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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE GUARULHOS

O COMERCIÁRIO
Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá, Santa Isabel

Trabalhadores pedem desenvolvimenTo e aumenTos reais

Em Brasília, o ato convocado pelas Centrais Força Sindical, UGT, Nova Central, CTB e CGTB, mobilizou 
mais de seis mil pessoas reivindicando redução da jornada de trabalho para 40 horas, sem redução de salá-
rios; fim do fator previdenciário; regulamentação da Convenção 151 (negociação coletiva no setor público); 
e ratificação da Convenção 158 (demissão imotivada).
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Aviso-prévio será proporcional,
decide STF

O STF (Supremo Tri-
bunal Federal) decidiu 
que irá fixar regras 
para que o aviso-pré-
vio seja proporcional 
ao tempo de serviço 
do trabalhador.
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Governo pagará retroativo
da revisão do teto

O governo decidiu que 
pagará em parcela única, 
entre outubro desse ano e 
janeiro de 2013, a revisão 
do teto aos beneficiários 
do INSS - Instituto Nacio-
nal de Seguridade Social.
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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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recente tentativa de 
fusão entre o Pão de 
Açúcar e Carrefour, que 
acabou virando água, 

trouxe à discussão um fato que vem 
acontecendo com cada vez mais 
frequência em todos os setores da 
economia, ou seja, os grandes gru-
pos econômicos estão se unindo, 
acabando com a concorrência e 
dominando os setores da economia 
a que pertencem, estejam eles nos 

bancos, nas indústrias ou em outro 
setor qualquer.
A quem interessa tais fusões? A res-
posta é: apenas aos grandes acio-
nistas e controladores dessas em-
presas.
Para os consumidores, essas opera-
ções são um desastre, pois acabam 
com a competição que tem como 
primeiro mérito reduzir preços, entre 
outras estratégias para vender mais, 
como estimular o desenvolvimento 
de novos e melhores produtos.
Restando poucas empresas, que 
acabam por formar oligopólios, car-
téis ou até monopólios do mercado, 
o consumidor se vê obrigado a ad-
quirir os produtos na forma e preço 
definidos por eles. Não há opção, ou 
você compra, ou morre de fome.
Para os trabalhadores, que no final 
das contas também são consumido-
res, as fusões igualmente são extre-
mamente prejudiciais. As promessas 
iniciais divulgadas na mídia sempre 
são a de que não haverá cortes, de 
que será bom para todo mundo. São 
feitas reuniões conosco, os repre-
sentantes dos trabalhadores, nas 
quais escutamos que tudo será lin-
do e maravilhoso. Mas a realidade 

não é assim. Aos poucos, eles vão 
mostrando o interesse e apetite eco-
nômico e, a propósito de “readequar” 
e “modernizar” a nova e gigante em-
presa, fecham lojas e colocam gente 
que deu “sangue” no “olho da rua”, 
sem a menor complacência.
O engraçado é que esses mesmos 
patrões brigam por uma economia 
de mercado, dizem que o capitalis-
mo é saudável, bom para todos, blá, 
blá, blá...
Mas que competição é essa? Que 
economia de mercado é essa? 
Que capitalismo é esse? Bom para 
quem?
Sabemos que estamos brigando 
contra gigantes que dominam os 
pontos de venda em praticamente 
todo o mundo, mas o nosso gover-
no, por meio do CADE – Conselho 
Administrativo de Defesa Econômi-
ca, deve ter mais rigor nesses movi-
mentos que concentram a economia 
e só prejudicam os consumidores, os 
trabalhadores e, no final da contas, o 
Brasil todo.

a

basTa de fusões

Walter dos Santos
Presidente
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O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que irá fixar regras 
para que o aviso-prévio seja proporcional ao tempo de serviço 
do trabalhador. A Constituição prevê que o aviso-prévio seja 
proporcional, com o mínimo de 30 dias. Esse período mínimo é 
pago hoje pelas empresas a todos os trabalhadores demitidos 
sem justa causa. Porém, não há regra para o pagamento de 
acordo com o tempo de casa do trabalhador.
A decisão de fixar regras foi tomada pelos oito ministros presen-
tes no plenário do tribunal, ao analisarem o pedido de quatro 
funcionários da Vale que foram demitidos.
Os funcionários tinham entre sete e 30 anos de empresa, mas 
todos receberam um mês de aviso-prévio. No caso, os traba-
lhadores pediam que fossem criadas regras para pagar o aviso-
prévio de acordo com o tempo trabalhado.
Eles pediam que o Supremo declarasse que o Congresso dei-
xou de regulamentar o tema, já que a Constituição prevê o 
“aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço”.
Também pediram que o tribunal fixasse regras a serem segui-
das pelas empresas até a sair a lei definindo a questão. Os 
ministros concordaram sobre a validade do pedido, mas não 
houve consenso sobre qual regra aplicar.

O julgamento, porém, não terminou. O ministro Gilmar Mendes, 
relator do caso, pediu sua suspensão para que ele elabore uma 
sugestão das regras.
Todos os ministros apresentaram propostas, mas não houve 
definição. Chegou-se a propor o pagamento, além dos 30 dias, 
de um mês de salário para cada três ou seis anos.

aviso-prévio será proporcional, decide sTf
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Trabalhadores fazem manifesTação em brasília

O movimento sindical brasileiro reuniu 
milhares de trabalhadores em todo o 
Brasil, no dia 06 de julho, no primeiro 
ato da Jornada Nacional de Lutas, que 
visa fortalecer a Agenda Sindical Unitá-
ria aprovada na Conclat 2010.
As manifestações, que foram refor-
çadas por entidades dos movimentos 
sociais, também colocaram em pauta o 
desenvolvimento e aumentos reais nas 
campanhas salariais.
Em Brasília, o ato convocado pelas 
Centrais Força Sindical, UGT, Nova 
Central, CTB e CGTB, mobilizou mais 
de seis mil pessoas reivindicando re-
dução da jornada de trabalho para 40 
horas, sem redução de salários; fim do 
fator previdenciário; regulamentação da 
Convenção 151 (negociação coletiva 
no setor público); e ratificação da Con-
venção 158 (demissão imotivada). “A mobilização serve para 
os trabalhadores demonstrarem à sociedade e aos parlamen-
tares a importância de suas reivindicações”, afirma o presi-
dente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho. 

“Queremos intensificar a luta por direitos, jornada de 40 horas 
e ganho real de salário”, ressalta o líder sindical.

Foto: Agência Brasil

Foto: Banco de Imagens / STF

Deputado Federal Paulinho da Força fala aos manifestantes

Ministro Gilmar Mendes – STF
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A nova redação da Súmula 364 do Tribunal Superior do Traba-
lho estabelece que o adicional por periculosidade não pode ser 
menor do que o fixado em Lei e nem pode ser proporcional à 
exposição ao risco. O entendimento foi aplicado a caso em que 
a Telesp queria pagar taxa combinada em acordo coletivo, o que 
fere os termos da Súmula.
O caso chegou ao TST depois que a empresa de telecomunica-
ções foi obrigada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Re-
gião, em São Paulo, a pagar as diferenças do adicional por pe-
riculosidade a ex-preparador de linhas e aparelhos. Segundo O 
TRT, ele tinha exposição parcial a “agente perigoso”. A companhia 
alegou que o ex-empregado não fazia jus ao pagamento integral 
da parcela devido ao acordo coletivo firmado com o sindicato.
Para o TST, porém, a cláusula mencionada pela Telesp é preju-
dicial ao trabalhador, pois o pagamento proporcional é ilegal. De 
acordo com a nova redação da Súmula 364, os acordos coletivos 
que não estiverem de acordo com a lei não podem influenciar 
as relações de trabalho — o artigo II permitia que os acordos se 
sobrepusessem às normas do TST, mas ele foi excluído na nova 
versão. A decisão foi unânime.
RR – 114900-64.2003.5.02.0016
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Virou água a fusão do Pão de Açúcar 
com o Carrefour.
A desistência foi anunciada após o gru-
po francês Casino – dono de 43,1% da 
empresa brasileira – rejeitar definitiva-
mente a negociação entre as duas em-
presas.
Durante reunião realizada em Paris, 
no meio do mês, o sócio brasileiro do 
Pão de Açúcar, Abilio Diniz, apresentou 

ao grupo Casino um estudo mostrando 
todas as vantagens da operação. O Ca-
sino, por sua vez, apresentou uma outra 
pesquisa, que apontava os prejuízos. 
Foi esse segundo texto que acabou pre-
valecendo na reunião.
Com o impasse entre os parceiros, o 
governo brasileiro, que afirmou que par-
ticiparia do negócio somente se as duas 
partes chegassem a um acordo, tam-

bém desistiu. A ideia inicial era de que o 
BNDES (Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social) injetasse 
até R$ 4,5 bilhões na fusão.
Diante do fracasso da proposta de fu-
são com o Pão de Açúcar, os principais 
acionistas da varejista francesa Carre-
four já estudam negócios alternativos 
envolvendo a operação brasileira, uma 
das mais rentáveis e de maior valor do 
grupo no mundo.
Os candidatos são os de sempre: a 
americana Walmart, que em 2009 qua-
se comprou o Carrefour brasileiro, e a 
chilena Cencosud, uma das maiores 
supermercadistas latino-americanas, 
que comprou as varejistas GBarbosa e 
Bretas, de Minas.
Abilio também pensa em se associar 
com outros investidores para manter o 
negócio, mas, neste caso, por conta do 
contrato assinado com o Casino, preci-
saria vender suas ações ao grupo fran-
cês e recomeçar do zero.

Fonte: Assessoria de Imprensa do TST

fracassa fusão enTre pão de açúcar e carrefour

adicional de periculosidade não pode ser menor
do que prevê a lei
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O governo decidiu que pagará em parcela única, entre outubro 
desse ano e janeiro de 2013, a revisão do teto aos beneficiários 
do INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social.
Cerca de 130.000 pessoas que começaram a receber benefícios 
pensões ou aposentadorias entre 5 de abril de 1991 e 1º de janei-
ro de 2004, têm direito.

Os beneficiários serão divididos em quatro grupos.
1. Aqueles que têm crédito de até R$ 6 mil receberão até 31 de 

outubro.
2. Depois, será a vez de quem tem direito a receber de R$ 6.000 

a R$ 15 mil. O INSS vai fazer esse pagamento em 31 de maio 
de 2012.

3. O terceiro grupo compreende os aposentados e pensionistas 
que devem receber entre R$ 15 mil e R$ 19 mil. O pagamento 
será realizado em 30 de novembro de 2012.

4. No último grupo, estão os beneficiários com crédito acima de 
R$ 19 mil, que receberão apenas em 31 de janeiro de 2013.

DECISÃO DO STF

A diferença será paga porque em setembro do ano passado, o 
STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu favoravelmente à chama-
da revisão do teto para todos os segurados que começaram a re-
ceber benefícios do INSS a partir de 1988 e tinham direito ao teto.

A REVISÃO DO TETO

A revisão deve ocorrer porque em dezembro de 1998 e em janei-
ro de 2004 o governo elevou o teto previdenciário a um valor aci-
ma do que era pago aos segurados que recebiam esse valor, mas 
não incorporou essa diferença aos benefícios pagos na época.
Até novembro de 1998, o teto era de R$ 1.081,50. Depois, o go-
verno elevou esse limite para R$ 1.200. Entretanto, quem já re-

cebia o valor anterior não passou a receber o novo teto, apenas 
a recomposição da inflação do período. O mesmo ocorreu em 
janeiro de 2004, quando o teto anterior, de R$ 1.869,34, passou 
para R$ 2.400.
Nove benefícios podem ter direito à revisão: pensão por morte, 
aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribui-
ção, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, aposentadoria 
especial, aposentadoria de professor, aposentadoria de ex-com-
batente e auxílio-reclusão.

NA JUSTIÇA

Os segurados do INSS que têm uma ação de revisão pelo teto 
na Justiça receberão valor de atrasados maior do que os que 
não recorreram ao Judiciário. O governo informou que vai propor 
acordos para as ações que estão na Justiça, para pagar 100% 
do valor devido ao segurado na Justiça, com correção monetária. 
Além disso, os segurados receberão valores em atraso desde os 
cinco anos anteriores à entrada da ação.

Agência da Previdência Social em Santo Anastácio – SP

sede campesTre fecha para manuTenção aTé seTembro

inss pagará reTroaTivo de revisão do TeTo
a parTir de ouTubro

A sede campestre, localizada em 
Santa Isabel, permanecerá fecha-
da até a última semana de agosto, 
para obras de melhoria e manuten-
ção. A diretoria do sindicato apro-
veita este período do ano em que 
a frequência cairia naturalmente, 
devido ao frio, para proporcionar 
mais conforto aos comerciários. 
Em setembro, não se esqueça, a 
Sede Campestre estará de volta.



SAÚDE

6

Alcoolismo no Trabalho
São mais de 2500 licenças/mês para tratar da doença

De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde, um alcoólatra é um bebedor 
excessivo, cuja dependência ao álcool 
provoca perturbações que afetam a saúde 
física e mental, as relações com os outros, 
bem como o comportamento social e eco-
nômico, devendo, por isso, ser tratado.

CAUSAS

As doenças alcoólicas dependem de um 
conjunto de fatores individuais (caráter, 
temperamento, tendências psicológicas, 
etc.), sociais (família, educação, situação 
social e profissional, costumes e tradi-
ções) e econômicos (ligado à produção e 
comercialização das bebidas alcoólicas). 
Segundo especialistas, as condições de 
trabalho que fazem parte das causas de 
alcoolização são, entre outras:
• profissões ou funções que exigem muito contato com o públi-

co, caso dos comerciários;
• condições físicas de certos trabalhos que provocam sede ex-

cessiva, como sejam, ambientes demasiado secos, quentes, 
poluídos, etc., ou tarefas que exigem grande esforço físico;

• profissões que provocam fadiga mental ou física;
• trabalhos por turnos, horários desencontrados da família e dos 

colegas, ausências frequentes;
• trajetos longos e repetidos entre o trabalho e a casa;
• ambiente de trabalho ruim e falta de motivação.

Entre os comportamentos de risco do trabalhador alcoolizado 
estão a diminuição dos reflexos, alterações da visão, da audição 
e do equilíbrio, modificação da percepção do espaço (distâncias, 
alturas, velocidades, etc.), falhas de memória (esquecimento de 
normas de segurança e de trabalho), aumento da agressividade, 
impaciência e intolerância e envelhecimento prematuro.
Ao contrário do que habitualmente se pensa o álcool não dá for-
ça e, além disso, um organismo intoxicado com álcool está mais 
vulnerável a certos solventes, pesticidas e inseticidas organofos-
forados, bem como a numerosos metais e radiações ionisantes.

LICENÇAS POR DEPENDêNCIA qUíMICA

Segundo um relatório de 2009, do Ministério da Previdência So-
cial, a cada três horas uma pessoa é afastada do trabalho para 
tratar a dependência química no País.
São mais de 2500 licenças do tipo ao mês, para dependentes do 
consumo de álcool, maconha, cocaína, anfetamina.
A dependência ao álcool e outras drogas deve ser tratada como 
doença e seu portador não deve ser exposto nem demitido do 
trabalho.
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dentista gratuito
O atendimento odontológico oferecido na sede do Sindicato, para associados há mais de 6 meses, é totalmente gratuito. 
As consultas devem ser marcadas pelo telefone:

Verifique, também, condições especiais para tratamentos com próteses e jaquetas. Você também 
pode utilizar os dentistas conveniados do Sindicato, que oferecem descontos aos associados. 
Confira a relação no nosso site: (www.comerciariosdeguarulhos.org.br)

11 2475-656511 2475-6565

MINISTÉRIO DA
PREVIDêNCIA SOCIAL

No Brasil, a cada três horas, 
uma pessoa é afastada do 
trabalho para tratar a depen-
dência química.

Relatório de 2009



VARIEDADES

O Carro quebrou, e agora?
Como proceder em situações de emergência

Ingredientes:
• 1/2 xícara (chá) de maionese
• 2 colheres (sopa) de queijo ralado
• 1 cebola bem pequena ralada
• 1 tomate picado ou fatiado
• 4 minipães de hamburguer
• 300g. de mussarela em fatias
• orégano a gosto

Modo de Preparo:
Misture a maionese, o queijo rala-
do e a cebola. Abra os minipães e 
recheie-os com a mistura.
Em seguida, coloque as fatias de 
mussarela, o tomate e o orégano.
Leve para aquecer no grill, na san-
duicheira ou no forno e sirva em 
seguida.

TOSTex de pizzA nO pãO de hAmburguer

nº 172  |  o comerciário  |  julho/2011

7

Como  a  bruxa  sai  
na chuva?

De  rodo...

quando o carro apresenta problemas, o jeito é levar a uma oficina de confiança. Mas, em uma situação de 
emergência, como agir para não ser enganado(a) por um mecânico mal intencionado?

• Nunca diga ou demonstre que você não entende do assunto. 
Em vez disso, mostre-se interessado(a) e faça perguntas re-
lacionadas às peças a serem trocadas;

• Peça um orçamento por escrito;
• Se você achar que o preço está fora da realidade, pesquise 

antes de fechar o orçamento;
• Acompanhe o serviço sempre que possível;
• Fale que vai levar as peças trocadas para mostrar a uma pes-

soa entendida no assunto;
• Peça explicação do porquê tal peça quebrou. Depois, veja se 

condiz com a realidade;
• Peça garantia do trabalho realizado;
• Sempre peça a nota fiscal;
• Procure ir sempre à mesma oficina;
• Se um mecânico de rua disser que você está em perigo caso 

não troque determinada peça, atenção. Você pode estar em 
companhia de um mentiroso;

• Em caso de dúvida, ligue pra alguém de confiança antes de 
tomar qualquer atitude, ou, se possível, guinche o veículo 
para sua oficina de confiança. Se tiver seguro com serviços 
de guincho e reparos, não pense duas vezes, acione sempre 
que necessário.

Não descuide do seu carro: a cada 15 dias, verifique o nível 
de óleo do motor, a água do radiador (sempre com o motor 
frio) e passe no posto para verificar a calibragem dos pneus.



SINDICALIZE - SE!

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

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: ___________________________________

Empregador: _________________________________________________ CNPJ: __________________________

Ramo de atividade: ____________________________________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________________ nº ____________

Bairro: ______________________________________ Telefone: ________________________________________

Cargo ou função: ______________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/____     Tempo na categoria: _________________________________

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: _______

Filho(a):______________________________________________ Data de nasc: ____/____/____  Sexo: _______

Filho(a):______________________________________________ Data de nasc: ____/____/____  Sexo: _______

(    ) Autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o disposto no art. 545 da CLT.

(    ) Boleto para residência

Guarulhos ____/____/____   _____________________ Aprovado pela diretoria em reunião de: ____/____/____

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

Associado

             DADOS DA EMPRESA

        DEPENDENTES

Guarulhos: Rua Morvan de Figueiredo, 65 - 7º and. - Centro  -  CEP: 07090-010 - Tel: 2475-6565

Itaquaquecetuba: Rua Guilhermina Maria Conceição, 81 - Centro  -  CEP: 08570-640 - Tel: 4642-0792

PROPOSTA DE ADMISSÃO AO qUADRO SOCIAL


