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	 ► sócios titulares comerciários (não extensivo aos dependentes)
	 ► carência 6 meses
	 ► com as mensalidades em dia
	 ► com vínculo no comércio (apresentar CTPS)
 COBERTURA: limpeza, obturação, extração e canal.
 Este convênio não cobre tratamentos estéticos, tais como, clareamentos, 

aparelhos ortodônticos, próteses dentárias, etc.

Atendimento realizado na
Odonto Fênix, no mesmo prédio
do sindicato, no 5° andar.

DISPONÍVEL SOMENTE PARA:

DENTISTA GRATUITO PARA ASSOCIADOS

AGENDE:
Tel./ whatsapp 11 2229-1442
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O MOVIMENTO SINDICAL NA DEFESA DO BRASIL

Vivemos uma tragédia no Brasil. Bolsonaro é um despreparado para uma 
situação normal. Naturalmente já causaria um desastre, mas com a pan-
demia de Covid19 os seus atos nos levam a um desastre de proporções 
nunca antes vista neste país.
Direitos dos trabalhadores e aposentados foram retirados com a promes-
sa de mais empregos, o que não aconteceu. Milhões estão na miséria, no 
desemprego e milhares estão perdendo as suas vidas para o Coronavírus.
Bolsonaro é responsável direto por esse estado de coisas. Vive preocupa-
do em defender os seus familiares de situações enroladas, não compre-
ende os problemas, não providenciou vacinas para enfrentar a pandemia 
e arruma uma confusão atrás da outra.
Ele atua preocupado em manter um espaço de poder, contando mentiras 
deslavadas para os seus seguidores nas redes sociais e semeando o ódio 
entre as pessoas. Os brasileiros sempre foram tidos como um povo paca-
to, mas estamos brigando enquanto alguns privilegiados enriquecem às 
custas do povo.

Não há essa história de esquerda e direita, mas de oprimidos e opres-
sores, de trabalhadores (onde se incluem os pequenos comerciantes) e 
grandes especuladores e mega empresários, que sequer moram no Brasil. 
Daqui eles querem apenas o lucro às custas de sangue, suor e lágrimas 
do nosso povo.
Esse esquema de poder que ocupa o Palácio do Planalto, tendo à frente o 
inconsequente Bolsonaro, sabe que os sindicatos são os únicos capazes de 
conscientizar e unir os menos favorecidos e os trabalhadores contra todas 
essas agressões que estão sendo praticadas, por isso tentam desmontar 
todas as estruturas de financiamento dos sindicatos e fazem campanhas 
permanentes, com o apoio da grande imprensa, para desacreditarem e 
desmoralizarem a estrutura sindical.
Saibam esses senhores que já enfrentamos até intervenções durante a 
ditadura. Muitos companheiros sucumbiram pelo caminho, mas nossa luta 
permaneceu.
Sabemos do grave momento histórico que atravessamos e da nossa respon-
sabilidade, por isso lutamos pelo auxílio-emergencial durante todo o ano 
passado (e conseguimos) e, agora, estamos brigando por isso novamente.
Nesse momento, a nossa luta consiste em obrigar o governo a pagar um 
auxílio-emergencial decente para o máximo de brasileiros e pela vacinação 
em massa, para que possamos retomar a normalidade. Tudo isso sem nos 
desviar dos nossos focos permanentes de defesa salarial e da manutenção 
de boas condições de trabalho e de empregabilidade.
Os trabalhadores precisam lembrar sempre que apenas as organizações 
sindicais os defenderão e lutarão por seus direitos e que sós não há como 
negociar com grandes empresas.
Apenas a força da união é que nos fará passar por essa tempestade. Apoie 
e acredite no seu sindicato.

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

BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

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

Walter dos Santos
Presidente
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CONFERÊNCIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Temos recebido várias denúncias de empregados que fo-
ram enganados por seus empregadores no momento da 
rescisão do contrato de trabalho.
A Reforma Trabalhista acabou com a exigência de que a 
rescisão contratual seja feita no Sindicato, que orientava 
e fiscalizava o processo de demissão.
A falta de acompanhamento do representante sindical no 
ato da rescisão é a oportunidade para que empregadores 
mal intencionados apliquem golpes nos funcionários.
Há relatos de empregados que foram pressionados a as-
sinar o termo de rescisão do contrato de trabalho, dando 
quitação das verbas devidas, mesmo sem receber, com 
a promessa de que o dinheiro seria depositado em suas 
contas bancárias, o que não aconteceu.
Mas e o que o empregado pode fazer para evitar cair 
num golpe como esse?

PROCURE O SINDICATO
Quando receber o aviso prévio, deve procurar o sindicato 
imediatamente, para que lhe seja explicado como funciona 
a rescisão contratual e quais são os seus direitos.
O ideal é que a rescisão seja feita no sindicato, que aponta-
rá incorreções no termo de rescisão e exigirá as correções 
e ressalvas.

LEIA ANTES DE ASSINAR
Se a rescisão não for feita no sindicato, o empregado não 
deve assinar nenhum documento sem antes ler e conferir 
o seu conteúdo, mesmo que o empregador diga que “está 
tudo certo”.
Se o empregado não entendeu o que está escrito ou não 
se sente seguro, não deve assinar, pedindo para remarcar 
a reunião e entrar em contato com o sindicato para sanar 
as dúvidas.

Tire uma foto legível do Termo de

Rescisão e envie para o

Whatsapp (11) 4574-2888

Na mesma mensagem, informe
E-Mail e Tel. para contato.

Nós conferimos

GRATUITAMENTE para você!

Tirar foto de todos os documentos que assinar.
Mesmo que seja dada cópia do documento ao emprega-
do, é importante ele fotografar os documentos, até para 
conferir se todas as vias de um mesmo documento são 
idênticas.

Somente assinar o Termo de Rescisão após ter 
recebido o pagamento.
O termo de rescisão também vale como recibo de paga-
mento.
Assim, o empregado deve assinar o termo somente após 
a comprovação do TED, do depósito bancário ou, se em di-
nheiro, de conferir se está correto o valor entregue e pedir 
ao empregador para que escreva por qual dessas formas 
será realizado o pagamento.
Se o empregador não deixar o empregado adotar precau-
ções ou tentar obrigá-lo a assinar o termo de rescisão sem 
comprovação do pagamento das verbas rescisórias, o em-
pregado deverá imediatamente se retirar do local e procu-
rar o sindicato.
É interesse do empregado receber os valores rescisórios, 
mas também o empregador deve realizar o pagamento das 
verbas rescisórias no prazo de legal (10 dias), caso contrá-
rio será obrigado a pagar ao empregado a multa prevista 
no art. 477, § 8º, da CLT, equivalente a um mês de salário.

APENAS PARA COMERCIÁRIOS DA BASE DO SINDICATO:
GUARULHOS, ARUJÁ, FERRAZ DE VASCONCELOS,
POÁ, SANTA ISABEL E ITAQUAQUECETUBA

Mesmo com todas essas cautelas, temos verificado incorreções, 
mesmo em rescisões de grandes empresas, que já chegaram 
a mais de dois mil reais. Por isso, o Sincomerciários de Gua-
rulhos verifica a correção da 
sua rescisão de contrato de 
trabalho.

S E M P R E  P R O C U R E  O  S I N D I C A T O



nº 287  |  o comerciário  |  fevereiro/2021SINDICALISMO

4

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS:
VOCÊ RECEBE?

“A Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) está prevista na Con-
venção Coletiva de Trabalho e algumas empresas deixam de pagar, 
esse é um duplo erro, pois trabalhadores mais bem remunerados 
produzem mais e é uma obrigação legal. Quando verificamos que 
os empregadores não estão pagando o PLR, tentamos negociar e 
quando não dá certo, vamos pela via judicial, o importante é o nosso 
trabalho na defesa dos direitos dos comerciários”.

Comerciário que trabalha em Guarulhos, Arujá ou Santa Isabel, 
em comércio que segue a Convenção Coletiva firmada com o 
sindicato patronal varejista de Guarulhos, tem direito a receber 

a PLR. Se não recebe, algo pode estar errado.
Consulte o sindicato!!!

ENCAMINHE SUAS DENÚNCIAS PELO NOSSO TEL./WHATSAPP
 (11) 4574-2888

Levantamentos estatísticos realizados pelo Sincomerciários de  
Guarulhos mostram que muitas empresas desrespeitam a 
Convenção Coletiva e não pagam PLR - Participação nos 
Lucros e Resultados e contam com o silêncio e desaten-
ção dos trabalhadores para continuarem com a apropria-
ção do dinheiro dos empregados.
PLR - A Participação nos Lucros e Resultados está pre-
vista na Lei nº 10.101/2000 e em algumas Convenções 
Coletivas firmadas com os empregadores, como a do Co-
mércio Varejista de Guarulhos, que abrange também 
Arujá e Santa Isabel,  portanto é um direito dos comerciários.

QUANDO E QUANTO PAGAR DE PLR?
A data e a forma de pagamento da PLR são negociadas em Acordo 
Coletivo. A PLR é calculada sobre os lucros e/ou resultados da empresa. Geralmente, 
são estipuladas metas que servem para o cálculo. Apenas em 2019, após denúncias 
de comerciários, várias ações foram ajuizadas e os acordos e condenações judiciais 
pela omissão de PLR proporcionaram o pagamento de quase dois milhões de reais 
aos trabalhadores.

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; 
o dentista gratuito; ao kit-bebê; ao kit-escolar; convênios, entre outros benefícios.
* Consulte prazos de carência e condições.
Para se associar apresente Carteira de Trabalho; comprovante de residência; certidões 
de nascimento e casamento para comprovação de dependentes; CPF; RG e três fotos 3x4.

ATENÇÃO:
Se o associado perder o vínculo  com o comércio (pedir demissão, for desligado ou mu-
dar de ramo de atividade), mesmo assim ele poderá continuar pagando a mensalidade 
exclusivamente para uso da sede campestre, pesqueiro e descontos com os parceiros, 
mas não terá direito a utilizar o dentista gratuito, não concorrerá a prêmios em sorteios 
promovidos na "Festa do Comerciário" e não terá valores reduzidos para a categoria nas 
colônias de férias de Avaré e Praia Grande.

SINDICALIZE-SE
Juntos somos mais fortes

11 4574-2888
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Em razão de segurança de saúde dos nossos associados e colaboradores e
em obediência  ao Decreto n° 6.163/2020, da Cidade 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.

COVID19 - SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO

Informamos que, a
partir de 01/03/2021, o

atendimento gratuito do
dentista será de uso

único e exclusivo
 do sócio comerciário

 titular, não sendo mais
extensivo aos

seus dependentes.

11 4574-2888

COMUNICADO
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VARIEDADES

PROCURA PELO KIT-ESCOLAR CONTINUA GRANDE

Mesmo após o início das aulas, as famílias comerciárias 
continuam a retirar o kit-escolar.
Desde o início da distribuição, em 04 de janeiro, cente-
nas já foram entregues. Para atender rapidamente e não 
causar aglomerações, não foi possível fazer o registro fo-
tográfico de todas as pessoas que retiraram.
Os elogios continuam nas redes sociais e no momento 
da entrega.
A distribuição do kit-escolar continuará até o final do esto-
que. Cerca de mil kits estão disponíveis para a categoria, 
o dobro de 2020.
A iniciativa conta com o apoio e o incentivo do presidente 
da Fecomerciários – Federação dos Empregados no Comércio 
do Estado de SP, Deputado Federal Luiz Carlos Motta.
O kit é composto por 15 itens: 1 caderno de 10 matérias, 1 
régua 30 cm, 1 tesoura, 1 pacote de sulfite, 1 kit de canetas 4 cores, 1 
tubo de cola grande, 1 caixa de lápis de cor, 1 pacote de canetinhas, 
5 lápis pretos, 1 borracha, 1 apontador, 1 pasta, 1 mochila, 1 caderno 
de desenho e 1 estojo.
Para ter direito ao kit (um por filho) é necessário ser sócio 
há, no mínimo, 3 meses; estar com as mensalidades em 
dia e ter filhos entre 4 e 14 anos. Não é preciso compro-
var a matrícula escolar, pois essa é uma obrigação legal 

dos pais. Para retirar o kit basta comparecer nas sedes do 
Sincomerciários em Guarulhos e em Itaquaquecetuba.
Além do kit-escolar, o Sincomerciários de Guarulhos oferece 
aos associados e associadas o kit-bebê, dentista gratuito, 
convênios de descontos, uma das mais modernas sedes 
campestres do Brasil e as colônias de férias em Praia 
Grande e Avaré, esta última conta um moderno parque 
aquático. Além disso, o sindicato conta com departamen-
to jurídico que orienta e ajuíza ações em nome da cate-
goria e com toda a estrutura para batalhar por reajustes 
salariais anuais.

A distribuição do

kit-escolar continuará até 

o final do estoque.

Cerca de MIL KITS estão 

disponíveis para a

categoria, o dobro de 2020.
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MAIS KITS-BEBÊ DISTRIBUÍDOS
EM FEVEREIRO

O sócio Maskswelly, da Loja Cem, retirou o
kit-bebê para o novo integrante da família,

o bebê Arthur

A sócia Isabel, ex-funcionária da Confor Design, 
retirou o kit-bebê para o mais novo integrante 

da família, o bebê Miguel

Em fevereiro, mais três bebês da família comerciária receberam o 
kit, que tem diversos itens para os primeiros dias do bebê e cuidados 
da mãe, dentro de uma bolsa personalizada do Sincomerciários de 
Guarulhos. A entrega do material demonstra o carinho e zelo pelas 
novas gerações que a diretoria e funcionários do sindicato nutrem, 
mas, também, um compromisso para com a família comerciária.
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, traves-
seiro, mamadeiras Kuka (70 ml e 250 ml), sapatinho e luvas, pano de 
boca bordado, chupeta Kuka, cortador de unhas, e uma linda bolsa. 
Lançada há quatro anos, por iniciativa da funcionária Joyce, a ideia 
da distribuição dos kits-bebê foi prontamente acolhida pela diretoria 
do Sincomerciários de Guarulhos e durante esse período fez muito 
sucesso entre as famílias, em uma época que é de muita alegria, mas 
também de muitos gastos.

O esposo da sócia Jéssica, do Irmãos Lopes do 
Jardim Tranquilidade, retirou o kit para o bebê 

Lorenzo

Av. Nações Unidas, N° 22.540 - São Paulo/SP

Ligar no sindicato para consultar o valor do ingresso

Tel. 11 5541-2530 - www.parquedamonica.com.br 

Acesso pelo Km 58,5 da Rod. Índio Tibiriçá, Suzano/SP

Ligar no sindicato para consultar o valor do ingresso

Tel. 11 4746-5800 – www.magiccity.com.br

Guarulhos (Shopping Internacional)

Informações e compra dos passaportes no sindicato

www.neogeo.com.br

Guarulhos (Shopping Internacional)

Informações e compra dos passaportes no sindicato

www.bolixboliche.com.br

Qualquer cinema da rede Cinemark

Informações e compra dos passaportes no sindicato

www.cinemark.com.br

Rod. Dos Bandeirantes Km 72,5 – Vinhedo – São Paulo

Ligar no sindicato para consultar valor do ingresso

www.hopihari.com.br

Rod. Dos Bandeirantes Km 72 – Vinhedo – São Paulo

Ligar no sindicato para consultar valor do ingresso

www.wetnwild.com.br

CONVÊNIOS COM PARQUES PASSAPORTES E DESCONTOSCONVÊNIOS COM PARQUES PASSAPORTES E DESCONTOS


