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Leia na Página 05

Após constatar que os comerciários da C&C de Guarulhos eram 
obrigados a trabalhar em feriados sem qualquer regulamentação, 
o departamento jurídico do Sincomerciários de Guarulhos ajuizou 

ação na Justiça do Trabalho e venceu.

Veja na Página 04

JUSTIÇA DESOBRIGA TRABALHO
NO FERIADO NA C&C

A reabertura do comércio nas cidades da base do sindicato aumentou 
a preocupação com a saúde dos trabalhadores e da população. 
Em razão de pressões econômicas e da falta de apoio do governo 

federal, os prefeitos autorizaram a reabertura do comércio.

COMÉRCIO REABRE E COMERCIÁRIOS
FICAM EXPOSTOS EM MEIO À PANDEMIA

Confira na Página 03

A equipe do sindicato está visitando comércios, falando sobre 
proteção e entregando máscaras distribuídas pela Federeação 
dos Empregados no Comércio do Estado de SP - Fecomerciários, 

presidida pelo Dep. Federal Luiz Carlos Motta.

SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS
DISTRIBUI MÁSCARAS
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NAÇÃO, POVO E SOLIDARIEDADE

Quando escrevo esse texto estamos com mais de cinquenta e cinco mil 
mortos pela Covid-19 apenas no Brasil, quase meio milhão de pessoas 
em todo o mundo, isso no espaço de poucos meses.
O número de mortos é típico de uma guerra e banalizamos isso. Todos 
os dias, a televisão fala em mais de mil mortos no Brasil e as pessoas 
reagem como se isso fosse normal.
Sabemos que o Brasil padece de outras desgraças, como violência 
desenfreada, que também tira milhares de vidas, outras doenças, 
como dengue, por exemplo e o nosso trânsito, que mais parece um 
matadouro.
Devemos nos prevenir contra tudo isso. É exatamente por este motivo  
que as pessoas, cada cidadão brasileiro, têm que por uma mão no 
coração e a outra na consciência e avaliar o que estamos fazendo 
como nação, como povo.
Brigamos por governantes de ocasião como se fossem os nossos 
salvadores da pátria, quando não são.  Minimizamos a morte do 

desconhecido, simplesmente porque ele não faz parte do nosso círculo 
de amizades ou da nossa família, jogamos papel no chão, tratamos o 
espaço público, as praças, as ruas, como se não fossem de ninguém, 
quando, na verdade, são de todos.
E para enfrentar essa praga de Coronavírus precisamos desse espírito  
de equipe. Precisamos respeitar a vida de todos, compreender as 
dificuldades, exercitarmos a nossa tolerância e perceber que não está 
fácil para ninguém.
Não é hora do patrão explorar o empregado, não é hora de tirar 
vantagem, o momento é de ser solidário.
O ideal é que tivéssemos feito uma quarentena de verdade, como 
ocorreu em países como a China, que fechou tudo, não deixou ninguém 
sair e em pouco tempo pode retomar uma vida mais próxima do normal.
Mas a falta de cidadania, o desgoverno de Jair Bolsonaro, a 
politização da doença e a ganância não permitiram.
É claro que nos preocupamos com os efeitos na economia e nas vidas 
das famílias brasileiras, mas o governo federal deveria ter bancado 
os custos das pequenas empresas e os trabalhadores e não ficado 
tumultuando, tirando e colocando Ministro da Saúde, desfilando pela 
rua e incentivando manifestações, como fez o nosso Presidente da 
República.
Esperamos que o Estado Brasileiro considere a saúde da população 
como prioridade. Esta responsabilidade se estende inclusive para 
dentro do lar e nossas famílias e das empresas. Todos somos 
responsáveis pela vida uns dos outros, se não pensamos na vida do 
nosso próximo, isso pode se voltar contra nós, a doença que atinge 
o desconhecido hoje, pode atingir alguém da nossa família amanhã. 
Pensemos nisso...

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
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Walter dos Santos
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SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS DISTRIBUI MÁSCARAS

A equipe do Sincomerciários de Guarulhos está visitando 
os comerciários em seus locais de trabalho e alertando 
sobre os cuidados que devem tomar para garantirem a 
proteção contra a contaminação pelo Coronavírus.
Durante as visitas, estão sendo entregues máscaras 
produzidas e distribuídas pela Fecomerciários – Federação 
dos Empregados no Comércio do Estado de SP, presidida pelo 
deputado federal Luiz Carlos Motta.
Também estão sendo entregues exemplares do “Guia de 
Convívio Responsável no Comércio”, editado pela Fecomerci-
ários em parceria com os sindicatos filiados.
Walter dos Santos destaca a importância do trabalho: 
“a Fecomerciários mostra a sua preocupação com 
a saúde da categoria, o Guia de Convívio Responsável 
traz regras importantes para a conduta dos comerciários 
durante a pandemia e as máscaras ajudam a proteger. 
Agradecemos ao presidente Luiz Carlos Motta 
por mais esta iniciativa”, afirmou Walter dos Santos.
Os integrantes da equipe, Henrique Domingues e Elias 
Cardoso visitaram várias lojas no centro comercial de 
Guarulhos.
Henrique Domingues manifestou preocupação com a 
saúde das comerciárias e comerciários: “Desde o início 
da quarentena visitamos o comércio essencial e fiscali-
zamos as condições de trabalho. Agora, com a reaber-
tura dos grandes centros comerciais como os shoppin-
gs e o Calçadão da Dom Pedro II, os desafios para o 

sindicato, os riscos para os trabalhadores e a responsa-
bilidade de comerciantes e do poder público aumentam 
consideravelmente. Não presenciamos aglomerações 
nas lojas ou shoppings, mas Guarulhos é uma cidade 
de 1,4 milhão de habitantes e mais de 60 mil pessoas 
transitam em média pelo calçadão do Centro. Algumas 
aglomerações são inevitáveis. É possível notar, também, 
a diferença do controle adotado pelas grandes redes 
quando comparadas às lojas menores ou redes menos 
tradicionais, bem como as diferenças entre o Centro e 
as regiões periféricas. A Prefeitura deve intensificar o 
controle para garantir a organização das filas nas entra-
das das lojas e shoppings e realizar a testagem de to-
das as trabalhadoras e trabalhadores”, afirmou Henrique.
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COMÉRCIO REABRE EM MEIO À PANDEMIA E
COMERCIÁRIOS FICAM EXPOSTOS

Os trabalhadores que tiveram o contrato de 
trabalho suspenso  
O trabalhador tem que ser notificado com ante-
cedência de dois dias corridos sobre a decisão 
da empresa em antecipar o fim do período de 
suspensão pactuado. 
É preciso ficar atento ao período de fechamento 
da folha, para saber quanto você ainda irá rece-
ber pelo seguro-desemprego e quanto recebe-
rá pela empresa. 

Os trabalhadores que tiveram redução da 
jornada de trabalho 
O trabalhador tem que ser notificado com 
antecedência de dois dias corridos da data de 
comunicação do empregador que informe ao 
empregado sobre a sua decisão de antecipar o 
retorno à jornada normal de trabalho. 

Trabalhadores do Grupo de risco 
Os trabalhadores pertencentes ao grupo 
de risco não devem retornar ao trabalho. 
Consideram-se pertencentes ao grupo de 
risco trabalhadores acima de 60 anos, diabé-
ticos, hipertensos, cardíacos, asmáticos, ges-
tantes, puérperas, pessoas em tratamento 

contra câncer ou com qualquer doença crônica ou imunodepressiva.

Medidas de proteção a sua saúde
Além do fornecimento de máscaras pelos lojistas, deve haver álcool 
em gel disponível e local para lavar as mãos adequadamente.
É preciso ter controle de entrada e saída de clientes, distância 
mínima de 2 metros entre clientes e trabalhadores, instalação de 
barreiras de acrílico para atendimento dos clientes, fornecimento de 
protetor facial (Face Shield), proibição de secadores eletrônicos em 
banheiros, refeitórios e lavatórios e de exposição e distribuição de 
produtos para degustação. É recomendável que as empresas façam 
a medição de temperatura, controlem o limite de pessoas e carros 
nos estacionamentos dos estabelecimentos comerciais, realizem 
exames de COVID-19 em todos os empregados e liberem os funcio-
nários do grupo de risco (maiores de 60 anos, gestantes e mulheres 
puérperas e pessoas com doenças crônicas ou preexistentes den-
tre outros que sejam recomendados pelo Ministério da Saúde como 
grupo de risco), sem redução dos salários. Caso o trabalhador apre-
sente sintomas da doença, deve ser encaminhado imediatamente 
a uma unidade de saúde e liberado de suas funções até que seja 
descartada a hipótese de COVID-19.

SUA EMPRESA VACILOU?
A melhor forma de defender os seus direitos é vindo pra luta 

com a gente.
DENUNCIE: whatsapp: (11) 4574-2888 e tel. (11) 4574-2888

O retorno ao trabalho da grande maioria das 
empresas na cidade de Guarulhos e nas demais 
cidades da base do Sincomerciários de Guarulhos 
aumentou as preocupações com a saúde dos 
trabalhadores e de toda a população.
Em razão de pressões econômicas e da com-
pleta ausência de apoio do governo federal, 
sobretudo aos pequenos empresários, os pre-
feitos cederam e autorizaram a reabertura do 
comércio.
A consequência dessa volta desorganizada são 
ruas cheias e transporte público lotado, o que 
certamente provocará espalhamento da 
Covid19 e mais mortes.
O empregador deve fornecer equipamentos 
de proteção individual, como máscaras, luvas 
e álcool em gel e, também, que sigam o deter-
minado na legislação trabalhista e nos decretos 
que autorizaram a reabertura, denunciem aglo-
merações e a ganância de patrões que não es-
tão preocupados com a vida. O Sindicato dos 

Comerciários está cobrando das prefeituras medidas rígidas de 
controle e a disponibilização de transporte público em quantidade 
suficiente para evitar aglomerações.

CONFIRA SEUS DIREITOS NA VOLTA AO TRABALHO
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JUSTIÇA ACOLHE PEDIDO DO SINDICATO E DESOBRIGA
TRABALHO EM FERIADO NA C&C

Após constatar que os comerciários da C&C de Guarulhos, 
empresa que comercializa materiais de construção e deco-
ração, eram obrigados a trabalhar em feriados, o departa-
mento jurídico do Sincomerciários de Guarulhos ajuizou ação 
na Justiça do Trabalho, alegando que a Convenção Coletiva 
só vigorou até 31/09/2019 e que depois disso, como não 
houve acordo com os patrões, não foi feita uma nova Con-
venção, o que impossibilita o trabalho em feriados.
A Justiça deu razão ao sindicato e decidiu que os comer-
ciários da C&C não podem ser obrigados a trabalhar em 
feriados.
A sentença destaca que o trabalho em feriados só é permi-
tido quando autorizado em Convenção Coletiva de Trabalho, 
observada a legislação municipal.

Impossibilidade de negociação individual
O juiz alertou sobre a pressão que empregados podem 
sofrer em negociações individuais com uma grande em-
presa: “não há como prosperar as alegações da ré de que 
o labor em feriados seria facultativo, pois, sabe-se que, or-
dinariamente, o empregado, hipossuficiente juridicamente 
face ao empregador, não tem condições de negociar indi-
vidualmente se laborará ou não nos feriados. Ademais, a 
própria ré já demonstrou nos autos seu comportamento 
contumaz em funcionar ilegalmente nos feriados, exigin-
do labor dos seus empregados mesmo havendo decisão 
judicial em sentido contrário, o que ocorreu no feriado de 
02/11/2019. (...) Ora, se nem decisões judiciais são cum-
pridas pela ré, qual será o poder de negociação de um 
empregado para não laborar em feriados?” perguntou o 
magistrado que proferiu a sentença.
Sobre a remuneração, o juiz destacou: “não se sustenta 
o argumento de que os empregados, por serem supos-
tamente comissionistas puros, teriam sua remuneração 
prejudicada, uma vez que a súmula 27 do C. TST dispõe 

ser devida a remuneração do repouso semanal e dos dias 
feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista. 
Ou seja, a remuneração dos feriados é assegurada inde-
pendentemente da existência de labor, sendo nítida hipó-
tese de interrupção salarial”.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos, comemorou: “Tentamos negociar com os 
patrões, para que, quando ocorra trabalho em feriados, 
seja regulamentado e os comerciários tenham seus direi-
tos garantidos, mas eles negam movidos pela ganância. 
O resultado é esse: Desobedecem a Lei e são condenados  
na Justiça. Nosso departamento jurídico está atento a 
essas questões e continuaremos a ajuizar ações quan-
do os direitos da categoria comerciária for desrespeitado 
como nesse caso. Peço aos comerciários que denunciem 
ao sindicato as irregularidades”.
A C&C recorreu da sentença.

Consequências para os trabalhadores
O sindicato tem alertado os órgãos de fiscalização e 
buscado na Justiça e no governo reduzir a exploração das 
empresas sobre os seus empregados que sofrem por 
essas jornadas excessivas. Apesar de haver uma com-
pensação financeira por esse esforço extra, isso impacta 
diretamente a saúde física e mental da pessoa. Surgem 
doenças como hipertensão, problemas cardíacos e de 
saúde mental, especialmente os relacionados aos trans-
tornos de ansiedade e depressão. As relações familiares 
e sociais, além das atividades de lazer, culturais e edu-
cacionais também são muito prejudicadas. E quando o 
empregado fica sem condições de trabalhar, a empresa o 
encosta no INSS ou demite e passa a explorar o seguin-
te, enxergando-o apenas com um número. Por isso, é ne-
cessário impor limites antes que as consequências sejam 
ainda mais sérias.
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SAÚDE

COMO FAZER O DESCARTE DA MÁSCARA?
Para o descarte é preciso usar dois saquinhos plásticos - 
um dentro do outro. Ao retirar a máscara do rosto, segure 
apenas pelo elástico e lave as mãos antes e depois. Com 
a máscara lá dentro, é só amarrar bem e jogar no lixo 
do banheiro, que é considerado um lixo comum, que não 
contém nenhum material reciclável, logo, esse lixo não 
vai entrar em contato com outras pessoas.

O USO DO PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) 
DISPENSA A MÁSCARA?
Não, o protetor facial (proteção feita de plástico que funcio-
na como uma espécie de visor transparente para o rosto) 
é um complemento, mas não dispensa o uso da máscara.

COMO USAR UMA MÁSCARA DA MANEIRA CORRETA

Usar corretamente a máscara caseira pode proteger em 
até 70% a transmissão de vírus, não apenas o coronavírus. 
Mas para a máscara ser efetiva, é preciso que ela cubra to-
talmente o nariz, a boca e o queixo e que não fique folgada 
no rosto, especialmente nas laterais. Além disso, a másca-
ra é individual, não é para compartilhar com ninguém.

COMO A MÁSCARA CASEIRA DEVE SER FEITA?
É melhor usar o tricoline, um tipo de tecido de algodão 
cuja malha é mais fechada. É recomendável que tenha 
duas camadas do tecido para proteger melhor.

A MÁSCARA CASEIRA PODE SER FEITA DE TNT 
(TECIDO NÃO TECIDO)?
Sim, desde que a gramatura seja maior do que 40. Tam-
bém devem ser usadas duas camadas de TNT. Mas o TNT 
não é lavável, após o uso deve ser descartado.

QUAIS OS CUIDADOS QUE SE DEVE TER AO USAR A 
MÁSCARA CASEIRA OU DE OUTRO TIPO?
A lavagem das mãos continua obrigatória e não se deve 
tocar a máscara com a mão. Na hora de retirá-la, deve-se 
puxar o laço que prende à cabeça ou tirar o elástico atrás 
da orelha com os dedos. No caso da máscara de pano, 
quando retirada deve-se levar para lavar ou colocar num 
envelope de papel, caso a lavagem não seja imediata. 
Não se deve deixar a máscara usada, suja ou contamina-
da exposta, em cima de uma mesa, por exemplo, ou solta 
dentro da bolsa e sem uma proteção.

QUANDO SE DEVE TROCAR A MÁSCARA?
Quando ela estiver suja ou úmida, ela deve ser trocada. Por 
exemplo, quando a pessoa usar a máscara continuamente 
o dia inteiro, o ideal é que ela tenha outra para trocar.

COMO FAZER A HIGIENE DA MÁSCARA DE TECIDO?
Lavar com água e sabão. ou deixar de molho, por 30 mi-
nutos, numa solução de água com água sanitária. Depois, 
é só deixar secar.

Siga o SINCOMERCIARIOS DE GUARULHOS nas redes 
sociais e fique por dentro das novidades

/sincomerciariosguarulhos

/sincomerciariosgru

11 4574-2888

COMO UTILIZAR A MÁSCARA
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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.

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, o dentista 
gratuito, ao kit-bebê, ao kit-escolar, convênios, entre outros benefícios. Consulte prazos de 
carência e condições.
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PALAVRA DO PRESIDENTE MOTTA:
“CUIDADOS REDOBRADOS COM OS COMERCIÁRIOS”

A Fecomerciários e seus 71 sindicatos filiados, distribuídos 
em 12 Regionais, estão orientando a categoria acerca dos 
cuidados a serem tomados com a gradativa reabertura do 
comércio não essencial em razão da flexibilização da qua-
rentena da Covid-19. Preocupada com a preservação da 
saúde dos comerciários, a Federação está circulando em 
todo o Estado o “Guia de Convívio Responsável no Comércio: 
Regras de Combate ao Novo Coronavírus”, que também está 
disponível na seção “Publicações” em nosso Portal. Com 
a mesma preocupação, a Federação confeccionou e está 
distribuindo um expressivo número de máscaras aos 
Sincomerciários e Sinprafarmas.

PROTOCOLOS
Os cuidados têm de ser redobrados. Há normas estabe-
lecidas pelo governo estadual dentro das cinco fases do 
plano “Reabertura Consciente” e também regras munici-
pais obrigatórias que interferem na questão. Seus cum-
primentos são cruciais para conter a pandemia. O retorno 
das atividades do comércio devem seguir todos os proto-
colos sanitários e setoriais específicos para assegurar a 
saúde dos trabalhadores e da população em geral.

ATENTOS
Entre outras providências, nossos sindicatos estão aten-
tos a pontos fundamentais para o êxito das medidas, tais 
como:
1. Fiscalização para haver rigor nos horários alternativos de 

funcionamento.
2. Controle de entradas e saídas de clientes para evitar filas 

e aglomerações.
3. Obrigatoriedade do uso de máscaras.

4. Disponibilização de álcool em gel nas lojas.
5. Aferição de temperaturas, entre outras ações protetivas.

Irregularidades, como desobediência às restrições, 
ou esclarecimentos de dúvidas devem ser feitos 
imediatamente aos Sincomerciários e Sinprafarmas, 
assim como a apresentação de sugestões para tornar 
a retomada do funcionamento do comércio segura 
e consciente.


