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O Sincomerciários de Guarulhos e Região e as lojas Marabraz 
chegaram a um acordo sobre o pagamento de PLR – Participação 
nos Lucros e Resultados para 145 funcionários que trabalham em 
lojas abrangidas pela base do sindicato. Os comerciários que 

trabalharam entre 2015 e 2018 receberão R$ 350 mil.
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Veja na Página 04

ACORDO DE PLR ENTRE
SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS
E MARABRAZ RENDE R$ 350 MIL A

FUNCIONÁRIOS

Empresas não vinham pagando o vale-alimentação pelo traba-
lho aos domingos, verba que é obrigatória e foi conquistada pelo 
sindicato na Convenção Coletiva assinada com os patrões. 
Acordo com Verde Novo totaliza R$ 15.756,00 para 09 empregados. 

Já a Rede 1A99 pagará 18.071,00 para 38 empregados.

Em mais processos propostos 
na Justiça do Trabalho, o depar-
tamento jurídico do Sincomer-
ciários de Guarulhos e Região 
obteve duas vitórias em ações 
contra as empresas Thiago 
Calçados, de Guarulhos e Global 
distribuidora de bens de consu-
mo, também de Guarulhos, que 
somam R$ 165.000,00 a serem 
pagos a 32 trabalhadores. Em 
outro processo, um acordo na 
Justiça possibilitou o recebi-
mento de R$ 62,500,00 pelos fun-
cionários da Nike do Shopping 
Internacional de Guarulhos, 

também em razão de PLR.

APÓS ACORDO, VERDE NOVO (ARUJÁ) 
E REDE 1A99 (ITAQUÁ) PAGARÃO 
VALE-ALIMENTAÇÃO POR DOMINGOS 

TRABALHADOS

SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS FECHA ACORDOS, VENCE AÇÕES NA JUSTIÇA 
E GARANTE PLR PARA COMERCIÁRIOS
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA:
A MENTIRA DA VEZ

Quando Michel Temer e os seus prometiam que a Reforma Trabalhista 
criaria milhões de empregos, muitos acreditaram, mas nós alertamos que 
isso era mentira, que isso só reduziria a proteção à saúde e segurança 
dos trabalhadores e traria mais lucros para os grandes empresários.
Passados dois anos, os empregos não vieram, nós perdemos vários 
direitos e, para piorar, boa parte das vagas oferecidas é formada por 
subemprego, com muita gente desesperada indo parar nos aplicativos, 
seja na entrega de comida ou dirigindo carros próprios ou alugados, 
mudando a relação de trabalho - antes os empregados entravam 
“só” com a mão de obra, agora, entram, também, com a ferramenta de 
trabalho - e o grosso dos lucros fica nas mãos de empresas gigantescas  
que estão engolindo também os pequenos comerciantes, na tal 
“Uberização” das relações de trabalho.
Agora, Bolsonaro e os seus prometem que com a aprovação da 
Reforma da Previdência, como em um passe de mágica, tudo será 
diferente. MENTIRA!

Bolsonaro nem sabe ao certo o que fala e Paulo Guedes é uma ratazana 
a serviço do capital especulativo, ele quer é economizar nas costas 
dos trabalhadores para aprovar a capitalização, que dará milhões aos 
banqueiros.
Depois de aprovado o desmonte na Previdência, eles dirão que falta a 
Reforma Tributária, a privatização de empresas estatais, daí virão com 
a tal Carteira verde e amarela, sem direito algum e venderão a ideia de 
que fiscalização trabalhista só atrapalha.
Não estão preocupados em criar políticas de emprego, de educação, de 
saúde e nem têm um projeto de país. São milhões de desempregados, 
enquanto o presidente fica discutindo bobagens na internet e provocando 
brigas entre as pessoas.
Se o Brasil precisa de uma reforma nas aposentadorias, ela tem de sair 
de um debate democrático entre governo, empresários, trabalhadores e 
sociedade, não da cabeça de meia dúzia de especuladores da Bolsa de 
Valores.
Não dá para aceitar que, na maior cara de pau, a mesma mentira 
contada na reforma trabalhista seja repetida e que as pessoas acreditem 
novamente.
Os deputados e senadores precisam colocar a mão na consciência 
e impedir esse assalto à população, sobretudo aos mais pobres e idosos, 
eles precisam saber que estamos de olho.
Não vamos aceitar isso passivamente, não se trata de direita, de 
esquerda, de capitalismo, de comunismo, isso é conversa para enganar 
esse pessoal que acredita e espalha fake news em grupos de Whatsapp.
Essa é uma luta dos brasileiros e o nosso compromisso é com a defesa 
dos direitos do trabalhador e por isso lutaremos até o fim.

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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GUARULHOS: SINCOMERCIÁRIOS RECEBE O NOVO GERENTE
DA PERNAMBUCANAS

O novo gerente da Pernambucanas (lojas Cumbica e Calçadão da 
Dom Pedro), Alex Reis da Silva, visitou, na terça-feira, 21 de 
maio, o Sincomerciários de Guarulhos e Região e foi recebido 
pelo presidente da entidade, Walter dos Santos.
O objetivo do encontro foi o de apresentar o trabalho a ser 
desenvolvido pelo novo gerente e abrir espaços para o diálo- 
go com o sindicato, em benefício dos comerciários das duas 
unidades gerenciadas por Alex. Walter dos Santos agrade-
ceu a presença do novo gerente: “Esperamos que ele te-
nha muito sucesso e que proporcione boas condições de 
trabalho aos comerciários, já trabalhei na Pernambucanas, 
conheço bem a estrutura, de nossa parte, agradecemos a 
iniciativa do novo gerente e estamos com as portas abertas 
e sempre à disposição para ajudar”, declarou Walter.

ARUJÁ: EMPREGADOS DO HORTIFRUTI VERDE
NOVO RECEBERÃO VALE-ALIMENTAÇÃO POR

DOMINGOS TRABALHADOS

ITAQUAQUECETUBA: ACORDO JUDICIAL GARANTE
VALE-ALIMENTAÇÃO AOS DOMINGOS PARA

COMERCIÁRIOS DAS LOJAS 1A99

A Justiça do Trabalho homologou acordo entre o 
Sincomerciários de Guarulhos e Região e o Verde Novo 
Hortifruti de Arujá.
A empresa não vinha pagando o vale-alimentação 
pelo trabalho aos domingos, verba que é obrigatória na 
Convenção Coletiva assinada entre o Sincomerciários de 
Guarulhos e Região e o Sincovaga-SP, sindicato patronal 
que representa os supermercados no Estado de SP.
Em razão da resistência da empresa em cumprir o 
previsto na Convenção Coletiva, o departamento jurídico 
do sindicato ajuizou ação coletiva na Justiça do Trabalho 
de Arujá.
No dia 29 de maio, durante audiência na Justiça do 
Trabalho, a empresa e o sindicato chegaram a um acordo 
que totaliza R$ 15.756,00 para que 09 empregados da 
empresa recebam o benefício.
Essa é mais uma vitória do Sincomerciários de Guarulhos.
Recentemente, os funcionários das Lojas 1A99 e dos Su-
permercados Vila Real, ambos em Itaquaquecetuba, tam-
bém foram beneficiados pela atuação do sindicato e re-
ceberam o vale-alimentação pelos domingos trabalhados.

Foi homologado, no dia 23 de maio, acordo judicial 
entre o Sincomerciários de Guarulhos e a Rede 1A99, unidade 
do Itaquá Garden Shopping, de Itaquaquecetuba.
A empresa não estava pagando o vale-alimentação no 
trabalho aos domingos, verba que é prevista na 
Convenção Coletiva.
Para solucionar a questão, o departamento jurídico do 
sindicato ajuizou ação coletiva na Justiça do Trabalho de 
Itaquaquecetuba.
No dia 23 de maio, a empresa e o sindicato chegaram a 
um acordo que totaliza R$ 18.071,00 – que beneficiou 
38 empregados, que receberão os valores referentes ao 
vale-refeição dos domingos que trabalharam.
O pagamento do vale-alimentação para o trabalho aos 
domingos é uma conquista do sindicato, está na Con-
venção Coletiva e as empresas são obrigadas a cumprir.  
Quando isso não acontece, o departamento jurídico 
negocia e se o descumprimento permanece, ingressa 
com ação judicial. Isso demonstra a importância do sindi-
cato para os trabalhadores, que, sozinhos, não têm como 
enfrentar situações como essa e ficam desprotegidos.
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Em mais processos propostos na Justiça do Trabalho, o 
departamento jurídico do Sincomerciários de Guarulhos e 
região obteve duas vitórias que somam R$ 165.000,00 a 
serem pagos a 32 trabalhadores e fez um acordo no valor 
de R$ 62,500,00.
Em duas ações questionando a ausência de pagamento de 
PLR - Participação nos Lucros e Resultados, duas empre-
sas de Guarulhos foram condenadas ao pagamento da PLR.
No dia 24 de maio, a empresa Thiago Calçados, de 
Guarulhos, foi condenada a pagar R$ 15.000,00 a 12 
empregados que lá trabalharam no período entre 2017 e 
2018. Cabe recurso.
Um dia antes, em 23 de maio, a Justiça do Trabalho 
condenou a Global distribuidora de bens de consumo, de 
Guarulhos, em 150.000,00 - por não ter distribuído a PLR 
no período de 2014 a 2017 a 20 empregados.

ACORDO COM A NIKE
No dia 17 de maio, o Sincomerciários de Guarulhos e a 
Nike do Shopping Internacional de Guarulhos fecharam, 
em Juízo, acordo de PLR - Participação nos Lucros e 
Resultados. O acordo foi proposto pelo Dr. Jeferson 
Mazin, um dos advogados do sindicato.
Todos os comerciários que trabalharam na empresa entre 
2013 e 2018 (ao todo são 47 trabalhadores) vão receber 
a PLR, relativa ao período. O benefício - que soma R$ 
62.500,00 - foi pago em única parcela, no dia 10 de junho.
O departamento jurídico do Sincomerciários de Guaru-
lhos é composto pelo Dr. Jeferson Mazin, pela Dra. Silvia 
Kazue, Dr. Michael Augusto Luiz e Dr. Jorge Bascegas.

ENTENDA O QUE É PLR
A Participação nos Lucros e Resultado (PLR), que é conhe-
cida também por Programa de Participação nos Resultados 
(PPR), está prevista na Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT) pela lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000. A 

CLT não obriga o empregador a fornecer o benefício, mas  
a PLR é definida por meio de Acordo ou Convenção Cole-
tiva, realizada entre patrões e empregados. Na Convenção 
Coletiva 2018/2019 firmada pelo Sincomerciários de Guaru-
lhos com os patrões prevê a obrigatoriedade da PLR.

QUANDO PAGAR A PLR?
A data de pagamento da PLR é negociada no Acordo 
Coletivo.

QUAL VALOR DEVE SER PAGO?
O pagamento da PLR é acertado também em Acordo 
Coletivo, pode ser dividida em partes iguais para todos 
os trabalhadores, independentemente do cargo; pode ser 
conforme a remuneração e o cargo de cada empregado 
e pode ser uma parte igual para todos os trabalhadores e 
uma outra parcela proporcional ao salário e cargo.

COMO É CALCULADO O VALOR DA PLR GERAL?
A PLR é calculada sobre os lucros e/ou resultados da 
empresa. Geralmente, são estipuladas metas que 
servem para o cálculo.

< Kallan calçados (loja localizada no calçadão da Rua Dom Pedro, 
em Guarulhos).

< Armarinhos Fernando em Guarulhos (Se recusou a pagar, não quis 
fazer acordo em Juízo e foi condenada em primeiro grau a pagar a 
PLR aos seus funcionários).

< M Officer em Guarulhos (Se recusou a pagar, não quis fazer acordo 
em Juízo e foi condenada em primeiro grau a pagar a PLR aos seus 
funcionários).

< Alô Kids Comércio de Artigos Infantis Ltda de Guarulhos (Alô Bebê) 
de Guarulhos.

O Sindicato tem atuado para que as empresas cumpram o previsto na Convenção Coletiva e paguem a PLR.
Além dessas duas empresas condenadas ao pagamento da PLR e do acordo com a Nike, somente neste ano foram feitos vários

outros acordos e outras empresas foram obrigadas, na Justiça, a pagarem a PLR. Confira:

< 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 (sequer compareceu em Juízo para fazer um 

acordo e foi condenada em primeiro grau a pagar a PLR aos seus 
funcionários).

< Khelf (Shopping Internacional de Guarulhos).
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ACORDO DE PLR ENTRE SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS E
MARABRAZ RENDE R$ 350 MIL A FUNCIONÁRIOS

SINDICATO PROTESTA EM FRENTE À SPANI ATACADISTA PELO 
PAGAMENTO CORRETO DE HORAS EXTRAS

O Sincomerciários de Guarulhos e Região e as lojas 
Marabraz chegaram a um acordo sobre o pagamento de 
PLR – Participação nos Lucros e Resultados para 145 de 
seus funcionários que trabalham em lojas da base do 
sindicato (Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Poá, 
Santa Isabel e Itaquaquecetuba).
Pelo acordo, homologado pela Justiça Trabalhista no dia 
06 de junho, os comerciários que trabalharam entre 2015 
e 2018 receberão R$ 350 mil.
O Dr. Jorge Bascegas, integrante do departamento 
jurídico do sindicato, comemorou: “Trata-se de um acordo 
que repara uma injustiça, pois é direito dos comerciários 
receberem a PLR e constitui mais uma grande vitória do 
sindicato, somente neste ano, os acordos e condenações 
judiciais pelo não pagamento de PLR já renderam qua-
se R$ 1 milhão aos trabalhadores no comércio da nossa 
base e nós continuaremos a atuar para que a Convenção 
Coletiva da categoria seja cumprida, por isso pedimos 
que, em caso de dúvidas, os comerciários nos procurem, 
estamos aqui para defender os seus direitos”, afirma ele.

SASAKI EMBALAGENS
Também no dia 06 de junho foi homologado outro acordo 
judicial de PLR, que beneficiou 15 empregados da Sasaki 
embalagens.
Ambos os acordos foram propostos em sede judicial 
pelos advogados Jorge Bascegas, Silvia Kazue e Michael 
Augusto Luiz, do Sincomerciários de Guarulhos e Região.

O Sincomerciários de Guarulhos e Região realizou um protes-
to, no dia 06 de junho, em frente à Spani Atacadista, loja de 
Itaquaquecetuba, para que a empresa pague as horas extras 
em feriados trabalhados como previsto na Convenção Cole-
tiva. A empresa reduziu os valores relativos às horas extras 
nos feriados trabalhados. O sindicato tentou negociar, mas 
diante da falta de diálogo, só restou a organização do pro-
testo, para denunciar o procedimento em desacordo com 
a Convenção Coletiva e a falta de respeito com os funcio-
nários, que deixam suas famílias em dias em que deveriam 
estar descansando e vão se dedicar à empresa.
Com um carro de som, os representantes do Sindicato, 
Henrique Domingues e Elias Cardoso, deixaram claro aos 
clientes e funcionários os motivos do protesto e aproveita- 

HAVAIANAS (LOJAS DOS SHOPPINGS INTERNA-
CIONAL E MAIA) E KEK CALÇADOS (GUARULHOS)
A Justiça do Trabalho homologou, no dia 04 de junho, 
acordo de PLR – Participação nos Lucros e Resultados, 
entre o Sincomerciários de Guarulhos e Região e duas 
empresas de Guarulhos: Havaianas (lojas dos shoppings  
Internacional e Maia) e Kek Calçados (loja de rua em 
Guarulhos).
As empresas não vinham cumprindo o previsto na 
Convenção Coletiva de Trabalho.
O acordo, que foi proposto em sede judicial pelos 
advogados do Sincomerciários de Guarulhos, é relativo 
ao período entre 2014 e 2018 e beneficia os funcionários 
ativos das duas empresas.

Além dessas empresas, apenas neste ano várias outras fizeram acordos ou foram condenadas na Justiça pelo não
pagamento de PLR. Confira a relação das restantes na matéria da página 04.

ram para esclarecer às pessoas sobre os direitos que serão 
retirados com a reforma previdenciária, as mentiras do 
governo e os ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo.
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SAÚDE

LICENÇA MATERNIDADE: ENTENDA COMO FUNCIONA

O salário maternidade é um benefício que garante a 
tranquilidade na chegada de uma criança, seja pelo 
nascimento ou pela adoção.

Períodos: o benefício garante o pagamento do 
salário por:
< 120 dias após o nascimento da criança, no caso de 

parto; adoção ou guarda judicial (criança com até 
12 anos de idade); no caso de natimorto (a partir 
da 23° semana de gestação);

< 14 dias nos casos de aborto espontâneo ou previsto 
em lei, a critério do médico;

< 180 dias para empregadas de empresas que aderiram 
ao programa empresa cidadã.

QUEM TEM DIREITO?
Tem direito ao salário maternidade a trabalhadora com 
carteira assinada, a empregada doméstica; trabalhadora 
em regime MEI; contribuinte individual, facultativa e 
segurada especial (rural), desde que cumpridos no 
mínimo 10 meses de carência; desempregadas que ainda 
estão na condição de segurada do INSS.

LICENÇA MATERNIDADE PARA HOMENS
Os homens também têm direito ao recebimento do 
salário maternidade nos casos de falecimento da mãe 
(gestante), onde o pai assumirá o processo de criação ou 
quando fizer adoção ou tiver a guarda judicial para fins 
de adoção. Não confunda a licença maternidade para 
homens com a Licença Paternidade.

COMO SOLICITAR O SALÁRIO MATERNIDADE?
Para as empregadas com carteira assinada o pedido é 
feito pela empresa, bastando enviar a certidão de nas-
cimento da criança, ou o atestado médico que compro-
ve o afastamento, até 28 dias antes do parto. As demais 
trabalhadoras podem solicitar diretamente no INSS, pelo 
portal Meu INSS, exceto as do meio rural, que precisarão 
comparecer à agencia do INSS.

QUAIS OS DOCUMENTOS PARA REQUERER O 
SALÁRIO MATERNIDADE?
Em qualquer caso, a trabalhadora deverá ter documento 
de identificação com foto e CPF, além dos documentos 
que comprovem a contribuição, como carnês e carteiras 
de trabalho. A trabalhadora desempregada deve apre-
sentar a certidão de nascimento ou de natimorto. Caso a 
entrada no benefício seja pelo afastamento antes do par-
to, deverá levar o atestado médico. Nos casos de guarda 
temporária, é necessário levar o Termo de Guarda que 

diga que a guarda é destinada para futura adoção. Para 
adoção, deve-se apresentar a nova certidão de nascimento 
que é expedida após a conclusão do processo.

QUAL O VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE?
O valor do salário maternidade dependerá da forma de 
contribuição da segurada:
< Empregada com carteira assinada ou trabalhadora 

avulsa: salário maternidade igual ao salário mensal 
que a trabalhadora recebe. Se a trabalhadora recebe  
remuneração variável, será considerada a média 
aritmética simples dos 6 últimos salários.

< Empregadas domésticas: salário maternidade igual ao 
salário de contribuição.

< Segurada especial e MEI: um salário mínimo por mês.
< Contribuinte individual, facultativa e desempregada com 

qualidade de segurada: 1/12 avos da soma dos últimos  
12 últimos salários de contribuição apurados em 
período não superior a 15 meses.

IMPORTANTE
No início de 2019 o governo Bolsonaro tentou limitar o salário- 
maternidade, mas o Congresso Nacional não aceitou, assim, a 
mãe continua tendo cinco anos para dar entrada no benefício e  
quem perdeu a qualidade de segurada, poderá fazer cinco 
contribuições e recuperar.

Conquista do Sindicato: comerciárias têm mais estabilidade
As Convenções Coletivas das comerciárias representadas pelo 
Sincomerciários de Guarulhos e Região garantem que fica asse-
gurado o emprego da gestante, desde a confirmação da gravidez 
até 75 (setenta e cinco) dias após o término da licença-materni-
dade, isso mostra a importância do trabalho do sindicato.
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CONTINUA A DISTRIBUIÇÃO DE KIT-BEBÊ

Mais duas famílias receberam o kit-bebê, em maio. 
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, 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.
O kit-bebê começou a ser distribuído em 2014 e, desde 
então, beneficiou dezenas de famílias.

O sócio Adenilson, do Irmão Lopes Supermercados (loja Papa João Paulo),
a esposa Bianca e a filha Sophia

A sócia Isabela, do Irmãos Lopes Supermercados (loja Macedo),
o esposo Devanir e o filho Guilherme



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


