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CONQUISTA NO COMÉRCIO VAREJISTA DE GUARULHOS

AUMENTO
REAL
REAJUSTE
4,89%

CONVENÇÃO
ASSINADA
Benefícios mantidos
Participação nos Lucros
e Resultados garantida
Válido para Guarulhos,
Arujá e Santa Isabel
1% acima da inflação
Retroativo a outubro

confira em nosso site
www.comerciariosdeguarulhos.org.br

O Sincomerciários de Guarulhos
obteve mais uma vitória para a
categoria: salários reajustados em
4,89% para os empregados no
comércio varejista de Guarulhos,
a partir de 01/10/2020. Um aumento
real de 1% sobre o INPC do período.
Confira na Página 04

EDITORIAL

nº 285 | o comerciário | dezembro/2020

O NATAL DA TEMPESTADE PERFEITA

Vivemos o Natal da tempestade perfeita. Assolados pela pandemia mais
letal dos últimos cem anos, caminhamos a passos largos para atingir
duzentos mil mortos apenas no Brasil e dois milhões em todo o mundo.
É uma tragédia e fazer vistas grossas a isso ou minimizar a situação, seja
por ideologia, por insegurança ou por política, só irá piorar as coisas.
O vírus não tem ideologia, não tem partido, ele existe por ele mesmo
e mata petistas, bolsonaristas, comunistas e capitalistas, pois todos
respiram o mesmo ar e moram na mesma casa a que damos o nome de
Planeta Terra.
Somado a isso, temos um desastre econômico que é anterior ao vírus.
A péssima distribuição de renda, o desemprego, o custo de vida,
os baixíssimos salários são as nossas doenças de sempre.
Para o vírus teremos a vacina, que terá lá os seus efeitos colaterais,
como qualquer remédio, mas será a nossa tábua de salvação, venha ela
de que país for, até porque essa história de não querer tomar vacina
de origem chinesa revela preconceito alimentado pela mais completa

desinformação, pois praticamente todos os nossos medicamentos têm
componentes que vêm da China.
Já para a nossa situação econômica, o que nos oferecem como solução
são reformas como a trabalhista e previdenciária, que apenas retiram
direitos de trabalhadores e aposentados, aumentam os lucros dos
empregadores e não resolvem nada, pura enganação, como avisamos
antes. Que isso sirva de lição para a próxima cura econômica milagrosa
apresentada por governos desastrosos como o atual. Gente como
Bolsonaro e Guedes estão lá apenas para salvar o deles, garantir os
lucros de uma pequena elite econômica e enganar o povão para que
esse barril de pólvora não exploda com a miséria crescente.
De outro lado, sobre o vírus, reconhecemos que voltou a ganhar
força e se espalha de maneira gigantesca, mas o que fazer diante desse
ataque? Vamos ficar trancados em casa? E como vamos alimentar
nossas famílias? O tal auxílio-emergencial vai parar de pingar no bolso
da maioria. E o que faremos? Não tem jeito. Por isso apoiamos a
Prefeitura de Guarulhos em seu projeto de abrir Shoppings por 24 horas
durante o Natal.
Se temos de ir à guerra, precisamos cavar as nossas trincheiras e isso
significar usar máscara, álcool em gel e não fazer aglomerações. É claro
que com as lojas abertas por mais tempo, as pessoas poderão se
organizar melhor para fazerem as suas compras. É uma opção pela vida,
mas também pelos empregos dos comerciários e pela sobrevivência das
empresas, sobretudo os pequenos e médios lojistas, que não têm como
enfrentar mais tempo de portas fechadas, ainda mais em época de
vendas como a das festas de final de ano.
Por tudo isso, esperamos que o bom velhinho nos traga saúde, força,
esperança e fé em Deus para enfrentarmos tudo o que 2021 nos reserva.

Walter dos Santos
Presidente

As homologações no sindicato são feitas das 9h às 17h30 e
devem ser marcadas com 2 dias de antecedência.

Guarulhos, Arujá e Santa Isabel
Ligue: (11) 4574-2888

Itaquá, Poá e Ferraz
Ligue: (11) 4642-0792

O Departamento Jurídico está à sua disposição,
de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.
BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

22

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

SINDICALISMO

nº 285 | o comerciário | dezembro/2020

ACORDO COM MAGAZINE LUIZA GARANTE
4,89% DE REAJUSTE E BENEFÍCIOS
O Sincomerciários de Guarulhos tem conseguido liminares
que impedem que as empresas obriguem os seus
funcionários a trabalharem nos feriados sem acordo com
o sindicato. Em razão dessas vitórias do sindicato, várias
empresas estão procurando o Sincomerciários de Guarulhos para fechar acordos.
O acordo mais recente foi fechado com a Magazine Luiza,
que garantiu reajuste de 4,89%, para o mês de outubro
de 2020, beneficiando mais de 300 empregados de todas
as 16 lojas da base do Sincomerciários de Guarulhos e
Região (Guarulhos, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Santa Isabel), o que permitirá a elas o
funcionamento em feriados com a garantia de que os
seus funcionários receberão os direitos e que não serão
multadas. A oferta da empresa era apenas repassar a
inflação em janeiro de 2021.
Formalizaram também acordo com a entidade sindical as
seguintes empresas:
TORRA TORRA – TNG - ALPARGATAS – LOJA MIZUNO - HAVAN - POLO WEAR - CENTAURO.
Além dessas empresas “âncoras”, também já formalizaram acordos dezenas de outras empresas de pequeno
porte, que, pela participação de seus empregados

durante a pandemia, resolveram retribuir com o reajuste
pleiteado pelo sindicato.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de
Guarulhos e Região, destaca a importância do trabalho do
sindicato: “obtivemos um ótimo acordo com a Magazine
Luiza, 4,89% mais benefícios é fruto do trabalho do sindicato e do nosso departamento jurídico, nosso objetivo é
lutar pelos trabalhadores e vamos continuar assim, convidamos todas as empresas a sentarem conosco e discutirem um reajuste digno e boas condições de trabalho para
seus funcionários”, finalizou Walter.

MOTTA QUE INCLUIR COMERCIÁRIOS NO GRUPO
PRIORITÁRIO DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19
Os trabalhadores do comércio estão entre os que apresentam maior risco de contaminação pelo novo Coronavírus.
Com a flexibilização da quarentena e a retomada do
comércio, os trabalhadores do setor arriscam diariamente as suas vidas e ficam expostos à infecção pelo novo
Coronavírus.
O Projeto de Lei nº 5480/20, de autoria do deputado federal Luiz Carlos Motta (PL-SP), altera a Lei 13.979/20,
que prevê medidas para enfrentar a Covid-19, e inclui
os comerciários como prioridade na campanha nacional
de imunização contra a doença. “Os trabalhadores do
comércio são a maior categoria profissional urbana no
País. Como lidam com o público e têm contato direto
com mercadorias, cartões e dinheiro, ficam mais vulneráveis à contaminação”, afirmou.
Representante da categoria no Congresso Nacional,
Motta avalia que a imunização protege a vida e a saúde
dos trabalhadores e, também, contribui para impedir a
proliferação do novo Coronavírus. “Ao serem vacinados,
os comerciários preservam a própria saúde e, da mesma forma, daqueles que estão próximos e em contato
com eles”.

Motta

Requerimento - Além do PL 5480/20, Motta apresentou
Indicação ao Ministério da Saúde para reforçar a inclusão
dos trabalhadores do comércio na futura campanha de
imunização. O órgão anunciou que idosos, profissionais
de saúde e professores devem constar no plano preliminar para a vacinação contra a Covid-19 no país.
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AUMENTO REAL: REAJUSTE DO COMÉRCIO
VAREJISTA DE GUARULHOS É DE 4,89%
O Sincomerciários de Guarulhos obteve mais uma vitória
para a categoria: salários reajustados em 4,89% para os
empregados no comércio varejista de Guarulhos, a partir
de 01/10/2020.
Um aumento real de 1% sobre o INPC do período, como
já ocorreu em anos anteriores, o que mostra o empenho
e a força do Sincomerciários de Guarulhos nas negociações com o sindicato patronal.
A Convenção Coletiva 2020/2021 para o comércio varejista
de Guarulhos, que também abrange Arujá e Santa Isabel,
foi assinada nesta segunda, 07 de dezembro e terá efeito
retroativo a outubro. As diferenças desse período serão
pagas na forma de abono salarial.
O reajuste beneficia em torno de 65% da categoria.
A negociação prossegue nos setores de supermercados,
revenda de veículos, material de construção e atacadista,
entre outros.
Foram mantidos vários direitos já consagrados em
Convenções Coletivas anteriores, como participação nos
lucros e resultados; adicional de insalubridade; garantia
de emprego à gestante, desde a comprovação da gravidez, até 75 dias após o término da licença-maternidade;
estabilidade de 30 dias para o empregado que volta de
auxílio-doença, entre outros benefícios.
O salário médio de admissão sobe para R$ 1.591,00.
O presidente do Sincomerciários de Guarulhos,
Walter dos Santos, comentou o resultado da negociações

pelo reajuste: “Após muita resistência do sindicato
patronal, conseguimos manter os direitos conquistados em anos anteriores e obtivemos um aumento real
de 1%. Com paciência, demonstramos que os comerciários já pagaram uma conta muito alta em razão da
pandemia e que é preciso reconhecer o esforço”,
destacou Walter.

SOBRE O FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO NO NATAL
EM GUARULHOS POR 24H
Relativamente à intenção do prefeito de Guarulhos, Guti,
de, a partir do dia 18 até o dia 24, véspera de Natal, estabelecer que shoppings funcionem por 24 horas e as lojas
de rua possam permanecer abertas até à meia-noite, sem
limitação de intervalo de tempo, o Sincomerciários de Guarulhos e Região se manifesta da seguinte forma:
Considerando o momento de exceção vivido com a pandemia de Covid19 e se o objetivo for o de não gerar aglomerações, o sindicato não se opõe ao funcionamento por 24 horas de shoppings e que
o comércio de rua permaneça aberto até à meia-noite, desde que
sejam garantidos todos os direitos trabalhistas decorrentes disso,
tais como horas extras, adicional noturno, entre outros; que sejam
contratados funcionários em número suficiente para atender a demanda, seja garantida a segurança desses trabalhadores e viabilizado o deslocamento para casa em horários de não funcionamento de
transporte coletivo.
Walter dos Santos, presidente do sindicato, destaca o
papel do sindicato: “Nós não somos contrários à abertura
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Calçadão de Guarulhos

24 horas, mas isso apenas em razão do momento grave que vivemos e porque não queremos aglomerações,
como as que vimos no Brás, em São Paulo, nos últimos
dias. Nossa opção é pela vida, mas só apoiamos a iniciativa se os direitos trabalhistas forem respeitados e ficaremos vigilantes quanto isso, pois não admitiremos excesso de jornada, em caso de abuso peço aos comerciários
que denunciem ao sindicato”, declarou Walter.

LAZER
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ESTA MOS CONTA ND O OS DI A S PA R A
Q UE ESSES B ONS TEMP OS VOLTEM

Ma s , p o r e n q u a n to , p o r a m o r à v i d a d o s n o s s o s a s s o ci a d o s
e e m o b e di ê n ci a a o D e c reto n ° 6 . 163 / 2020 , d o Muni cí p i o
d e S a n t a Is a b e l , a S e d e Ca m p e s t re e o Pe s q u e iro
p e r m a n e c e rã o fe ch a d o s . Es p e ra m o s v ê - l o s e m b re v e !
A GR A DECEMOS A COMPR EENS Ã O .
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COMO USAR UMA MÁSCARA DA MANEIRA CORRETA
COMO UTILIZAR A MÁSCARA
Com o novo agravamento da Covid19,
relembramos os cuidados com a máscara,
ELA SALVA VIDAS!

Usar corretamente a máscara caseira pode proteger em
até 70% a transmissão de vírus, não apenas o coronavírus.
Mas para a máscara ser efetiva, é preciso que ela cubra totalmente o nariz, a boca e o queixo e que não fique folgada
no rosto, especialmente nas laterais. Além disso, a máscara é individual, não é para compartilhar com ninguém.
COMO A MÁSCARA CASEIRA DEVE SER FEITA?
É melhor usar o tricoline, um tipo de tecido de algodão
cuja malha é mais fechada. É recomendável que tenha
duas camadas do tecido para proteger melhor.
A MÁSCARA CASEIRA PODE SER FEITA DE TNT
(TECIDO NÃO TECIDO)?
Sim, desde que a gramatura seja maior do que 40. Também devem ser usadas duas camadas de TNT. Mas o TNT
não é lavável, após o uso deve ser descartado.
QUAIS OS CUIDADOS QUE SE DEVE TER AO USAR A
MÁSCARA CASEIRA OU DE OUTRO TIPO?
A lavagem das mãos continua obrigatória e não se deve
tocar a máscara com a mão. Na hora de retirá-la, deve-se
puxar o laço que prende à cabeça ou tirar o elástico atrás
da orelha com os dedos. No caso da máscara de pano,
quando retirada deve-se levar para lavar ou colocar num
envelope de papel, caso a lavagem não seja imediata.
Não se deve deixar a máscara usada, suja ou contaminada exposta, em cima de uma mesa, por exemplo, ou solta
dentro da bolsa e sem uma proteção.
QUANDO SE DEVE TROCAR A MÁSCARA?
Quando ela estiver suja ou úmida, ela deve ser trocada. Por
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exemplo, quando a pessoa usar a máscara continuamente
o dia inteiro, o ideal é que ela tenha outra para trocar.
COMO FAZER A HIGIENE DA MÁSCARA DE TECIDO?
Lavar com água e sabão. ou deixar de molho, por 30 minutos, numa solução de água com água sanitária. Depois,
é só deixar secar.
COMO FAZER O DESCARTE DA MÁSCARA?
Para o descarte é preciso usar dois saquinhos plásticos um dentro do outro. Ao retirar a máscara do rosto, segure
apenas pelo elástico e lave as mãos antes e depois. Com
a máscara lá dentro, é só amarrar bem e jogar no lixo
do banheiro, que é considerado um lixo comum, que não
contém nenhum material reciclável, logo, esse lixo não
vai entrar em contato com outras pessoas.
O USO DO PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD)
DISPENSA A MÁSCARA?
Não, o protetor facial (proteção feita de plástico que funciona como uma espécie de visor transparente para o rosto)
é um complemento, mas não dispensa o uso da máscara.

A COVID-19 pode ser uma DOENÇA
OCUPACIONAL e as empresas devem emitir
a Comunicação de Acidente de Trabalho
(CAT) para funcionários que contraírem o
vírus ou casos considerados suspeitos.
EM CASO DE DÚVIDA, FALE COM O
SINDICATO,
ESTAMOS ATENTOS.

SAÚDE
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DENTISTA GRATUITO
A opinião dos nossos associados

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

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

AGENDE:

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.

tel./ whatsapp

11 2229-1442

“Estou plenamente grato ao Sindicato por ter me proporcionado
este tratamento. Fui muito bem atendido e não tive nenhum problema. Com certeza recomendo o sindicato e o convênio com a
Odontofênix, muito obrigado.”

“Fui muito bem atendida, atendeu a todas as minhas expectativas. Indico o sindicato com todo o prazer aos meus amigos e
familiares que trabalham no comércio, agradeço o sindicato por toda
a preocupação, cuidados e dedicação que tem com seus associados.”
Sócia Altamiris Fernandes da Silva (Lopes Supermercados) e o marido Ivo fizeram o
tratamento coberto pelo sindicato no valor de R$ 973,00.

Sócio Maurílio da Silva Barbosa, aposentado pela empresa Hyundai Caoa do Brasil, o
tratamento custou ao sindicato R$ 927,00.

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

“Para marcar a consulta foi bem rápido e sem burocracias,
superou as minhas expectativas, o tratamento foi feito todo no
mesmo mês e isso foi ótimo, gostei muito do atendimento da Dra
Fernanda e toda a equipe, desde a recepcionista e por isso sempre
indico o sindicato.”
Sócio Silvio Sérgio dos Anjos Ferreira (Lojas Americanas), sócio há 14 anos, fez tratamento
coberto pelo sindicato no valor de R$ 859,00.

Sócia Camila Oliveira Santos (Casas Bahia). Os filhos João Paulo e David fizeram todo
o tratamento que foi custeado pelo sindicato no valor de R$ 220,00.
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS
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O seu sindicato estará em férias coletivas
a partir do dia 23 de dezembro.
Retornaremos em 04 de janeiro de 2021,
com muita garra para lutar pelos direitos
dos comerciários .
Desejamos um Natal cheio de luz e um
Ano Novo com saúde, próspero e feliz!
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