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VITÓRIA: REAJUSTE SALARIAL NA TELHA NORTE; TENDA ATACADO E
COMERCIAL ESPERANÇA

Em mais uma vitória do
Sincomerciários de Guarulhos,
foi fechado Acordo Coletivo
com a Comercial Esperança,
Telha Norte e Tenda Atacado,
que garantiu um reajuste 4,5%
referente à data-base 2019/2020.
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MP DA COVID19 REDUZ VALORES DO 13º E FGTS E ATÉ TEMPO
PARA APOSENTADORIA
A Medida Provisória nº 936,
convertida na lei n° 14.020/2020,
pode reduzir os valores do
13º salário, do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço (FGTS)
e
impactar
negativamente
na soma do tempo para a
aposentadoria.
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SOLIDARIEDADE

Lá se vão quase cinco meses desde que a pandemia da Covid19
chegou ao Brasil. São mais de 80 mil mortos em razão dessa doença.
É uma tragédia. Da mesma forma, uma outra tragédia é o impacto
econômico, seja em razão das quarentenas, da necessidade de
isolamento social, dos afastamentos do trabalho daqueles que estão
doentes ou do próprio temor psicológico que se instaurou.
Dados relativos ao setor do comércio divulgados em junho pelo DIEESE
(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos)
revelaram que as vendas no comércio presencial, que já vinham fracas
em razão do alto desemprego e da pouca renda disponível, despencaram 27% comparativamente a abril de 2019. Em contrapartida, as
vendas on-line fizeram o caminho inverso. No 1º trimestre de 2020, o
faturamento cresceu mais de 25% em relação a igual período de 2019.
O resultado dessa conta pode ser um desemprego brutal, famílias
na miséria e não podemos permitir isso. O governo federal precisa
ampliar as medidas de proteção do emprego, da renda e oferecer

crédito barato, sobretudo para as micro e pequenas empresas, pois
sem isso milhares de pequenos negócios desaparecerão e eles são
fundamentais para a manutenção do emprego e, não raro, a única
fonte de renda de milhares de famílias.
A situação é, de fato, gravíssima, pois a batalha contra o coronavírus
está longe de acabar. O sindicato continua a fiscalizar o fornecimento
de equipamentos de proteção individual e o distanciamento social nas
empresas, consideramos que a vida está acima de tudo. Emprego a
gente arruma outro, mas a vida não. Por outro lado, sabemos que não
dá para deixar a casa desmoronar e aí entra outro ponto extremamente
importante: a solidariedade!
E nisso o consumidor tem um papel fundamental: COMPRAR NO
COMÉRCIO LOCAL. As pessoas têm que entender que, ao comprar no
comércio das suas regiões, estão não apenas ajudando as empresas,
mas salvando empregos e garantindo uma economia sustentável.
Temos de ser solidários, o bem voltará para nós mesmos.
Também é preciso respeitar o comerciário quando ele pede o uso
da máscara, seja pelas regras em comunidade, seja pela vida das
pessoas.
Os patrões também precisam colaborar, ao respeitar as regras impostas pelas prefeituras e governos estaduais. São normas que têm como
objetivo preservar vidas.
Concluindo: todos estamos no mesmo barco, trabalhadores, pequenos
empresários e consumidores. Precisamos nos ajudar mutuamente.
A hora não é para levar vantagem, mas para dar as mãos. Vamos fazer
a nossa parte, esperar que a ciência faça a parte dela e alcance uma
vacina o mais rapidamente possível e que Deus proteja a todos nós.

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
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VITÓRIA: REAJUSTE DE SALÁRIOS PARA COMERCIÁRIOS DA
TELHA NORTE; TENDA ATACADO E COMERCIAL ESPERANÇA
Em mais uma vitória fruto de intenso trabalho do
Sincomerciários de Guarulhos, o departamento jurídico
fechou Acordo Coletivo com a Comercial Esperança, Telha
Norte e Tenda Atacado, que manteve direitos adquiridos
em Acordos anteriores e garantiu um reajuste 4,5%
referente à data-base 2019/2020.
“Durante as negociações, o sindicato patronal foi intransigente, ofereceu 2,92% de reajuste e, ainda, com a retirada
de vários direitos consagrados em Convenções Coletivas
anteriores e conquistados a duras penas. Não aceitamos
por considerar isso uma ofensa e passamos a negociar
diretamente com as empresas, chegando a esses acordos coletivos e obtendo bons resultados, dou os parabéns ao nosso departamento jurídico e seus excelentes
advogados, bem como aos outros setores do sindicato
envolvidos, porque as negociações não foram fáceis”,
estamos em negociações com outras empresas do setor

em busca de reajustes dignos”, afirmou Walter dos Santos,
presidente do Sincomerciários de Guarulhos.

Comerciário, sempre que tiver uma dúvida ou denúncia, procure o departamento jurídico do Sincomerciários de
Guarulhos. Ligue para (11) 4574-2888. Nossos advogados estão atentos para defender os seus direitos.

SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS BUSCA NEGOCIAÇÃO
DIRETA COM SUPERMERCADOS
O acordo com a Telha Norte, Tenda Atacado e Comercial
Esperança é resultado de trabalho do Sincomerciários de
Guarulhos que tenta, desde a data-base do ano passado,
negociar o reajuste, mas a proposta do sindicato patronal
sempre se restringiu a um percentual de 2,92%, com a
retirada de direitos previstos em Convenções Coletivas
anteriores.
Em razão disso, o departamento jurídico busca a realização de acordos coletivos diretos com as empresas e tem
divulgado isso diretamente aos comerciários, com visitas
às lojas.

O colaborador Elias fala sobre o reajuste em frente ao Semar de Itaquá
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MP DA COVID19 REDUZ VALORES DO 13º E FGTS E
ATÉ TEMPO PARA APOSENTADORIA
A Medida Provisória nº 936, convertida na lei
n° 14.020/2020, vai reduzir os valores do 13º salário,
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e
impactar negativamente na soma do tempo para a
aposentadoria.
A MP editada para, segundo o governo, preservar empregos durante a pandemia da Covid19 autoriza a suspensão
de contratos de trabalho por 60 dias e a redução de jornada e salários em 25%, 50% e 70% por três meses. Ao
aprovar a MP, o Congresso permitiu que o governo federal
prorrogasse o período de suspensão, o que aconteceu no
dia 14 de julho, quando Bolsonaro assinou decreto prorrogando por mais um mês a redução de jornadas e salários
e por mais 60 dias a suspensão de contratos de trabalho
para quem tem carteira assinada.
Doze milhões de trabalhadores(as) tiveram redução de
jornada ou contratos de trabalho suspensos, mas a expectativa é que este número chegue a 24 milhões.
Há entendimento de que a suspensão do contrato implicará numa perda de 15 a 20% no valor a ser pago no
13º e nas férias, pois em vez de contar 12 avos, o trabalhador que teve suspensão de contrato por dois meses
vai receber 10 avos. O Sincomerciários lutará para que o
valor seja integral.
O tempo de suspensão do contrato de trabalho também
não será contado para efeito de aposentadoria, além do
Entenda como funciona a redução de jornada e
salários e a suspensão dos contratos
Trabalhadores com contratos de trabalho suspensos, independentemente do valor de salário atual, recebem 100% do valor a que têm
direito de seguro-desemprego, cujo teto é de R$ 1.814,03, se trabalharem em empresas que tiveram faturamento de até R$ 4,8 milhões
em 2019.
Se o faturamento da empresa tiver sido maior, o trabalhador recebe 70% do valor do seguro-desemprego acrescidos de 30% de seu
salário, pagos pela própria empresa.
Aqueles que tiveram redução de jornada de trabalho de 25%, 50%
ou 70% recebem parte do salário e um percentual do valor do
seguro-desemprego.
O cálculo é feito com base no valor do seguro-desemprego a que cada
um tem direito e o percentual de redução da jornada e do salário.
Quem teve jornada reduzida em 25%, recebe 75% do salário pago pela
empresa + 25% do seguro-desemprego a que tem direito, pago pelo
governo.
Quem que teve jornada reduzida em 50%, recebe 50% do salário da
empresa + 50% do valor do seguro-desemprego do governo.
Para quem teve jornada reduzida em 70%, a empresa pagará 30%
do salário e o governo 70% do valor do seguro-desemprego.
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que o valor do benefício poderá ficar menor na hora de
calcular a média salarial, pois sobre o FGTS e INSS, o texto da MP isenta os patrões da obrigação do recolhimento
durante a suspensão dos contratos de trabalho. O trabalhador, se for demitido sem justa causa, terá reduzido o
valor tanto do depósito quanto da multa que tem direito,
no caso do Fundo de Garantia.
Já quem teve redução de jornada e salários não sentirá
impacto no 13º e nas férias, já que o período é computado
como trabalhado.
Vetos presidenciais
O Congresso havia aprovado que os trabalhadores
demitidos sem justa causa durante a pandemia, mas
sem direito a receber o seguro-desemprego, receberiam por três meses o auxílio emergencial de R$ 600,00.
Bolsonaro vetou.
Outro veto foi a possibilidade de manutenção das cláusulas de acordos e convenções coletivas.
Outro ponto vetado foi o que permitia que as empresas
que completassem o benefício pago pelo governo para
trabalhadores que tenham tido seus salários reduzidos,
pudessem ter algumas deduções tributárias.
Bolsonaro também vetou a prorrogação, de dezembro
deste ano até o final de 2021, da desoneração da folha de
pagamento de diversos setores da economia.
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CUIDANDO DA NOSSA SAÚDE MENTAL
DURANTE A PANDEMIA
Como parte dos esforços para combater o avanço da
pandemia pela COVID-19, diversos países adotaram medidas restritivas de locomoção e implementaram o distanciamento social e isso mudou muito as nossas rotinas
diárias. Adaptar-se a estas mudanças, gerenciar o medo
de contrair o vírus e a preocupação com nossos entes
queridos são

desafios para todos nós. Isso pode gerar
angústia, ansiedade e outros males psicológicos e de
saúde mental.
Além das medidas sanitárias, como o uso de máscara e
o distanciamento social, a outra atitudes que podemos
tomar para nos mantermos sãos nesse período.
Vão aqui algumas dicas apontadas por especialistas.
1 . Mantenha-se informado, mas evite a hiperinformação
Procure assistir noticiários apenas uma vez ao dia, ouvindo os conselhos e recomendações de suas autoridades nacionais e locais. Siga canais de notícias confiáveis,
como TV e rádio local e nacional para manter-se atualizado. Evite o excesso angustiante de informações falsas
ou exageradas. Essas ações podem te levar a um estado
mental de constante alerta, prejudicando o relaxamento
e capacidade de discernimento.
2. Estabeleça uma rotina de trabalho e autocuidado
• Levante-se e vá para a cama em horários semelhantes
todos os dias.
• Cuide de sua higiene pessoal e saúde.
• Não interrompa tratamentos médicos.
• Faça refeições saudáveis em horários regulares.
• Pratique exercícios regularmente.
• Separe tempo para trabalhar e tempo para descansar.
• Reserve um tempo para fazer as coisas que você gosta.
3. O contato social é importante
Utilize toda tecnologia disponível para manter-se conectado com a vida e com pessoas que você estima. Una-se
aos seus familiares e amigos, promovendo boas conversas por meio de vídeo chamadas, telefonemas ou mensagens. Você tem condições de se fazer presente ainda que
fisicamente longe de seu grupo social.
4. Uso de álcool e drogas
Limite o consumo de álcool ou, preferencialmente, não
beba. Não comece a consumir bebidas alcoólicas se você
não tinha esse hábito antes. Evite usar álcool e drogas
como forma de lidar com o medo, a ansiedade, o tédio e
o isolamento social. O consumo de álcool e drogas não
protege do vírus e pode prejudicar a sua capacidade de
tomar as precauções para se proteger da infecção.
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5. Videogames
Embora os videogames possam ser uma maneira de relaxar, pode ser tentador gastar muito mais tempo com eles
do que o habitual quando estamos em casa por longos
períodos. Certifique-se de manter o equilíbrio certo com
atividades off-line em sua rotina diária.
6. Redes sociais
Use suas contas de redes sociais para promover histórias
positivas e esperançosas. Corrija as informações erradas
onde quer que você as veja.
7. Ajude quem precisa
Se puder, ofereça apoio às pessoas da sua comunidade
que possam precisar, ajudando, por exemplo, com compras de mercado ou farmácia.
8. Não discrimine
O medo é uma reação normal em situações de incerteza.
Às vezes, porém, o medo é expresso de maneira prejudicial a outras pessoas.
• Não discrimine as pessoas por causa de seus medos
com a disseminação da COVID-19.
• Não discrimine os profissionais de saúde.
• A COVID-19 afetou pessoas de muitos países. Não o
atribua a nenhum grupo específico.
9. Busque ajuda, caso necessário
Estão liberados os atendimentos on-line para os profissionais de saúde (médicos e psicólogos). E, em caso de
emergência, recomendamos o Centro de Valorização da
Vida, CVV (188), que atende 24h.
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Tel/whatsapp: 11 4574-2888
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, a colônia de
férias, o dentista gratuito, ao kit-bebê, ao kit-escolar, descontos em parques e cinemas,
convênios médicos, hospitais, entre outros benefícios. Consulte prazos de carência e condições.
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.
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