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ACORDO COLETIVO COM A
COMERCIAL ESPERANÇA

VITÓRIA: SHOEBIZ DE GUARULHOS É
CONDENADA A PAGAR R$ 150 MIL

Em mais uma vitória resultado do trabalho do Sincomerciários
de Guarulhos, foi fechado Acordo Coletivo com a Comercial
Esperança, que garantiu vários benefícios aos comerciários
que nela trabalham.

Em processo proposto pelo Sincomerciários de Guarulhos, a
Shoebiz Calçados de Guarulhos foi condenada a pagar R$ 150
mil a cerca de 50 trabalhadores, em razão da não distribuição de
PLR - Participação nos Lucros e Resultados.

Confira na Página 03

Veja na Página 04

COMERCIÁRIOS DA CHOCOLÂNDIA
GANHAM REAJUSTE E BENEFÍCIOS

APROVADO EM PRIMEIRO TURNO NA CÂMARA
O CRUEL DESMONTE DA PREVIDÊNCIA

O Sincomerciários de Guarulhos e Região, buscando mais uma
vez melhores condições de trabalho para a categoria, fechou
Acordo Coletivo com a Chocolândia e obteve várias vantagens
para os comerciários.

A “reforma” da Previdência foi aprovada em primeiro turno na
Câmara dos Deputados, no dia 10 de julho, por 379 votos a 131.
É um verdadeiro desmonte que não corta gastos onde deveria e
não aumenta receitas onde poderia.

Leia na Página 05

Veja como votou cada deputado na Página 08
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O DESMONTE DA PREVIDÊNCIA E O
ATAQUE AOS TRABALHADORES

O desmonte da Previdência foi aprovado em primeiro turno na
Câmara dos Deputados, no dia 10 de julho, por 379 votos a 131.
Sabe-se lá como, 379 deputados votaram a favor dessa crueldade,
mas eles certamente não representam o povo, pois alguém que pensa
no bem dos trabalhadores não aprovaria esse ataque.
O projeto vai a votação em segundo turno e depois segue para o
Senado, onde também será apreciado em dois turnos, portanto
alguns pontos ainda podem mudar. Vários direitos serão retirados dos
trabalhadores, falamos sobre alguns dos prejuízos na página 08 desta
edição e em várias matérias em nosso site e nas redes sociais.
Ao contrário do que diz o mais cruel governo que este país já teve,
a “reforma” da Previdência não criará postos de trabalho, pois
como as pessoas levarão mais tempo para se aposentar, será
mais difícil para trabalhadores mais jovens entrarem no mercado
formal. Já a redução no valor das aposentadorias significará
a diminuição do poder de compra, prejudicando a economia.

De outro lado, apesar do desgoverno de Bolsonaro, parlamentares,
empresários, o mercado financeiro e uma parcela da população
festejarem a aprovação desse desastre, pois argumentam que haverá
economia de cerca de R$ 1 trilhão nos próximos 10 anos, a verdade é que
poucos sabem (e não dizem), e outros tantos não sabem mesmo, é que
valor similar é gasto pelo governo federal apenas pagando juros para os
bancos. É o que se chama de “remuneração da sobra de caixa”. Dinheiro
que os bancos, em vez de emprestarem ao cidadão em forma de crédito,
preferem emprestar para o Banco Central e serem remunerados sem
correr qualquer risco. Só o custo disso, em juros, nos últimos 10 anos, foi
em torno de R$ 1 trilhão, a mesma quantia que o governo está querendo
tirar dos aposentados, no mesmo período. Na verdade, se trata de tirar
dos trabalhadores aposentados para dar para os banqueiros.
E não vai parar por aí, vão querer tirar mais direitos trabalhistas,
horas-extras, multa de FGTS na demissão, férias, entre outros
absurdos, para nos tornarem escravos para produzir mercadorias para
exportação e vão fazer de tudo para as pessoas acreditarem que são
culpadas pela situação de caos econômico do país e picaretas de
plantão, como o tal Bolsonaro, apenas farão o serviço sujo, enquanto
enganam uma parcela da população e arrumam financeiramente a
situação de parentes e amigos.
Não aceitaremos esse tipo de política grotesca, por isso pedimos que
aqueles que ainda apoiam todas essas barbaridades reflitam, não se
trata mais de tirar o PT do poder, o PT é passado, não deixe que o ódio a
um governo te cegue a ponto de não ver que você está sendo enganado,
temos que defender o futuro dos nossos filhos, temos que defender o
Brasil e o faremos com a união dos trabalhadores, filie-se ao sindicato e
vamos juntos nessa batalha.

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) 2475-6565

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
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ACORDO COLETIVO GARANTE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS DA
COMERCIAL ESPERANÇA

Em mais uma vitória resultado do trabalho do
Sincomerciários de Guarulhos, foi fechado Acordo Coletivo
com a Comercial Esperança, que garantiu vários benefícios
aos comerciários que nela trabalham, como, por exemplo,
< 7,33% de reajuste salarial referente ao acúmulo dos
períodos 2017/2018 e 2018/2919;
< Pisos salariais de R$ 1.406,00 (empregados em geral)
e R$ 1.680,00 (garantia dos comissionistas);
< 5 (cinco) dias úteis para licença casamento e paternidade;
< Abono creche de 10% do piso da categoria;
< Abono de faltas de até 15 dias para as mães que
tiverem de levar filhos menores de 14 anos ao médico
ou ao dentista;
< Quebra de caixa no valor de R$ 76,00;
< Horas extras em 60%;
< Garantia de emprego ao futuro aposentado entre
06 meses e 02 anos, conforme o tempo de empresa;
< Estabilidade do empregado em idade de prestar o
serviço militar;
< Estabilidade para a gestante, desde a confirmação
da gestação, até 75 após o término da licença
maternidade;
< Abono de falta para estudantes em exames finais
e para até 02 vestibulares por ano;

< Trabalho aos domingos com 60% de acréscimo no
salário e opção de sistema 1X1, 2X1 ou 2X2;
< Trabalho em feriados com 100% das horas trabalhadas;
Outras garantias previstas no Acordo Coletivo. Os
representantes do sindicato, Henrique Domingues,
Elias Cardoso e Conrado estiveram na Comercial
Esperança para detalhar e discutir os termos finais do
Acordo com os comerciários que trabalham na empresa.

ENTENDA A DIFERENÇA
Convenção Coletiva: (CCT) é um acordo celebrado entre dois sindicatos, ou seja, é um acordo feito entre sindicato dos trabalhadores e o
sindicato patronal (vale para toda a categoria representada pela entidade sindical ou nas empresas representadas pelo sindicato patronal).
Acordo Coletivo: (ACT) é um acordo firmado entre a entidade sindical dos trabalhadores e uma determinada empresa (vale apenas para
os funcionários da empresa).
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VITÓRIA DO SINDICATO: SHOEBIZ DE GUARULHOS É CONDENADA A
PAGAR R$ 150 MIL AOS FUNCIONÁRIOS POR NÃO DISTRIBUIR PLR
Em mais um processo proposto pelo departamento
jurídico do Sincomerciários de Guarulhos e Região em
defesa da categoria, a empresa Shoebiz Calçados de
Guarulhos foi condenada a pagar R$ 150 mil a cerca
de 50 trabalhadores, em razão do não pagamento de
PLR - Participação nos Lucros e Resultados.
A ação proposta em sede judicial pelos advogados
Jorge Bascegas, Silvia Kazue e Michael Augusto Luiz, do
Sincomerciários de Guarulhos e Região.
Na sentença proferida no dia 02 de julho, o Juiz
determinou que a empresa pague os valores de PLR
relativos ao período compreendido entre os anos
2014 e 2018. O magistrado afirmou: “As Convenções
Coletivas de 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
e 2018/2019 estabelecem que “todas as empresas
reguladas por esta norma coletiva estão obrigadas a
implantarem o benefício a todos os empregados, o Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR),
celebrados com a assistência das respectivas entidades
sindicais envolvidas”. Estipulam, ainda, que “as empresas
que não se enquadrarem nas letras ‘a’ e ‘b’, desta cláusula, deverão garantir a cada empregado, o pagamento
mínimo no valor de 01 (um) Piso Normativo” a título de
Participação nos Lucros e Resultados.
A reclamada não comprovou a implementação da Participação nos Lucros e Resultados por Acordo Coletivo nos

mencionados anos, conforme prevê o parágrafo primeiro
das Cláusulas 56ª, 57ª, 57ª, 59ª e 60ª das Convenções
Coletivas de 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
e 2018/2019, respectivamente. Tampouco comprovou o
pagamento dos valores mínimos previstos em regulamentação coletiva”.
Ainda cabe recurso.
O departamento jurídico está disponível para atender a categoria e seus advogados pedem que sempre que os trabalhadores no comércio se sentirem prejudicados, que procurem
o sindicato, que está pronto a defender os seus direitos.

Somente neste ano, os acordos e condenações judiciais pelo não pagamento de PLR já
proporcionaram o pagamento de mais R$ 1 milhão aos comerciários da base do sindicato. Confira:
< Marabraz (Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Santa
Isabel e Itaquaquecetuba).
< Sasaki embalagens.
< Havaianas (lojas dos shoppings Internacional e Maia).
< Kek Calçados (Guarulhos).
< Global distrib. bens de consumo, Guarulhos (condenada em primeiro
grau a pagar a PLR).
< Thiago Calçados, de Guarulhos (condenada em primeiro grau a
pagar a PLR).
< Nike (Shopping Internacional de Guarulhos).
< Kallan calçados, de Guarulhos.
< Khelf (Shopping Internacional de Guarulhos).

4

< Armarinhos Fernando em Guarulhos (condenada em primeiro grau
a pagar a PLR).
< M Officer em Guarulhos (condenada em primeiro grau a pagar a
PLR).
< Alô Kids Artigos Infantis (Alô Bebê) de Guarulhos.
< Empório Alex (Guarulhos).
< Paraíso calçados (Guarulhos).
< Toronto calçados (Guarulhos).
< Roleta Calçados (Guarulhos).
< Vivara (lojas dos shoppings Internacional e Maia).
< New Balance (Shopping Maia).
< Dekore Guarulhos (condenada em primeiro grau a pagar a PLR).
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COMERCIÁRIOS DA CHOCOLÂNDIA GANHAM REAJUSTE E
BENEFÍCIOS COM ACORDO COLETIVO
O Sincomerciários de Guarulhos e Região, buscando
mais uma vez melhores condições de trabalho para
a categoria, fechou Acordo Coletivo com a Chocolândia
e obteve várias vantagens para os comerciários,
entre elas:
< 7,01% de reajuste salarial referente ao acúmulo
dos períodos 2017/2018 e 2018/2919;
< Pisos salariais de R$ 1.406,00 (empregados em geral)
e R$ 1.680,00 (garantia dos comissionistas);
< 5 (cinco) dias úteis para licença casamento e paternidade;
< Abono creche de 10% do piso da categoria;
< Abono de faltas de até 15 dias para as mães que
tiverem de levar filhos menores de 14 anos ao médico
ou ao dentista;
< Quebra de caixa no valor de R$ 76,00;
< Horas extras em 60%;
< Garantia de emprego ao futuro aposentado
entre 06 meses e 02 anos, conforme o tempo de
empresa;
< Estabilidade do empregado em idade de prestar o
serviço militar;

< Estabilidade para a gestante, desde a confirmação da
gestação, até 75 após o término da licença maternidade;
< Abono de falta para estudantes em exames finais
e para até 02 vestibulares por ano;
Outras garantias estão previstas no Acordo Coletivo.
Consulte o Sincomerciários de Guarulhos para mais
informações.

ATENÇÃO: ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE E EMPRESAS GUIA SINDICAL MAIS FÁCIL

Para facilitar a emissão de guias sindicais, desde o
dia 02/05/2019, a opção de solicitação e consulta está
disponível em nosso site, para escritórios de contabilidade
e empresas. Basta realizar o cadastro. Para saber mais,
veja o passo a passo em:
http://comerciariosdeguarulhos.org.br/images/PDF/guiasindicalpassoapasso.pdf
Para acessar diretamente o site de cadastro para as guias
sindicais, vá para:
www.guiasindical.comerciariosdeguarulhos.org.br
Tel.: (11) 2475-6565
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A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE BUCAL DO TRABALHADOR
Vamos falar um pouco sobre a importância da saúde
bucal, e a importância dos nossos dentes.
Os dentes são importantes e tem funções essenciais,
eles fazem parte da nossa fala, mastigação de alimentos
e da parte estética que muitas vezes está diretamente
relacionado à autoestima do homem no seu meio de
convívio social.
O nosso organismo funciona como uma orquestra: todos
os órgãos tem que estar em sincronia e bem afinados,
pois quando um desafina o corpo todo pode ser afetado.
Quando a saúde bucal não está em boas condições, as
bactérias e os fungos naturais dessa região podem se
proliferar e atingir outros órgãos.
Nos dias atuais cuidar dos dentes tornou-se uma questão
não só de saúde mas de estética, sabemos perfeitamente
que é importante manter uma boca saudável, pois
uma boca que não esteja saudável pode trazer sérios
problemas e danos muitas vezes irreparáveis. Segundo
a American Dental Association (ADA) Um exemplo de um
problema bucal é a periodontite uma doença crônica
gengival que pode levar o paciente a ter problemas no
coração e nos pulmões.
O sindicato é comprometido com a saúde do trabalhador e
seus familiares. Desta forma está engajado na promoção
e prevenção da saúde bucal do trabalhador. Oferecemos
uma estrutura odontológica completa, nossos associados
merecem o melhor, o consultório odontológico é projetado

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
GRATUITO
Convidamos você trabalhador a nos fazer uma visita e
conhecer o nosso consultório odontológico

para atender da melhor maneira possível o paciente,
respeitando todos os padrões de ergonomia, e de acordo
com as exigências da vigilância sanitária. Contamos com
profissionais especializados que realizam tratamentos de
restauração, cirurgia, periodontia, limpeza e tratamento
de canal dentre outros serviços que garantem a saúde
bucal do trabalhador e de seus dependentes.
Oferecendo toda essa estrutura o sindicato conscientiza
você associado de que tratar da sua saúde bucal é algo
essencial e se faz necessário em todos os momentos da
sua vida.
PARA MAIS INFORMAÇÕES E AGENDAMENTOS, LIGUE

Guarulhos

2475-6565

Itaquaquecetuba

4642-0318
4642-0792

DENTISTA GRATUITO PARA OS COMERCIÁRIOS SINDICALIZADOS

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.
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KIT-BEBÊ CONTINUA A SER DISTRIBUÍDO
Têm direito ao kit-bebê as mães comerciárias sócias há pelo menos
três meses, ou dependentes de sócios e que tenham filhos com idade
de zero a três meses. Caso você se encaixe nessas condições, entre em contato com
o Sincomerciários de Guarulhos pelo telefone 11 2475-6565.
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.

Uilha, esposo da sócia Genivalda de Alice Matos da Fat
Lingerie de Guarulhos, recebe o kit do bebê Victor Hugo

Aproveitando o inverno, quando a frequência diminui bastante, a Sede Campestre
e o Pesqueiro estão em período de recesso para manutenção e obras.
Reabrirão em setembro, com novidades. Agradecemos a compreensão!
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APROVADO EM PRIMEIRO TURNO NA CÂMARA
O CRUEL DESMONTE DA PREVIDÊNCIA
A “reforma” da Previdência foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos
Deputados, no dia 10 de julho, por 379
votos a 131. O projeto vai a votação em
segundo turno no início de agosto e depois segue para o Senado, onde também será apreciado em dois turnos.
Basicamente, o texto aprovado exige
idades mínimas para requerer a aposentadoria de 65 anos para homens
e 62, para mulheres. Também altera o
cálculo do valor da aposentadoria a ser
recebida: o piso do benefício será de
60% da média de todas as contribuições feitas pelo trabalhador. Para se
aposentar com o valor integral, será
preciso ter acumulado 40 anos de contribuições. Portanto esse trabalhador
vai perder R$ 4 de cada R$ 10 de aposentadoria. Isso sem
contar a alteração das alíquotas de contribuição,
que serão unificadas e chegam a até 14%. Serão
consideradas todas as contribuições do trabalhador e
não apenas as 80% mais altas, como é na regra atual.
O que também reduzirá o valor do benefício. O viúvo ou
viúva que recebe pensão e tem algum outro benefício
sofrerá mais uma redução de 20%. Uma pessoa que
ganha R$ 2 mil vai se aposentar com pouco mais de
R$ 1 mil, se tiver contribuído por 20 anos, deixará para o
seu dependente (viúvo ou viúva) algo em torno de R$ 600.
A proposta também determina 40 anos de contribuição
para ter direito ao benefício integral. A transição imposta
também será extremamente cruel. Por exemplo, uma

pessoa que ganha em torno de R$ 2 mil, tem 44 anos
de idade e contribui há 32 anos ininterruptos. Pelas
regras atuais, esse trabalhador poderia se aposentar
com mais 3 anos de contribuição. Mas com a proposta
de reforma, ele terá de contribuir mais 14,5 anos.
A estimativa é que de cada R$ 100 economizados na
Previdência, R$ 83 sairão dos bolsos de quem ganha até
R$ 2,5 mil. Por outro lado, foi rejeitada a cobrança
sobre exportações do agronegócio, hoje isenta. Os
deputados também rejeitaram o fim da isenção tributária
a lucros e dividendos, a criação do imposto sobre grandes
fortunas, o aumento da alíquota máxima do imposto sobre
heranças e a tributação de aeronaves e embarcações
de passeio.

CONFIRA OS DEPUTADOS FEDERAIS PAULISTAS QUE VOTARAM A FAVOR DA REFORMA:
Abou Anni (PSL); Adriana Ventura (Novo); Alex Manente (Cidadania); Alexandre Frota (PSL); Alexandre Leite (DEM); Alexis Fonteyne (Novo);
Arnaldo Jardim (Cidadania); Baleia Rossi (MDB); Bruna Furlan (PSDB); Capitão Augusto (PL); Carla Zambelli (PSL); Carlos
Sampaio (PSDB); Celso Russomanno (PRB); Cezinha de Madureira (PSD); Coronel Tadeu (PSL); David Soares (DEM); Eduardo
Bolsonaro (PSL); Eduardo Cury (PSDB); Eli Corrêa Filho (DEM); Enrico Misasi (PV); Fausto Pinato (PP); General Peternelli (PSL); Geninho
Zuliani (DEM); Gilberto Nascimento (PSC); Guiga Peixoto (PSL); Guilherme Derrite (PP); Guilherme Mussi (PP); Herculano Passos (MDB);
Jefferson Campos (PSB); Joice Hasselmann (PSL); Júnior Bozzella (PSL); Kim Kataguiri (DEM); Luiz Flávio Gomes (PSB); Luiz Philippe de
Orleans e Bragança (PSL); Marcio Alvino (PL); Marco Bertaiolli (PSD); Marcos Pereira (PRB); Maria Rosas (PRB); Miguel Lombardi (PL);
Milton Vieira (PRB); Paulo Freire Costa (PL); Policial Katia Sastre (PL); Pr. Marco Feliciano (Podemos); Renata Abreu (Podemos); Ricardo Izar (PP);
Roberto Alves (PRB); Roberto de Lucena (Podemos); Rodrigo Agostinho (PSB); Rosana Valle (PSB); Samuel Moreira (PSDB); Tabata Amaral (PDT);
Vanderlei Macris (PSDB); Vinicius Carvalho (PRB); Vinicius Poit (Novo); Vitor Lippi (PSDB).
VEJA OS DEPUTADOS FEDERAIS PAULISTAS QUE VOTARAM CONTRA A REFORMA:
Alencar Santana Braga (PT); Alexandre Padilha (PT); Arlindo Chinaglia (PT); Carlos Zarattini (PT); Ivan Valente (PSOL);
Luiza Erundina (PSOL); Nilto Tatto (PT); Orlando Silva (PC do B); Paulo Pereira da Silva (Solidariedade); Paulo Teixeira (PT); Rui Falcão (PT);
Sâmia Bomfim (PSOL); Tiririca (PL); Vicentinho (PT).
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