX, em cerca de 1230, estabeleceu: “Em todos os dias 
do Senhor será observado de noite à noite, com toda a veneração  
devida, e que deverá abster-se de trabalho ilegal, Negócios e processos 
judiciais não deverão ocorrer”.
Lutero e os protestantes valorizavam o trabalho, mas não mexeram no 
domingo. Lutero disse, em 1520: “Todos os dias e festivais de todos os 
santos devem ser abolidos, mantendo-se apenas domingo”.
A Constituição brasileira (artigo 7º, XV) prevê que o repouso semanal 
remunerado será preferencialmente aos domingos.
As Convenções Coletivas firmadas pelo Sincomerciários, que segundo 
a reforma trabalhista prevalecem sobre a Lei, limitam os domingos 
trabalhados.
O domingo não é só o dia da igreja, mas da família, dos amigos, do 
lazer e do descanso, ainda que no dia seguinte os trabalhadore(a)s - que 
segundo Bolsonaro não sabem o que é a vida sacrificada dos patrões - 
tenham que retomar o trabalho.
No governo de Bolsonaro e Guedes “Deus está acima de tudo”, só 
que não o Deus Criador, que descansou no sétimo dia, nem o Deus de 
Jesus ressuscitado no domingo, mas o “Deus-dinheiro”, que não teve 
escrúpulo algum de arrochar a aposentadoria e agora quer roubar dos 
trabalhadore(a)s até seu dia de descanso. 

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) 2475-6565

Itaquá, Poá e Ferraz
Ligue: (11) 4642-0792
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APÓS SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS AJUIZAR AÇÃO,
JUJU BAZAR PAGA PLR

Informado de que a empresa Juju Bazar não estava 
pagando a PLR – Participação nos Lucros e Resultados, 
o departamento jurídico do Sincomerciários de Guarulhos 
ajuizou ação na Justiça do Trabalho, para que a empresa 
fosse obrigada a cumprir o que determina a Convenção 
Coletiva de Trabalho da categoria.
Entretanto, não foi necessária nem a sentença.
Após ser citada pela Justiça, a empresa se antecipou e 
seus advogados juntaram os recibos de pagamento antes 
mesmo da audiência com o Juiz.
O pagamento ocorreu em junho e foram distribuídos 
R$ 21.372,00 para 25 empregados.
É importante frisar que a empresa só distribuiu a 
PLR após a ação do Sincomerciários de Guarulhos.
Isso demonstra a importância da atuação do sindicato na 
defesa da categoria. Apenas neste ano, os acordos e con-
denações judiciais em dezenas de ações pela não distri-
buição de PLR já proporcionaram o pagamento de mais 
R$ 1 milhão aos comerciários da base do sindicato.

O departamento jurídico está disponível para atender a categoria 
e seus advogados pedem que sempre que os trabalhadores no 
comércio se sentirem prejudicados, que procurem o sindicato, 

que está pronto a defender os seus direitos.

Basta ligar para o Sincomerciários de Guarulhos no telefone 

             11 2475-6565

< ShoeBiz de Guarulhos.
< Marabraz (Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Santa 

Isabel e Itaquaquecetuba).
< Sasaki embalagens.
< Havaianas (lojas dos shoppings Internacional e Maia).
< Kek Calçados (Guarulhos).
< Global distrib. bens de consumo, Guarulhos (condenada em primeiro 

grau a pagar a PLR).
< Thiago Calçados, de Guarulhos (condenada em primeiro grau a 

pagar a PLR).
< Nike (Shopping Internacional de Guarulhos).
< Kallan calçados, de Guarulhos.

Confira as empresas que já fizeram acordos ou foram condenadas
pelo não pagamento de PLR:

< Khelf (Shopping Internacional de Guarulhos).
< Armarinhos Fernando em Guarulhos (condenada em primeiro grau 

a pagar a PLR).
< M Officer em Guarulhos (condenada em primeiro grau a pagar a PLR).
< Alô Kids Artigos Infantis (Alô Bebê) de Guarulhos.
< Empório Alex (Guarulhos).
< Paraíso calçados (Guarulhos).
< Toronto calçados (Guarulhos).
< Roleta Calçados (Guarulhos).
< Vivara (lojas dos shoppings Internacional e Maia).
< New Balance (Shopping Maia).
< Dekore Guarulhos (condenada em primeiro grau a pagar a PLR).



WALTER DOS SANTOS VISITA SECRETÁRIA DO
TRABALHO DE GUARULHOS
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A Secretária do Trabalho de 
Guarulhos, Telma Cardia, recebeu, 
na última terça-feira, 30 de julho, 
o Presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos, Walter dos Santos.
Na reunião foi discutida uma 
parceria entre a Secretaria do 
Trabalho da cidade de Guarulhos 
e o Sincomerciários de Guarulhos  
com o objetivo de atender os tra-
balhadores do comércio varejista 
de Guarulhos, na capacitação e 
qualificação, com cursos, pales-
tras e orientação para o trabalho 
e emprego.
Também foi tratada a possibilidade 

do trabalho conjunto na captação de vagas de trabalho, currículo e foram apon-
tadas alternativas para melhorar a empregabilidade em Guarulhos.

Representantes do Sincomerciários de Guarulhos e Região, 
entre eles José Luiz e o Dr. Jorge Bascegas, participaram, 
no dia 17 de julho, de uma audiência no Ministério do 
Trabalho, quando encontraram representantes de sindica-
tos patronais. 
O objetivo do encontro foi dar início às negociações 
para a renovação das convenções coletivas de trabalho 
e fixar as datas-base, que são diferentes, conforme o seg-
mento representado por sindicatos patronais diferentes 
(setembro, outubro e novembro).

No último dia 08 de agosto, os representantes do 
Sincomerciários de Guarulhos, Elias Cardoso e Henrique 
Domingues, realizaram um ato no estacionamento do 
Tenda Atacado, em Guarulhos, com o objetivo de sensibi-
lizar a empresa a negociar um reajuste salarial para seus 
funcionários, o que não tem ocorrido, apesar de constan-
tes chamados por parte do sindicato. 
Apesar da resistência da empresa, a receptividade foi 
positiva por parte de clientes e empregados. O Sincomer-
ciários de Guarulhos continua a convidar o Tenda Atacado 
a negociar um acordo coletivo, pois funcionários reco-
nhecidos se animam e sempre dão retorno positivo para 
a empresa. Reconhecer o valor dos empregados é uma 
forma inteligente de administrar.

INICIADAS AS NEGOCIAÇÕES PARA A
DATA-BASE 2019/2020

SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS REALIZA ATO
NO TENDA ATACADO

Caso o Tenda Atacado continua a ignorar os convites do 
Sincomerciários de Guarulhos para negociar o reconheci-
mento do direito de seus funcionários e a reconhecer o 
esforço dos mesmos, novos atos podem ser agendados.



SEDE CAMPESTRE REABRE EM 
31 DE AGOSTO

l Cada comerciário associado pode levar até cinco convidados. Cada 
convidado paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de 
R$ 25,00 (vinte e cinco reais). Crianças convidadas, com até 10 anos 
de idade, entram gratuitamente.

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

O
PESQUEIRO também reabrirá 

no dia  31 DE AGOSTO. O Sindicato 
dos Comerciários de Guarulhos é um dos 

únicos do pais que oferece esse tipo de lazer 
aos associados. O local tem uma paisagem exube-

rante, rodeado de mata nativa, com queda d´agua e 
total estrutura para uma boa pescaria ou um dia de 

lazer com a família.
Não se esqueça, está liberada a entrada de 

convidados e crianças no pesqueiro. O acesso 
continua a ocorrer por dentro da sede 

campestre, após identificação na 
portaria.

Avise 
a família, tire a sunga e o 

biquíni do armário, limpe a chuteira e 
peça ao açougueiro para reservar a carne do 

churrasco. No dia  31 DE AGOSTO, 
a Sede Campestre será reaberta.

Aproveite toda a infraestrutura de uma das melhores 
sedes de campo do Brasil. Os associados têm à 

disposição piscinas adulto e infantil, churrasqueiras, 
campo de futebol, campo de futebol society coberto, 

salão de jogos, videokê, playground, lanchonete 
e muito verde. Para chegar, siga a Estrada 
municipal de Arujá – Santa Isabel até o 

Km 56, no bairro Cafundó - 
Santa Isabel.

11 4656-1783
DÚVIDAS

INFORMAÇÕES

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

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

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

LAZER
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SEDE CAMPESTRE REABRE EM 
31 DE AGOSTO
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SAÚDE

LOMBALGIA

QUAIS AS MEDIDAS PREVENTIVAS?
• Ter posturas corporais adequadas;
• Ter peso corporal adequado;
• Fazer exercícios de alongamentos;
• Evitar movimentos bruscos;
• Realizar exercícios musculares com moderação e 

orientação profissional, permitindo aumento da mo-
bilidade da coluna e melhorando a qualidade de vida.

REABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Em muitos casos, ao invés do afastamento, é indicada 
a reabilitação profissional do paciente, caso ele tenha 
condições de ser reinserido no ambiente de trabalho. A 
reabilitação profissional é hoje uma atribuição do INSS, 
mas cabe também ao empregador apoiar o empregado 
nesse período.

Em 2017, a lombalgia – popularmente chamada de dor 
nas costas – foi a doença que mais afastou brasileiros do 
trabalho. De acordo com o INSS, foram 83,8 mil casos 
no ano. É estimado que entre 65% e 90% da população 
mundial sofrerá pelo menos um episódio dessa dor que 
gera impactos pessoais, ocupacionais, sociais e econô-
micos. A região lombar carrega as consequências da má 
postura, da falta de exercícios orientados, do excesso de 
peso, do stress da vida moderna e da falta de cuidados 
para executar nossas tarefas diárias. A coluna divide-se 
em 3 partes: cervical, torácica e lombar. A dor lombar 
pode ser aguda ou crônica, podendo ser acompanhada 
de dor que se irradia para uma ou ambas as pernas.

FATORES COMPLICADORES
As dores nas costas podem estar relacionadas à diversos 
fatores, como envelhecimento natural, estresse, sobre-
peso e tabagismo. A dor por si só pode ser também um 
sintoma, seja de problemas ginecológicos, renais ou de 
outras patologias relacionadas à dores crônicas, como os-
teoporose e fibromialgia.
Além dos inúmeros fatores biológicos, existe a lombalgia 
ocupacional, em que o prejuízo atrelado às profissões po-
dem acelerar ou causar a dor. O uso excessivo de compu-
tadores no trabalho, ofícios que envolvem carregamento 
de carga e longas jornadas de trabalho são fatores agra-
vantes.

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS DA LOMBALGIA?
Na grande maioria da população, o principal sinal da 
lombalgia seria uma dor localizada na parte inferior das 
costas, podendo ou não ser irradiada para membros in-
feriores. Em 90% dos casos, a dor desaparece em até 
15 dias; nos outros 10%, os sintomas podem ser mais 
duradouros, mas a maioria dos casos estará resolvida em 
até 3 meses, se realizada uma boa fisioterapia.

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?
Em todas as situações de Lombalgia, existe a necessi-
dade de um diagnóstico feito através de exame clínico 
e exames complementares, como Raios X, Tomografia, 
Ressonância, Densitometria. Esses exames são impor-
tantes também para verificar doenças de base, como tu-
mores, infecções, fraturas, entre outras.

COMO PODE SER O TRATAMENTO DA LOMBALGIA?
A fisioterapia é indicada em qualquer fase de dor, orien-
tando em exercícios de correção postural, alongamen-
tos, eletrotermofototerapia e esforço de musculatura 
abdominal.

DOR NAS COSTAS É O PRINCIPAL MOTIVO DE AFASTAMENTO
DO TRABALHO NO BRASIL

u	Foram registrados 83,8 mil casos no ano

u	É estimado que entre 65% e 90% da 
população mundial sofrerá pelo menos 
um episódio dessa dor que gera impactos 
pessoais, ocupacionais, sociais e econômicos

Fonte: INSS

em 2017
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FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS RETIRAM
O KIT-BEBÊ

 A sócia Francisca, do Taka Supermercado de Arujá, 
recebe o kit-bebê juntamente com o marido Osmar,
o filho Davi e o novo integrante da família, Miguel

Usufruindo de mais um dos vários benefícios oferecidos aos comerci-
ários que se tornam sócios do Sincomerciários de Guarulhos, no mês 
de julhos mais três famílias retiraram o kit-bebê. Tem direito ao kit as 
mães comerciárias sócias há pelo menos três meses, ou dependen-
tes de sócios e que tenham filhos com idade de zero a três meses. 

A sócia Bruna, da Forever 21 do Shopping Maia
de Guarulhos e o esposo Bruno recebem o

kit-bebê de Noah

A Sócia Elisabete, da Nike do Shopping Internacional 
de Guarulhos, o esposo Paulo e o menino Jorge 

recebem o kit-bebê para Lorenna

O kit-bebê é composto de 15 itens, todos indispensáveis ao bebê, 
como trocador de bolsa, termômetro digital, talco e sabonete, 
bodie, mijãozinho, toalha de algodão bordada, travesseiro, mamadei-
ras Kuka (70 ml e 250 ml), sapatinho e luvas, pano de boca bordado, 
chupeta Kuka, cortador de unhas, e uma linda bolsa.

COLÉGIO TECX – CURSOS TÉCNICOS
Rua São Vicente de Paula, nº 185 – Centro – Guarulhos

Rua Miguel Romano – nº 65 – Centro – Guarulhos
Tel. 2806-6264  /  2443-0253

DESCONTO:
20% no valor dos cursos

NOVOS CONVÊNIOS 11 2475-656511 2475-6565
Mais informações, ligue no

Sindicato e fale com a Joyce:

MIGO DENTE PREMIUM – CLINICA DE ODONTOLOGIA
Rua Cabo Antonio Pereira da Silva, Nº 884

Jd. Tranquilidade – Guarulhos
Tel. 2656-8483   |   Cel. 97728-8483

DESCONTO:
10% em todos os procedimentos

www.tecx.com.br e-mail: migodentepremium@gmail.com
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IMPORTANTE: NÃO SEJA LESADO NA RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO

O Sindicato dos Empregados No Comercio de Guarulhos comu-
nica e orienta a todos os comerciários que, após a refor-
ma trabalhista, as empresas não têm mais a obrigação de 
levarem até a entidade sindical os empregados que estão 
se desligando da empresa para a homologação e confe-
rência dos direitos que estão sendo quitados.
Dessa forma, o Presidente dessa entidade, Walter dos 
Santos, preocupado com inúmeras denúncias de lesão 
ao direito dos trabalhadores, comunica a todos os inte-
ressados, comerciários e não comerciários, que tiveram 
seus contratos de trabalho rescindidos após a reforma 
trabalhista e que tenham dúvidas quanto aos valores qui-
tados, que tiveram sua homologação feita em escritórios 

de contabilidade, na empresa ou até mesmo aqueles que 
assinaram a rescisão e ainda não receberam nada, que 
compareçam ao sindicato, na Rua Morvan Figueiredo, 65 - 
7º andar - centro (em frente à Justiça do Trabalho), para que 
nosso departamento jurídico possa lhes orientar e confe-
rir os valores e títulos pagos.
Levantamentos apontam que, de cada 100 empregados 
dispensados, apenas 10 receberam corretamente. Os de-
mais foram lesados, em razão da inexistência de fiscaliza-
ção que sempre foi exercida pelo sindicato.
Não percam a oportunidade, desconfiem sempre e exi-
jam que o pagamento seja feito sempre na presença de 
um representante do sindicato.

Itaquaquecetuba

4642-0318
4642-0792

PARA MAIS INFORMAÇÕES E AGENDAMENTOS, LIGUE:
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

GRATUITO

Guarulhos

2475-6565Convidamos você trabalhador a nos fazer uma visita e
conhecer o nosso consultório odontológico


