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JUSTIÇA CONDENA EMPRESA POR 
TRABALHO DE COMERCIÁRIOS 

EM FERIADO, SEM ACORDO 
COM SINDICATO

Após constatar que comerciários da Restoque trabalhavam em 
feriados, sem acordo prévio com o sindicato, o jurídico ajuizou 
ação e ganhou. A Justiça decidiu que trabalho aos feriados só 
ocorre com negociação com o sindicato e ainda determinaram 
uma multa no valor de um piso normativo para cada empregado.
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O Sincomerciários de Guarulhos assinou Acordo Coletivo com 
vários supermercados da base e garantiu um reajuste de 4,5% 
para a 2019/2020 e, para 2020/2021, a inflação mais 1% de 
aumento real. O documento também prevê a geração de novas 
vagas de emprego para idosos e para jovens em primeiro emprego.
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SINDICATO CONSEGUE REAJUSTE
E GARANTIA DE EMPREGO

A IDOSO E JOVEM EM
SUPERMERCADOS

Após saber que lojas do Carrefour, sem acordo com o sindicato, 
alteraram a jornada de trabalho, reduzindo o salário, causando 
desgaste físico e o não pagamento pelos feriados trabalhados, o 
Sincomerciários foi à Justiça e ganhou.
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CARREFOUR GUARULHOS É
CONDENADO POR ALTERAÇÃO

DE JORNADA SEM ACORDO
COM O SINDICATO
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O FUTURO

É difícil prever quando a pandemia de Covid19 acabará, quais as mudan-
ças de hábitos permanecerão e quais os impactos sociais e econômicos.
Entretanto, especificamente quanto ao Brasil e ao setor do comércio, 
verificando alguns dados é possível antever um futuro próximo.
Durante o isolamento, as vendas no comércio eletrônico dispararam.  
Com base em dados fornecidos por empresas de cartões de crédito, 
especialistas estimam que essa modalidade cresceu cerca de 45% 
ao mês, entre março e julho deste ano.
Isso ocorreu porque, exceto por supermercados e outros serviços essen-
ciais, o comércio de rua e os shoppings ficaram fechados. Com a reaber-
tura das lojas físicas, haverá o retorno às compras presenciais.
Contudo, boa parte dos consumidores deve permanecer na internet e 
ficaremos atentos a isso, pois, em muitos casos, as empresas estabele-
cem um preço menor pelo site, com a justificativa de que os custos são 
menores.
Nessas situações, é necessário que seja autorizado ao comerciário 

vender pelo site, mesmo que a transação ocorra na loja, até porque isso 
ocorreu durante a quarentena. Grandes companhias, como a Via Varejo, 
permitiram que seus vendedores continuassem trabalhando por meio do 
Whatsapp, fornecendo links do site com seus códigos para que recebes-
sem as comissões. Esse é um hábito que queremos que fique.
É bom lembrar que, durante o pior período da pandemia no Brasil, foram 
os comerciários, juntamente com mais alguns poucos, como entrega-
dores, que mantiveram a economia funcionando para que a maioria da 
população, sobretudo patrões, ficasse em casa.
E pagamos o preço por isso. Uma pesquisa divulgada pela Unifesp 
(Universidade Federal de São Paulo) no início de agosto, na cidade de 
São Paulo, mostrou que os distritos com maior número de mortes por 
coronavírus são aqueles em que moram trabalhadores com carteira assi-
nada, autônomos, donas de casa e pessoas que usam o transporte públi-
co. A correlação, por outro lado, é menor nos distritos com maior número 
de pessoas que usam carro, empregadores ou profissionais liberais. Ou 
seja, os comerciários estão entre os soldados que ficaram à frente na 
guerra, pagaram com a vida e categoria não pode ser punida ainda mais. 
Haverá aumento de desemprego e redução de renda e vamos buscar 
junto aos patrões e aos governos a manutenção e ampliação dos progra-
mas sociais, para que o dinheiro gire na economia.
No final, a lição que ficará é que a vida vale mais e que não somos  
isolados. Esperamos que esses ensinamentos sejam aproveitados 
e, independentemente do governo de plantão, retomemos o caminho da 
prosperidade, garantindo emprego, renda e qualidade de vida para os 
trabalhadores. O Sincomerciários de Guarulhos e Região fará de tudo 
para que isso ocorra.
Juntos somos mais fortes.

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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TRIBUNAL MANTÉM SINCOMERCIÁRIOS COMO BASE SINDICAL 
DOS FUNCIONÁRIOS DA BALASKA

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 
negou provimento ao recurso do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Confecção e de 
Vestuários de Guarulhos, que pretendia reverter 
decisão de primeira instância, que havia negado o 
pedido para que aquele sindicato representasse os 
empregados da Balaska, que tem como atividade 

principal o comércio atacadista de roupas e acessórios para 
uso profissional e de segurança do trabalho.
O juiz e o TRT2 negaram o pedido, pois os trabalhadores já 
são representados pelo sindicato dos comerciários. 
O jurídico do Sincomerciários de Guarulhos impediu a 
invasão da base sindical. descumprimento das Convenções 
Coletivas.

CARREFOUR GUARULHOS É CONDENADO POR ALTERAÇÃO DE 
JORNADA SEM ACORDO PRÉVIO COM O SINDICATO

Após tomar conhecimento de que lojas do Carrefour em 
Guarulhos, SEM QUALQUER ACORDO COM O SINDICATO, 
obrigaram operadores e/ou recepcionistas de caixa a 
cumprirem o regime de trabalho de 12hx36h, levando à 
redução de salário, causando expressivo desgaste físico, 
além da falta de pagamento pelos feriados trabalhados, 
o Sincomerciários de Guarulhos ajuizou ação na Justiça do 
Trabalho, pedindo a anulação desse sistema de trabalho.
Em sentença divulgada no dia 27 de julho, a Juíza Paola 
Barbosa de Melo, da 7ª Vara do Trabalho de Guarulhos, 
declarou a nulidade do regime 12x36 que ocorreu sem 
prévia negociação coletiva com o sindicato, a partir de 
dezembro de 2018, para os empregados do Carrefour que 
exercem as funções de operadores e/ou recepcionistas 
de caixa no município de Guarulhos e determinou o pa-
gamento das horas extras correspondentes, diferenças 
salariais e seus reflexos, multa convencional e indeniza-
ção por dano moral coletivo.
A magistrada apontou desrespeito às normas coletivas da 
categoria e à negociação de redução salarial e alteração 
de jornada feita sem a participação do sindicato: “Embora 
afirme a Ré que o regime especial 12x36 seria mais be-
néfico aos trabalhadores, no caso dos autos isso não foi 
provado. A alteração da jornada de trabalho importou em 
redução do salário mensal dos empregados, que antes 

recebiam o piso da categoria para uma jornada de 220 
horas mensais e passaram a ser remunerados por apenas 
192 horas mensais”.

TRABALHADORES NÃO SÃO MÁQUINAS
A magistrada também destacou o tratamento dispensa-
do pelo Carrefour aos seus funcionários, afirmando que 
“Trabalhadores não são máquinas e também são destina-
tários de direitos laborais inespecíficos, sobretudo do di-
reito humano e fundamental à vida e do direito à saúde”.
A execução da condenação para recebimento das verbas 
deverá ocorrer de forma individual, por isso, após o final 
do processo, os comerciários que foram vítimas desse 
abuso do Carrefour deverão procurar o sindicato para apu-
rar os valores e requerer o pagamento na Justiça.
Ainda cabe recurso.

O departamento jurídico do Sincomerciários de 
Guarulhos e Região, formado pelos advogados 
Drs. Jorge Bascegas, Jeferson Mazin, Silvia Nakamura 
e Michael Luiz, pede aos comerciários que busquem os 
seus direitos no sindicato, que luta constantemente 
contra injustiças cometidas contra os trabalhadores, 
seja pela via das negociações, seja por meio de 

ações na Justiça.
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JUSTIÇA CONDENA EMPRESA POR DETERMINAR TRABALHO DE 
COMERCIÁRIOS EM FERIADO, SEM ACORDO PRÉVIO COM SINDICATO

Após constatar que comerciários da Restoque (dona das 
marcas Le Lis Blanc, Dudalina, John John, Bo.bô, Rosa 
Chá e Individual) eram obrigados a trabalhar em feriados 
sem acordo prévio com o sindicato, o nosso jurídico 
ajuizou ação por desrespeito à Convenção Coletiva.
Em recurso, os desembargadores do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região deram razão ao sindicato e 
decidiram que o trabalho aos feriados está condicionado à 
negociação prévia com a entidade sindical, como previsto 
na Convenção Coletiva da categoria.
Os desembargadores também acolheram outro pedido 
do sindicato e determinaram a aplicação de uma multa 
no valor de um piso normativo para cada empregado ou 
ex-empregado que trabalhou em feriado, entre 01/10/2018 
e a distribuição da ação em 04/07/2019. A multa somente 
será devida aos empregados e ex-empregados que se 
habilitarem na ação movida pelo sindicato.
A magistrada relatora, Ivete de Souza, destacou em 
seu voto a importância da Convenção Coletiva, fruto do 
trabalho do sindicato: “(...) a mera vigência da CCT impõe 
seu cumprimento pelas empresas da categoria econômi-
ca, não sendo necessária qualquer notificação do sindicato 
dos trabalhadores para que seja cumprida ou para que seja 
entabulado ACT, cabendo ao empregador, se for do seu 
interesse, procurar o sindicato”.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos, comemorou: “O trabalho em feriado tem que 

ser previamente negociado com o sindicato graças ao nos-
so trabalho, pois foi uma exigência nossa que isso constas-
se na nossa Convenção Coletiva, isso para que os comer-
ciários tenham seus direitos garantidos e a saúde deles 
seja observada, mas alguns patrões, movidos pela ganân-
cia, não querem nem saber, mas o nosso departamento 
jurídico, que está de parabéns pela eficiência, tomou as 
providências”.
Ainda cabe recurso.

O departamento jurídico do Sincomerciários de Guarulhos 
e Região, (Doutores Jorge Bascegas, Jeferson Mazin, 
Michael Luiz e Doutora Silvia Nakamura), pede aos 
comerciários que busquem os seus direitos no sindicato e 

denunciem agressões aos seus direitos.

SINDICATO CONSEGUE REAJUSTE E GARANTIA DE EMPREGO 
A IDOSO E JOVEM EM SUPERMERCADOS

O Sincomerciários de Guarulhos e Região assinou 
Acordo Coletivo de Trabalho com vários supermerca-
dos de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Itaquaquece-
tuba, Poá e Ferraz de Vasconcelos.
O Acordo, que foi intermediado pela Associação 
Comercial e Empresarial de Guarulhos, é válido por 
dois anos e garantiu um reajuste de 4,5% para a 
data-base 2019/2020 e, para 2020/2021, a inflação e 
mais 1% de aumento real.
O documento, assinado no dia 27 de julho, prevê a 
geração de novas vagas de emprego para idosos, que 
não poderão exercer atividades prejudiciais à saúde e 
à condição física, e para jovens em primeiro emprego, 
que deverão comprovar a frequência escolar.
Estão previstos vários benefícios, como a flexibilização 
de compensação de folgas; jornadas diferenciadas de 
trabalho; e estabilidade para aposentados e gestantes.
“Foi uma negociação baseada na compreensão das 

dificuldades das partes, em razão do difícil período que atra-
vessamos. Todos ganharam, os patrões e os empregados”, 
afirmou o advogado do Sincomerciários, Jorge Bascegas, 
responsável pela negociação e que representou o presidente 
Walter dos Santos no acordo.
FORAM FEITOS ACORDOS COM MAIS DE 80 EMPRESAS do setor de 
supermercados. Isso ocorreu em razão do sindicato patronal 
ter condicionado a assinatura da Convenção Coletiva a índices 
de reajuste muito baixos e à retirada de direitos.
O Sincomerciários de Guarulhos, na defesa dos interesses da 
categoria, não admitiu isso e buscou os acordos diretos, que 
estão resultando em excelentes resultados.

Empregado em supermercado de cidade da base do 
sindicato, entre em contato e saiba se a empresa onde 

você trabalha já assinou o Acordo.
Tel./Whatsapp (11) 4574-2888.

VALORIZE O SINDICATO. ELE DEFENDE OS SEUS DIREITOS!
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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.

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, a colônia de 
férias, o dentista gratuito, ao kit-bebê, ao kit-escolar, descontos em parques e cinemas, 
convênios médicos, hospitais, entre outros benefícios. Consulte prazos de carência e condições.

Tel/whatsapp: 11 4574-2888

Em razão de segurança de saúde e em obediência ao 

Decreto n° 6.163/2000, do Município 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.

Em razão de segurança de saúde e em obediência ao 

Decreto n° 6.163/2000, do Município 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.

SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO 
ATIVIDADES NA PANDEMIA DE COVID-19
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SAÚDE

retorno das férias ou ter sido contaminado por familiares, 
é passível a emissão de CAT (Comunicação de Acidente 
de Trabalho) ao empregado contaminado no exercício do 
trabalho. Para isso, o exame deve ser positivo e deve ser 
feita cobrança à empresa para que os documentos sejam 
reunidos sobre a recusa ou negligência da mesma.

Em caso de dúvida, consulte o sindicato.

DENTISTA GRATUITO
A opinião dos nossos associados

AGENDE:

tel./whatsapp 

11 2229-1442

Disponível para associados há mais de 6 meses, sem mensalidades em atraso 
e com vínculo ativo no comércio (apresentar carteira de trabalho)

COVID-19 É DOENÇA OCUPACIONAL DIZ STF

O número de pessoas contaminadas e de mortes causa-
das pelo novo coronavírus ainda está alto no Brasil e os 
trabalhadores que precisam sair diariamente estão expos-
tos à contaminação e a maior disseminação da doença 
aos familiares.
Por conta disso, o STF (Supremo Tribunal Federal) carac-
terizou a Covid-19 como doença relacionada ao trabalho, 
conforme determina a Lei 8.213/91.
A caracterização determina que mesmo que o afasta-
mento do empregado for inferior a 15 dias, não é neces-
sária perícia médica, mas, sim o registro, no INSS, da 
contaminação no trabalho. Nos casos graves, precisa ser 
feito o registro no Instituto Nacional do Seguro Social e a 
empresa é responsabilizada sobre as possíveis sequelas 
imprevisíveis da doença.
Quando ocorre o óbito, a caracterização também tem 
reflexos no benefício a ser recebido pelos cônjuges dos 
trabalhadores. É fundamental que haja comprovação de 
trabalho presencial, que não possua contaminados ante-
riores ao fato na família e que o empregado que faleceu 
não tenha voltado de férias doente.
Se um trabalhador contaminar um colega, depois do 

“Para marcar a consulta foi bem rápido e sem burocracias, 
superou minhas expectativas, o tratamento foi feito todo no 

mesmo mês e isso foi ótimo, gostei muito do atendimento da Dra 
Fernanda e toda equipe, desde a recepcionista e por isso sempre 
indico o sindicato.”

Sócio Silvio Sergio dos Anjos Ferreira (Lojas Americanas), sócio há 14 anos, fez tratamen-
to coberto pelo sindicato no valor de R$ 859,00. 

“Fui muito bem atendida, atendeu todas as minhas expec-
tativas, indico  o sindicato com todo prazer aos meus amigos e 

familiares que trabalham no comercio, agradeço o sindicato por toda 
preocupação, cuidado e dedicação que tem com seus associados.”
Sócia Altamiris Fernandes da Silva (Lopes Supermercados) e o marido Ivo fizeram o trata-
mento coberto pelo sindicato no valor de R$ 973,00. 

“Meus filhos utilizaram este benefício do sindicato e foram 
bem atendidos, indico o sindicato a todos meus colegas de 
trabalho, muito obrigada por nos ajudar com mais esta des-
pesa.”

Sócia Camila Oliveira dos Santos (Casas Bahia). Os filhos João Paulo e David fizeram 
todo o tratamento que foi custeado pelo sindicato no valor de R$ 220,00.

“Estou plenamente grato ao Sindicato por ter me proporcionado 
este tratamento. Fui muito bem atendido e não tive nenhum pro-
blema. Com certeza recomendo o sindicato e o convênio com a 
Odontofênix, muito obrigado.”
Sócio Maurílio da Silva Barbosa, aposentado pela empresa Hyundai Caoa do Brasil, o 
tratamento custou ao sindicato R$ 927,00. 

“Foi a primeira vez que utilizei, muito bom, o sindicato e toda a equipe odontológica 
estão de parabéns, meus filhos foram atendidos por ótimos profissionais.”

Sócio Luiz Evandro Silva de Oliveira (Casas Bahia). Os filhos Luiza e Iago fizeram o tratamento que 
custaria R$ 910,00 com tudo custeado pelo sindicato. 

SINDICATO DOS EMPREGADOS  NO COMÉRCIO DE GUARULHOS
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KIT-BEBÊ

Edivalmir Nunes, da Tenda Atacado, e os filhos 
Amanda e Davi, pegaram o kit de José Eduardo

A retirada de kit-bebê já voltou ao normal, após o retorno do 
sindicato às atividades.
Em julho, Camila Ramos Ferreira, da Saint Gobain, retirou o kit para 
o seu filho Daniel. Henrique Santos Salles (Centro Sul), pegou o kit-
-bebê para o filho Heitor. Edivalmir Pedro Nunes, da Tenda Atacado, 
foi com a filha Amanda e o filho Davi retirar o kit para o mais novo 
membro da família, o bebê José Eduardo. Gislaine Karine Souza da 
Silva, da Via Varejo, pegou o kit para o seu filho Theo. Priscila Apda 
de Lima Ventura, da SP Brasil, retirou o kit para o bebê Heitor.

Gislaine Karine, da Via Varejo, com
o kit do bebê Theo

Priscila Ventura, da SP Brasil - atacado e varejo 
pegou o kit para seu filho Heitor

QUEM TEM DIREITO
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 bolsa, termômetro 
digital, talco e sabonete, 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
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Henrique Salles, da Centro Sul, com
o kit do bebê Heitor

Camila Ferreira, da Saint-Gobain, com
o kit do pequeno Daniel
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FLEXIBILIZAR NÃO É RELAXAR

Nossos 71 sindicatos filiados têm a consciência de que flexibilizar 
as medidas preventivas ao novo Coronavírus não significa relaxar os 
cuidados diante da pandemia. A divulgação de informativos e pos-
tagens nas redes sociais está reforçando as visitas dos dirigentes 
nos locais de trabalho cumprindo, sempre, os protocolos de saúde 
e segurança quando são anunciadas as adaptações às formas de 
combate à doença.

PRECAUÇÕES
A iniciativa se fez necessária por conta do avanço de determinadas 
regiões para as fases menos restritivas do Plano São Paulo de flexibi-
lização da quarentena, ou seja, laranja e amarela, que permitem o fun-
cionamento do comércio não essencial desde que tomadas devidas pre-
cauções. Por isso, as entidades estão passando à categoria orientações 
como: 1) Controle dos horários de abertura e fechamento das lojas. 2) 
Cumprimento de jornadas de trabalho reduzidas. 3) Limitação no número 
de clientes atendidos. 4) Distanciamento social e 5) Utilização de álcool 
em gel e máscaras, confeccionadas e distribuídas pela Federação.

UNIDADE
O enfrentamento dos Sincomerciários e dos Sinprafarmas à doença 
é diário. Construímos no Estado uma conduta unitária estabelecida 
no “Guia de Convívio Responsável no Comércio: Regras de Com-
bate ao Novo Coronavírus”, editado pela Fecomerciários. Abrimos 
uma ampla frente de diálogo com as Prefeituras, Câmaras Munici-
pais e sindicatos patronais para debater a situação da pandemia 
e buscar formas seguras para a retomada das economias locais, 
além de manter as atividades das empresas e os empregos por 
elas gerados. 

TESTES
Sedes e subsedes distribuídas na base comerciária paulista também 
têm redobrado a atenção para conter o alastramento da doença com 
diretoria e funcionários passando por testes de Covid-19 nos próprios 
sindicatos, o que também se vê nos estabelecimentos comerciais. 
Comerciários que a elas se dirigirem para usufruírem dos seus serviços 
e benefícios têm a temperatura corporal aferida. Enfim, a luta contra a 
pandemia não cessa. Estamos sempre atentos às novas maneiras 
de combatê-la para proteger a vida dos comerciários, práticos de 
farmácia, demais trabalhadores, clientes e comerciantes.

Luiz Carlos Motta é presidente da Fecomerciários, da CNTC e deputado federal


