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13° SALÁRIO:
CONQUISTA DOS SINDICATOS 
INJETA BILHÕES NA ECONOMIA

Segundo o Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), o pagamento do 13° salário a cerca de 
81 milhões de trabalhadores vai injetar R$ 214,6 
bilhões na economia em 2019. O décimo terceiro 
é uma conquista dos sindicatos que, nos anos  
sessenta, organizaram abaixo-assinados, 

passeatas, piquetes e greves.
O 13º salário significa mais consumo, gira a eco-
nomia e, com isso, proporciona mais, produção, 
empregos, lucros para as empresas e impostos 

para o governo, todo mundo ganha. 
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PAUSA PARA O NATAL

Seriam várias as razões para escrever tudo e mais um pouco sobre o 
governo Bolsonaro. Caótico, que incita ódio, promoveu uma reforma 
da Previdência que obrigará as pessoas a trabalharem até as portas 
da morte (só não foi pior porque o Congresso aliviou um pouco o texto 
original e retirou várias maldades, mas ainda restaram muitas), está 
retirando direitos básicos dos trabalhadores, tentando aniquilar os 
sindicatos e promovendo o subemprego. Há agressões brutais aos 
mais pobres, com o privilégio a investidores e especuladores nunca  
antes vistos no Brasil. Até os desempregados foram taxados. 
Mas disto vamos tratar ao lo ngo do p róximo ano. Ao mal basta o 
próprio mal.
Em 2020, vamos unir as nossas forças e lutar por empregos 
decentes, com carteira assinada, férias, décimo terceiro, Participa-
ção nos Lucros e Resultados, horas extras e folga aos domingos. 
Não queremos “uberização” e “pejotização” no comércio. Essa 
conversa de que menos direitos significa mais empregos é “papo 

para boi dormir”. As pessoas entram nessa ladainha por causa das 
“fake news” que recebem no grupo de Whatsapp, aceitam essas 
coisas como verdadeiras e vamos todos sofrer juntos depois.
Não vamos desistir de viver, não podemos deixar para trás os 
nossos projetos, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos para 
proporcionar lucros a patrões gananciosos por mais e mais lucros 
às nossas custas. Por isso, desanimar não é uma opção. Haja o que  
houver, não vamos nos calar. Nós merecemos algo melhor, o 
Brasil merece algo melhor. Basta que nos unamos e lutemos por 
essa causa.
Por isso, neste Natal e Ano Novo, reúna a sua família, vista uma 
roupa que lhe agrade, planeje e peça um futuro melhor para todos 
à sua volta. Lembre-se: o Natal dos seus sonhos é este e não o 
passado. O ano da vitória será o próximo e não o que se vai. O 
que não falta na vida são mistérios e obstáculos. Há situações que 
estão sob o nosso controle e outras não. Quanto a estas últimas, 
existe muito pouco o que fazer, mas no que se refere aos eventos 
que controlamos, nós somos os responsáveis por eles. A justiça é 
lenta, é verdade, mas é responsabilidade nossa agradecer a Deus a 
oportunidade da vida e seguir em frente.
É bom repetir: Não podemos desistir do nosso futuro e do amanhã 
dos nossos filhos. Aproveite, se nesta virada do ano você viajar para 
a praia, entre no mar, deixe o sol bater no seu rosto, se divirta. 
Se ficar em sua casa, curta a sua família. O momento é agora, vá 
e aproveite. Não vamos nos abalar por governos que vêm e vão, 
vamos seguir em frente, afinal, por mais que não pareça, um dia a 
noite acaba e a luz do sol volta a brilhar.
Feliz Natal e Excelente Ano Novo!

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.
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13° SALÁRIO: CONQUISTA DOS SINDICATOS
INJETA BILHÕES NA ECONOMIA

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estu-
dos Socioeconômicos (Dieese), o pagamento do 13° salário 
a cerca de 81 milhões de trabalhadores vai injetar R$ 214,6 
bilhões na economia em 2019, o valor médio por trabalhador 
será de R$ 2.450,99.
O 13º salário significa mais consumo, gira a economia e, com 
isso, proporciona mais, produção, empregos, lucros para as 
empresas e impostos para o governo, todo mundo ganha.
Só recebe o 13° quem está no mercado formal de traba-
lho, com carteira registrada e direitos garantidos, não como 
quer o desastroso atual governo, com essas picaretagens 
de carteira verde e amarela, sem direitos, com empregos 
precários.
O décimo terceiro é uma conquista dos sindicatos que, 
nos anos sessenta, organizaram abaixo-assinados, pas-
seatas, piquetes e greves. Até então, o 13º salário não 
era obrigatório. Poucas empresas o pagavam. Mas, em 
razão da pressão dos sindicatos, em 1962, no gover-
no João Goulart, foi aprovada a Lei estabelecendo sua 
obrigatoriedade. Os representantes patronais reagi-
ram, afirmando que a lei era populista e irresponsável, 
que as empresas quebrariam e haveria desemprego. 

O jornal “O Globo” estampou: “Considerado desastroso 
para o país um mês de 13º salário”.
O desastre não veio e, graças aos esforços dos sindicatos, 
o 13º injeta, desde então, recursos na economia e melhora 
a vida dos trabalhadores e do Brasil. Lembre-se disso quan-
do recebê-lo.

O Sincomerciários de Guarulhos alerta: Quem foi obrigado 
a trabalhar em excesso de jornada na Black Friday deve 
procurar o sindicato, que está aparelhado para entrar com 
ações contra este tipo de abuso.
O Sincomerciários de Guarulhos sabe que muitos traba-
lhadores, principalmente os vendedores comissionistas, 
aceitam aumentar sua jornada para vender mais, mas 
muitos não poderiam fazê-lo por conta de filhos, família, 
etc., mas são forçados a trabalhar a mais pelos gerentes 
e empregadores. Há informações de jornadas de até 
14 horas sem, praticamente, intervalo para almoço ou 
lanche, o que é um absurdo.
O Sincomerciários de Guarulhos está pronto para sair em 
defesa dos comerciários. Denuncie: tel. 11 2475-6565.

BLACK FRIDAY NÃO É EXPLORAÇÃO DE TRABALHADOR
DENUNCIE JORNADAS EXCESSIVAS



COMÉRCIO SÓ PODE TRABALHAR NO FERIADO
COM ACORDO COM O SINDICATO
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O Sincomerciários de Guarulhos e Região adverte que o fun-
cionamento do comércio nos feriados depende de acordo 
com o sindicato e, nos casos em que esse não existir, os 
trabalhadores não são obrigados a trabalhar.
O Sincomerciários de Guarulhos obteve liminares que 
desobrigam os funcionários das empresas MAGAZINE 
LUIZA, C&C CASA E CONSTRUÇÃO, LAZINHO CAL-
ÇADOS, TENDA VAREJO, ZAPATA MERCANTIL BRA-
SILEIRA CALÇADOS, TAKEI e KALAN CALÇADOS a 
trabalharem nos feriados.
Outras ações foram ajuizadas para impedir que funcio-
nários sejam obrigados a trabalharem nos feriados e o 
sindicato aguarda o posicionamento do Poder Judiciário.
Caso você seja obrigado a trabalhar em feriados, denun-
cie imediatamente ao sindicato: 11 2475-6565.



SEDE CAMPESTRE É OPÇÃO
NO FIM DE ANO
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Mais um final de ano está chegando. É uma época em 
que comerciários normalmente trabalham muito, princi-
palmente aqueles que ganham comissões. Mas, não po-
dem esquecer da família e do lazer. Além disso, o calor 
começa a aumentar e ficar dentro de casa não dá. Para 
isso existe a Sede Campestre, um local agradável e com 
ambiente acolhedor. Na sede, o comerciário(a) e sua fa-
mília podem se refrescar do calor na piscina, fazer o chur-
rasco com a família, encontrar os amigos, jogar futebol, 
revelar seu talento no videokê, enquanto as crianças se 
divertem no playground. O acesso é fácil, pela Estrada 
municipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56, no bairro Ca-
fundó.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

• 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.

• Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado.
• Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho.
• Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as 

mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.
• Mensalidades em atraso podem ser pagas na sede do Sindicato, através 

de boletos nas agencias bancários ou na recepção da Sede Campestre.
• Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.

A SEDE CAMPESTRE  FECHARÁ  NOS DIAS 24 E 25 E 

31 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO, PARA QUE

OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE CAMPESTRE PASSEM 

ESSAS DATAS COM AS FAMÍLIAS.

IMPORTANTE
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SAÚDE

ser definidas por acordo ou convenção coletiva de traba-
lho, existe uma limitação legal em relação à quantidade 
de horas trabalhadas. De acordo com a o Artigo 7º da 
Constituição Federal, a jornada de trabalho, em regime 
normal, é de 08 horas por dia no máximo, respeitando-se 
o limite de 44 horas semanais. Os empregados poderão 
prestar, no máximo, 2 horas extras por dia, conforme art. 
59 da CLT. Vale lembrar que empregados que trabalhem 
em regime de tempo parcial, com duração entre 26 e 30 
horas semanais, não poderão prestar horas extras.

REMUNERAÇÃO
As horas extras devem ser remuneradas com, no míni-
mo, 60% de adicional, conforme previsão da CF e da CLT. 
Aos domingos e feriados, o adicional de horas extras é 
de 100%, além de outros benefícios previstos em nossa 
Convenção Coletiva de Trabalho.
Se você estiver em dúvida, entre em contato com o Sin-
comerciários de Guarulhos, para que o seu caso seja ana-
lisado e o sindicato verifique se você é vítima de excesso 
de jornada de trabalho, bem como se a remuneração está 
correta. Vale lembrar que o Tribunal Superior do Trabalho 
condenou recentemente empregadores por esse motivo, 
pois entendeu que a privação do tempo de vida, que de ou-
tra forma poderia ser usado com a família e no lazer, viola a 
própria dignidade humana, configurando dano existencial.

O excesso de trabalho faz mal para a saúde e pode provo-
car várias doenças no trabalhador.

SÍNDROME DE BURNOUT
Resumidamente, trata-se de uma resposta agressiva do 
corpo a uma carga excessiva de estresse. Essas respos-
tas podem ser desde pressão alta até crises de enxaque-
ca, depressão, colesterol alto, gastrite, síndrome do pâ-
nico, crises de ansiedade, insônia, alergias, entre outras.

PROBLEMAS NA COLUNA
Ficar sentado durante horas, sem cadeiras e mesas 
adaptadas ergonomicamente, contribui para o apareci-
mento de graves problemas de coluna. Tendinite, dores 
principalmente na lombar e cervical e as famosas LER 
(lesões por esforço repetitivo) são dificuldades comuns 
de quem trabalha na mesma posição, realizando movi-
mentos repetitivos que acabam gerando desgaste e, 
consequentemente, terminam em dor.

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E DE PELE
Quem atua em funções envolvendo a manipulação de 
produtos químicos ou nocivos à saúde também deve ter 
alguns cuidados que devem ser proporcionados pelo em-
pregador.
Fatores que se enquadram nas categorias de insalubrida-
de e periculosidade devem ser observados pela empresa. 
Manipular produtos nocivos pode trazer consequências 
sérias ao sistema respiratório e também à pele. Por isso, 
além de cargas horárias controladas, a exposição a es-
ses agentes deve ser totalmente supervisionada, além 
de contar com equipamentos de proteção a fim de evitar 
problemas ao trabalhador.

LIDANDO COM PROBLEMAS DE SAÚDE DEVIDO AO 
TRABALHO EXCESSIVO
Na maioria dos casos, quando a pessoa não revê seus há-
bitos, os problemas de saúde acabam fazendo com que 
o indivíduo pare de trabalhar à força. Em geral, as crises 
são administradas com medicamentos, mas o verdadeiro 
tratamento é a mudança real de hábitos e da rotina.
A prática de exercícios físicos, regularidade do sono, bons 
hábitos de alimentação e carga controlada de trabalho 
costumam ser o melhor remédio para esse problema.
As doenças decorrentes do excesso de trabalho não de-
vem ser menosprezadas e devem ser tratadas com se-
riedade.

LIMITES PERMITIDOS
Apesar de ser livre a prestação de horas extras, podendo 

JORNADA DE TRABALHO EXCESSIVA PODE TRAZER
DANOS À SAÚDE
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FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS
RETIRAM O KIT-BEBÊ

Usufruindo de mais um dos vários benefícios oferecidos aos comer-
ciários que se tornam sócios do Sincomerciários de Guarulhos, mais 
duas famílias retiraram o kit-bebê. Tem direito ao kit as mães comer-
ciárias sócias há pelo menos três meses, ou dependentes de sócios 
e que tenham filhos com idade de zero a três meses. 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, mamadeiras Kuka 
(70 ml e 250 ml), sapatinho e luvas, pano de boca bordado, chupeta 
Kuka, cortador de unhas, e uma linda bolsa.

O sócio Andervaldo Salomão, ex-func da Roldão Comércio de Alimentos, de 
Guarulhos, com sua esposa Elisangela retiraram o kit do bebê Dyllan

O sócio Daniel Rodrigues das Neves, da Comercial de Parafusos Poapar, de 
Poá, retirou o kit da bebê Rafaela

NOVA PARCEIRA 11 2475-656511 2475-6565
Mais informações, ligue no

Sindicato e fale com a Joyce:

DROGARIA E-FARMA LTDA
Locais de atendimento:

R. Luiz Faccini, 433 – Centro – Guarulhos | Tel. (11) 4378-8956
Av. Guarulhos, 1604 – Vl Augusta – Guarulhos | Tel. (11) 2304-2122
Av. Otavio Braga de Mesquita, 3999 – Taboão – Guarulhos | Tel. (11) 2937-7121

FORMAS DE DESCONTOS*:
Os descontos variam de 20% em medicamentos de referência até 50% em medicamentos genéricos, além de condições 

especiais em perfumaria e demais segmentos (exceto produtos anunciados já com descontos).

*Para obter o desconto o sócio ou dependente deverá apresentar a carteirinha do sindicato e RG. Fará um cadastro junto a farmácia e já poderá utilizar o benefício.
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IMPORTANTE COMUNICADO AOS COMERCIÁRIOS DE GUARULHOS

ATENÇÃO:

► PARA COMERCIÁRIOS QUE TENHAM FILHOS ENTRE 4 E 14 ANOS, DESDE A PRÉ-ESCOLA ATÉ O FINAL DO ENSINO 
FUNDAMENTAL II.

► BASTA COMPARECER À SEDE DO SINDICATO, A PARTIR DE 13 DE JANEIRO;
► NÃO É NECESSÁRIO FAZER INSCRIÇÃO PRÉVIA;
► DISPONIBILIDADE ATÉ O FINAL DOS ESTOQUES;
► SOMENTE PARA SÓCIOS HÁ MAIS DE TRÊS MESES E COM AS MENSALIDADES EM DIA;
► 1 KIT POR FILHO DE ASSOCIADO.


