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Veja na Página 04

Para mostrar a importância do sindicato na preservação de 
direitos e na conquista de outros, o Sincomerciários de Guarulhos 
está visitando empresas para tirar dúvidas trabalhistas e apre-
sentar os benefícios que os associados do sindicato têm. Após os 

esclarecimentos, vários comerciários estão se associando.

Veja as regras na Página 05

Confira na Página 03

CAMPANHA DE ASSOCIAÇÃO E CONSCIEN-
TIZAÇÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS

Com o calor recorde, os comerciários correm para a Sede 
Campestre nos finais de semana. Além da piscina, que tem 
sido um alívio para as famílias, tudo tem sido ocupado pelos 
comerciários. Se você, comerciário associado, está com calor e 

quer um lazer, não perca tempo, corra para lá.

A Justiça do Trabalho homologou dois acordos de PLR –Participação nos Lucros e Resultados, com a Kallan Calçados e com a Alô 
Bebê, gerando vários ganhos para os funcionários dessas empresas. Também estão dependendo do Poder Judiciário os acordos com 

Armarinhos Fernando e M Officer, já que com essas empresas não teve acordo.

CALOR LEVA PÚBLICO RECORDE À SEDE 
CAMPESTRE

JUSTIÇA DO TRABALHO HOMOLOGA ACORDOS DE PLR ENTRE
SINDICATO E EMPRESAS DE GUARULHOS
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BRUMADINHO MOSTRA O QUE MULTINACIONAIS PENSAM DE NÓS

Criada em 1942 por Getúlio Vargas, para desenvolver o Brasil 
e privatizada em 1997, por FHC, por uma ninharia, a Vale era 
campeã em responsabilidade social, seus métodos de atuação 
eram referência mundial e a companhia era uma daquelas que 
sustentavam o desenvolvimento do Brasil.
A privatização mudou a Vale. O objetivo, como em qualquer empre-
sa privada, passou a ser o lucro dos acionistas e a responsabilidade 
social se transformou em marketing.
Pior ainda quando a empresa privada é multinacional, cidadãos de 
países de terceiro mundo, como o Brasil, são números em uma 
planilha.
Existem várias histórias nebulosas envolvendo as multinacionais. 
Brumadinho e Mariana são os dois crimes mais recentes nos quais a 
Vale está envolvida. Desde que foi privatizada, há acusações graves con-
tra ela em diversos países – principalmente na América do Sul e África.
Em todos os setores da economia há multinacionais envolvidas em 

episódios de uso de mão de obra infantil, falcatruas financeiras 
gigantescas, trabalho escravo ou casos como o de uma montadora 
que, nos anos 70, detectou o risco de o tanque de combustível de 
um carro se romper em caso de colisão traseira, mas fez contas e 
viu que era mais barato indenizar eventuais vítimas de acidentes 
do que refazer o carro.
Essas empresas gigantescas fazem campanhas de marketing 
milionárias, para ocultarem a sua verdadeira face (e, com sucesso, 
enganam as pessoas) e pressionam governos a mudarem as suas 
leis. No nosso caso, por exemplo, por conta de uma mudança 
aprovada na Reforma Trabalhista de Temer, aquela encomendada 
pelo empresariado, a indenização por danos morais aos trabalha-
dores vítimas do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho 
(MG), está limitada a 50 vezes o salário que recebiam. A regra 
passou a valer em novembro de 2017. O Ministério Público do 
Trabalho considera inconstitucional essa nova regra e exige que 
a indenização por dano moral seja de, no mínimo, R$ 2 milhões 
por vítima.
O capital não tem coração, multinacionais gigantescas sequer são 
de uma pessoa, elas são do mercado, seu dono é o próprio dinheiro, 
pessoas são números nesse processo e governos são eleitos com a 
benção delas, sempre para agradá-las, como agora, na Reforma da 
Previdência, cujo objetivo é somente jogar nas costas de idosos po-
bres os custos dos gastos do governo para pagar juros ao mercado.
Não podemos aceitar e, apesar de ser uma luta de Davi contra 
Golias, não podemos desistir, assim como Davi, temos a nossa 
funda e vamos usá-la para defender os trabalhadores até o fim 
contra os ataques que virão.

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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JUSTIÇA DO TRABALHO HOMOLOGA ACORDOS DE PLR ENTRE
SINDICATO E EMPRESAS DE GUARULHOS

A Justiça do Trabalho homo- 
logou dois acordos de 
PLR –Participação nos Lucros e 
Resultados.
No dia 25 de janeiro, foi  homo-
logado o acordo de PLR – Partici-
pação nos Lucros e Resultados, 
entre o Sincomerciários de 
Guarulhos e a Kallan calçados, 
loja localizada no calçadão da 
Rua Dom Pedro, em Guarulhos.
O acordo foi proposto em sede 
judicial pelo advogado Jeferson 
Mazim, do corpo jurídico do sindi-
cato e é relativo ao período entre 
2013 e 2018 e beneficia os fun-
cionários da Kallan que trabalharam durante esses anos. 
Alguns dias depois, a Justiça do Trabalho homologou o 
acordo de PLR entre o Sincomerciários de Guarulhos e a 
Alô Kids Comércio de Artigos Infantis Ltda de Guarulhos 
(Alô Bebê). Esse acordo foi proposto em sede judicial 
pelos advogados Silvia Kazue e Jorge Bascegas, que 
também integram o setor jurídico do sindicato.
Por esse acordo de PLR, 21 empregados ativos receberão 
um piso salarial por ano de direito, referente à participa-
ção nos lucros e resultados do período entre 01/01/2014 
e 31/12/2018, o que dá um total de 94.806,00.

ARMARINHOS FERNANDO E M OFFICER
Com as empresas Armarinhos Fernando e M Officer 
também não houve acordo e foi necessário que o 
Dr. Jeferson Mazim ajuizasse ações contra elas. Ambas 
já foram condenadas em primeiro grau a pagar a PLR aos 
seus funcionários, mas ainda cabe recurso.

ERRO DAS EMPRESAS
Dr. Jeferson diz que a negativa das empresas em 
pagar a PLR é um erro: “A Participação nos Lucros 
ou Resultados (PLR) ainda sofre preconceito em 
algumas empresas, principalmente pelo fato de os 
empresários acreditarem que essa participação terá 
reflexos negativos em seus ganhos finais, mas isso 
é um erro, pois, na maioria das vezes, os resultados 
são positivos para todas das empresas. Isto se deve 
ao fato de que essa forma de ganho resulta em ganhos  
na produtividade e na motivação dos funcionários, 

gerando produtividade e lucros para a empresa”, diz o 
Dr. Jeferson.
O Dr. Jorge e a Dra. Silvia acrescentam: “O Sincomerci-
ários de Guarulhos se empenha, como sempre fez, em 
garantir os direitos da categoria e a participação nos 
lucros e resultados é um deles. E nós, do departamento 
jurídico, buscamos proteger os trabalhadores em várias 
oportunidades, seja orientando, entrando em contato 
com as empresas ou buscando as vias judiciais quando 
necessário”, declararam a Dra. Silvia Kazue e o Dr. Jorge 
Bascegas.

A Participação nos Lucros e Resultados está prevista na Lei nº 10.101/2000. Na Convenção Coletiva do Comércio Varejista de 
Guarulhos - 2018/2019, firmada pelo Sincomerciários de Guarulhos com os patrões, a obrigatoriedade da PLR está regulamentada 

no artigo 60.

Fachada da Alô Kids de Guarulhos (Alô Bebê)

Fachada da Kallan de Guarulhos
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Em mais uma iniciativa para mostrar aos trabalhadores 
a importância do sindicato para a preservação dos direitos 
já garantidos e para a conquista de outros, o Sincomerciá-
rios de Guarulhos está fazendo uma ação de associações 
junto à empresa Lopes Supermercados.
Serão 15 lojas visitadas com o objetivo de tirar dúvidas, 
falar sobre os direitos dos trabalhadores e apresentar 
os benefícios que os associados do sindicato têm, 
como o direito o dentista gratuito; a utilização gratuita 
da Sede Campestre de Santa Isabel; os Centros de Lazer  
na Praia Grande e Avaré, com parque aquático; os 
descontos em colégios, faculdades, hospitais e 
muito mais.
Nesta terça, 29 de janeiro, foi a vez do Lopes da Vila 

Augusta receber a visita da equipe do sindicato, que 
conversou com os trabalhadores e realizou mais de  
30 sindicalizações.
Apenas nas três lojas já visitadas nos últimos dias 
são mais de 80 novas associações. Isso demonstra 
a aproximação do sindicato com a categoria e que os 
comerciários estão se conscientizando da necessidade 
de participarem da luta pela defesa dos seus direitos.

Sejam bem-vindos novos associados.
Trabalhador sindicalizado é trabalhador consciente da 
importância de lutar pelos seus DIREITOS. Vamos, juntos, 
ter mais força para conquistar melhores salários e 
condições de trabalho. 
Por outro lado, convidamos os novos sócios a frequenta-
rem gratuitamente a Sede Campestre, em Santa Isabel, 
utilizarem os descontos dos convênios e aproveitarem 
todas as outras vantagens que os sócios do Sincomerciá-
rios de Guarulhos têm.
O sindicato está realizando um trabalho de aproximação 
com a categoria, junte-se a nós também. Entre em conta-
to conosco e peça uma visita de esclarecimento sobre os 
seus direitos, na empresa onde você trabalha.
 

SINDICATO FORTE, É SINDICATO NA BASE!

BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS

Se você comerciário deseja que o sindicato visite a empresa 
na qual você trabalha, entre em contato com o nosso centro de 
qualificação comerciária e agende uma visita pelo telefone 

              Tel. 11 4378-8333 ou 4378-9333

Os representantes do Sincomerciários de Guarulhos, Elias Cardoso, Conrado Lima e Henrique Domingues conversam com os trabalhadores



CALOR LEVA PÚBLICO RECORDE
À SEDE CAMPESTRE
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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.
•	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.

•	Abre	aos	sábados,	domingos	e	feriados,	das	9h	às	17h.
•	O	 acesso	 ao	 pesqueiro	 ocorre	 exclusivamente	 por	 dentro	 da	 Sede 

Campestre, após a identificação na portaria.

“Estamos tendo uma festa dos comerciários a cada 
final de semana”. É assim que Walter dos Santos resume 
o movimento da Sede Campestre no mês de janeiro e 
início de fevereiro.
Com o calor recorde que transformou o Brasil em uma 
estufa, os comerciários correm para a Sede Campestre 
nos finais de semana. Além da piscina, que tem sido 
um alívio para as famílias, tudo está concorrido. Os 
quiosques, as churrasqueiras, as sombras das árvores, 
todos os espaços são ocupados pelos associados do 
sindicato, seus familiares e convidados.
Para aqueles que querem fugir do calor, mas preferem 
um pouco mais de tranquilidade, o pesqueiro tem sido a 
opção.
Aproveite você também a Sede Campestre, o ponto de 
encontro da família comerciária e, lembre-se, também 
tem o campo de futebol gramado, a quadra coberta, salão 
de jogos, videokê, playground, lanchonete, fraldário e um 
amplo estacionamento.

O acesso é pela Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56, 
no bairro Cafundó – Santa Isabel (acesso pelo Km 201 da Via Dutra)
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SAÚDE

DICAS DE SEGURANÇA PARA O ALMOXARIFADO

Confira aqui algumas dicas para trabalhar com segurança 
no almoxarifado, local da empresa onde há grande circu-
lação de pessoas e responsável pelo armazenamento do 
estoque e demais materiais utilizados.
< Mantenha o piso limpo e em bom estado
< Ao perceber que o peso a ser levantado está acima 

da sua capacidade e não há meios mecânicos para 
realizar a tarefa, solicite a ajuda dos seus colegas de 
trabalho

< Conserve em boas condições os equipamentos 
destinados à movimentação de mercadorias, como 
empilhadeiras

< Use luvas ao manusear materiais cortantes, óculos,  
luvas, botas e avental para realizar o transporte de 
ácidos e calçados de segurança com bicos de aço no 
manejo de materiais pesados

< Brincadeiras e competições para saber quem 
consegue levantar maior peso são proibidas.

< Não carregue material em excesso, isso dificulta 
os passos e a visão.

< Não corra e nem carregue mais do que a empilhadeira 
aguenta.

< Não passe ou fique sob cargas que estão sendo 
movimentadas por guindastes ou pontes rolantes.

COR SIGNIFICADO

VERMELHO PERIGO

ALARANJADO ALERTA

AMARELO ATENÇÃO

VERDE SEGURANÇA

AZUL CUIDADO

PÚRPURA RADIAÇÃO

BRANCO LIMPEZA

PRETO DETRITO
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MAIS KITS-BEBÊ PARA AS FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS

 Daniela, esposa do sócio Edson, da Original 
Lubrificantes, retira o kit da bebê Ayla Sophie

Luiz Carlos, esposo da sócia Márcia, da Joli Materiais Constr., com o filho 
Davi, retira o kit da bebê Sarah

A funcionária Joyce, responsável por organizar a entrega e idealizadora, 
entregou os kits. Os produtos entregues têm agradado aos novos papais 
e mamães comerciários. Lembrando que 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 johnson’s 

®, 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. 
Desde o início de mais esse benefício, em 2014, dezenas de 
comerciários receberam o kit bebê.

A sócia Paula, da Retrak Máquinas, com o esposo 
José Augusto, retiram o kit para o bebê Ryan

Wanderley, esposo da sócia Ana Paula, ex-func. da 
Tubos Oliveira, retira o kit para o bebê Emanuel

Em Guarulhos e Itaquaquecetuba

IMPORTANTE:	 Se	 você	não	puder	 comparecer	 à	 consulta	 agendada,	 ligue e desmarque. 
Outras pessoas estão aguardando por atendimento e, além disso, com 5 faltas sem aviso,
o associado perde o direito ao benefício. Contamos com a sua colaboração.

DENTISTA GRATUITO PARA OS COMERCIÁRIOS SINDICALIZADOS

Ligue e marque a sua cosulta:
Guarulhos: 2475-6565  |  Itaquaquecetuba: 4642-0381/0792 

Ligue e marque a sua cosulta:
Guarulhos: 2475-6565  |  Itaquaquecetuba: 4642-0381/0792



Guarulhos: Rua Morvan Figueiredo, 65 - 7º andar
Centro - Cep 07090-010 - tel.: (11) 2475-6565

Itaquá: Rua Guilhermina Maria Conceição, 79
Centro - Cep 08570-640 - tel.: (11) 4642-0792

Empregador: _______________________________________________________ CNPJ:  ___________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________ nº  _________

Bairro: __________________________________________   Telefone:  _________________________________________

Cargo ou função:  ____________________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/_____ 

DADOS DA EMPRESA

MATRÍCULA NO SINDICATO Nº __________________   MATRÍCULA NA EMPRESA Nº  _____________________________

Nome:  _____________________________________________________________________________________________

Nome do Pai:  _______________________________________________________________________________________

Nome da Mãe:  ______________________________________________________________________________________

Data de nasc: ____/____/_______  Estado civil: ___________________________                      Sexo (     )  M      (     )  F

Natural da cidade de: ________________________________________    Estado:  _________________________________

Endereço: __________________________________________________________________ nº _________ apto:  ________

Município: _______________________Bairro: ____________________  CEP: ________________ Tel:  ________________

Carteira de Trabalho: _______________________________ Série: ______________  RG:  __________________________

CPF: __________________________________ (campo obrigatório)  Email:  _______________________________________

PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

Cônjuge/companheiro(a):______________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

Filho(a):____________________________________________________ Data de nasc: ____/____/_____  Sexo: _________

(    ) Autorizo, nos termos do art. 545 da CLT, o desconto em folha de pagamento  da  mensalidade  associativa e das demais 

contribuições previstas em lei, acordos ou em normas coletivas firmadas por este sindicato.

(    ) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____       ___________________________________________________________________________
Associado

DEPENDENTES

SINDICALIZE-SE!

(  ) Através de colegas de trabalho  (  ) Transferido de outra região  (  ) Site/Facebook  (  ) Visita do funcionário do sindicato na loja  

(  ) Quadro de aviso da empresa      (  ) Outros:  _________________________________________________________________

COMO CONHECEU O SINDICATO?

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 3 x 4

para maiores informações sobre sócios e benefícios
WhatsApp: 96865-1531


