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COVID-19:
SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS PEDE AO
PREFEITO GUTI PRIORIDADE NA VACINAÇÃO DE COMERCIÁRIOS

No dia 07 de junho, o presidente do Sincomerciários de Guarulhos, Walter dos Santos, enviou ofício ao prefeito de Guarulhos, Gustavo
Costa (Guti), requerendo que os comerciários sejam imediatamente incluídos no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19.
Confira na Página 04

URGENTE:
CONVOCAÇÃO PARA RECEBER $$$
VITÓRIAS EM AÇÕES DE PLR CONTRA:
► PBKIDS (LOJA DO SHOPPING BOSQUE MAIA)
► ZAPATA (LOJA SHOPPING INTERNACIONAL)
► TIARA BOLSAS (LOJA D. PEDRO II)
► A SUISSA (SHOPPING INTERNACIONAL)
► ZUKEN VIP (LOJA DOM PEDRO II)
Em vários processos propostos pelo sindicato, as empresas acima citadas
foram condenadas a pagar PLR (Participação nos Lucros e Resultados) a
empregados que trabalharam em períodos diversos. Confira quais são os
períodos e, se você estiver no grupo que tem direito, o que deve fazer para
receber o que é seu por direito.

Página 03
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LEI DE COTAS FAZ 30 ANOS E AINDA
NÃO É APLICADA INTEGRALMENTE

No próximo dia 24 de julho, a Lei 8.213/91 completará 30 anos.
Abaixo da Constituição é ela quem define as principais regras da nossa
aposentadoria e de outros benefícios e direitos, entre eles a chamada
Lei de Cotas, contida no artigo 93. Ela obriga que toda empresa com 100
funcionários ou mais tenha, no mínimo, de 2% a 5% dos seus cargos
preenchidos por pessoas com deficiência. As multas pelo descumprimento podem chegar a R$ 228 mil.
Atualmente quase 24% da população brasileira tem algum tipo de
deficiência e, de acordo com o Ministério do Trabalho, nos últimos anos
houve um aumento de 20% na participação desses profissionais no
mercado de trabalho. Mas o percentual de empresas que aderem às
contratações sem a obrigatoriedade do cumprimento da legislação
brasileira ainda é muito pequeno. Em 2018, o mercado de trabalho
formal contabilizou a presença de 456,7 mil pessoas com deficiência
e reabilitadas no Brasil. Os dados são da Relação Anual de Informações
Sociais (Rais), do Ministério da Economia.

Um dos problemas para fazer com que a lei de cotas seja mais eficaz
é a diversidade do mercado, que vai de supermercados a escritórios e
fábricas.
Outra questão é que a lei não é específica no que diz respeito à
quantidade de pessoas a serem contratadas, em relação ao tipo de
deficiência (auditiva, visual, física, intelectual) ou à sua gravidade.
Por isso, a maioria das empresas opta por pessoas com deficiência
leve. É mais fácil adaptar uma pessoa com amputação de um dedo, por
exemplo, do que alguém com deficiência intelectual.
Contudo, não basta apenas contratar a pessoa com deficiência para que
aconteça a inclusão. É necessário qualificá-la e adaptar seu trabalho
para que seu potencial seja aproveitado de maneira produtiva. Contratar
uma pessoa com síndrome de Down e deixá-la na frente da loja para dar
bom dia não é adaptação.
Para mudar esse quadro, precisamos desmistificar a ideia de que a
pessoa com deficiência e o reabilitado são pessoas sem capacidade.
Também precisamos viabilizar a formação de uma parcela que não teve
a oportunidade de se capacitar. Por isso é necessário que o Sistema
S, sobretudo o SENAC promova mais cursos com essa finalidade e que
as empresas, sobretudo as grandes, promovam programas de inserção
e reabilitação, algo que pode lhes render publicidade de boas práticas
sociais e garantir o cumprimento da lei. Além disso, esse é um
importante papel social que as empresas podem desempenhar.
Os direitos conquistados pelas pessoas com deficiência precisam
ser preservados e ampliados. Para tanto, é de fundamental
importância a mais ampla articulação e união de esforços dos
diferentes segmentos da sociedade. Os sindicatos também devem
fazer parte desse esforço.

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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URGENTE: Convocação para receber $$$ - Vitória em ação
de PLR contra PBKids
Em mais um processo proposto pelo departamento jurídico do Sincomerciários de Guarulhos e Região em defesa da categoria, por um de seus advogados, Dr. Jeferson Mazin, a empresa PBKids (loja do Shopping Bosque Maia, em Guarulhos) foi condenada a pagar PLR - Participação nos Lucros e Resultados, conforme previsão contida nas Convenções Coletivas de Trabalho de 2014 a 2018. A vitória beneficia 20 empregados que repartirão R$93.036,33
– sendo que o valor a ser pago para cada um dependerá do tempo de trabalho na empresa. Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de Guarulhos
e Região, elogiou o trabalho do departamento jurídico: “nosso departamento jurídico foi eficiente e buscou a garantia de direitos que estão
previstos na Convenção Coletiva de Trabalho, isso mostra a importância do sindicato. Sem o sindicato, não haveria esses direitos e
nem quem defendesse os trabalhadores. Parabéns aos nossos advogados”,
advogados” finalizou Walter. A ação já terminou e está na fase de execução da
sentença. E o sindicato foi intimado para juntar ao processo os dados dos comerciários que têm direito a receber os valores. Portanto, CONVOCAMOS OS
COMERCIÁRIOS QUE TRABALHARAM NA PBKids, ENTRE 2014 E 2018, para que entrem em contato com o Sincomerciários de Guarulhos e verifiquem
se estão entre os funcionários que receberão os valores relativos à participação nos lucros e resultados.

Convocação para receber $$$:
ação contra ZAPATA

Convocação para receber $$$:
ação de PLR contra TIARA BOLSAS

(loja Shopping Internacional)

(loja D. Pedro II)

Em processo proposto pelo Sindicato, a empresa ZAPATA (loja do Shopping Internacional) foi condenada a pagar a todos os empregados que
trabalharam no período de outubro/2018 a setembro/2019, multa no
valor do piso. A vitória beneficia todos os empregados que trabalharam
nesses períodos, integral ou parcialmente. Assim, para que o empregado ou ex–empregado possa receber esse dinheiro, deve comparecer na
sede do Sindicato, trazendo o RG e a Carteira de Trabalho. Portanto,
CONVOCAMOS OS COMERCIÁRIOS QUE TRABALHARAM NA EMPRESA,
NO PERÍODO DE OUTUBRO/2018 A SETEMBRO/2019, para que compareçam no sindicato.

Em processo proposto pelo Sindicato, a empresa TIARA BOLSAS (Razão
Social Pérola Comércio de Bolsas - loja da Rua Dom Pedro II) foi condenada a pagar a todos os empregados, PLR - Participação nos Lucros e
Resultados, dos anos de 2017 e 2018. A vitória beneficia todos os empregados que trabalharam nesses períodos, integral ou parcialmente. Assim,
para que o empregado ou ex–empregado possa receber esse dinheiro,
deve comparecer na sede do Sindicato, trazendo o RG e a Carteira de
Trabalho. Portanto, CONVOCAMOS OS COMERCIÁRIOS QUE TRABALHARAM NA EMPRESA (apenas os que trabalharam como empregados para
a Razão Social Pérola Comércio de Bolsas), NOS ANOS DE 2017 E 2018,
para que compareça no sindicato.

VENHA RECEBER O QUE É SEU!

VENHA RECEBER O QUE É SEU!

Convocação p/ receber $$$:
ação de PLR contra A SUISSA

Convocação para receber $$$:
ação de PLR contra ZUKEN VIP

(Shopping Internacional)

(loja Dom Pedro II)

Em processo proposto pelo Sindicato, a empresa A SUISSA (loja do
Shopping Internacional) foi condenada a pagar a todos os empregados,
PLR - Participação nos Lucros e Resultados, dos anos de 2014 a 2018. A
vitória beneficia todos os empregados que trabalharam nesses períodos,
integral ou parcialmente. Assim, para que o empregado ou ex–empregado
possa receber esse dinheiro, deve comparecer na sede do Sindicato,
trazendo o RG e a Carteira de Trabalho. Portanto, CONVOCAMOS OS COMERCIÁRIOS QUE TRABALHARAM NA EMPRESA, ENTRE 2014 E 2018,
para que compareça no sindicato.

Em processo proposto pelo Sindicato, a empresa ZUKEN VIP (loja da
Rua Dom Pedro II, Centro, Guarulhos) foi condenada a pagar a todos os
empregados, PLR - Participação nos Lucros e Resultados, dos anos de
2014 a 2018. A vitória beneficia todos os empregados que trabalharam
nesses períodos, integral ou parcialmente. Assim, para que o empregado
ou ex–empregado possa receber esse dinheiro, deve comparecer na sede
do Sindicato, trazendo o RG e a Carteira de Trabalho. Portanto, CONVOCAMOS OS COMERCIÁRIOS QUE TRABALHARAM NA EMPRESA, ENTRE
2014 E 2018, para que compareçam no sindicato.

VENHA RECEBER O QUE É SEU!

VENHA RECEBER O QUE É SEU!

Em caso de duvida, entre em contato
conosco e fale com o departamento
juridico.

11 4574-2888
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COVID: SINDICATO PEDE AO PREFEITO GUTI PRIORIDADE
NA VACINAÇÃO DE COMERCIÁRIOS
No dia 07 de junho, o presidente do
Sincomerciários de Guarulhos, Walter dos Santos,
enviou ofício ao prefeito de Guarulhos, Gustavo
Costa (Guti), requerendo que os comerciários
sejam imediatamente incluídos no grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19.
No ofício, Walter lembra que há uma campanha de vacinação dos funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos, algo correto e muito louvável, já que são pessoas
que têm contato com passageiros de várias
partes do mundo e são trabalhadores de serviços essenciais, mas que os comerciários foram
deixados, de forma totalmente incompreensível
e equivocada, de fora da lista prioritária de
vacinação.
Walter argumenta que mesmo nos momentos
mais agudos e angustiantes da pandemia, quando quase tudo foi fechado, muitos comerciários permaneceram
na ativa, garantindo o abastecimento de quem ficou
em casa e citou o caso dos caixas de supermercado.
Segundo levantamento feito a partir do CAGED, do
governo federal, realizado em abril deste ano, as mortes
de caixas tiveram um salto de 67% na comparação das
mortes entre janeiro e fevereiro de 2020, pré-pandemia,
e dois dos piores meses da crise sanitária, no início
de 2021.
O ofício destaca que isso só ocorreu por causa da
exposição ao vírus.
Além disso, Walter lembrou ao prefeito que, após
a reabertura do comércio, todos os integrantes da

categoria, como vendedores, balconistas, etc., permanecem em continuo contato com o público, pois não têm
como exercer suas atividades em “home office”, ficando
expostos à contaminação e funcionando como vetores de
espalhamento da doença, pois muitas vezes são assintomáticos e sequer deixam de trabalhar em razão disso,
dada a dificuldade da realização de testes e a incompreensão de muitos empregadores.
Alguns dias depois do pedido do Sincomerciários de
Guarulhos, foi anunciado que, a partir do dia 17 de junho,
os comerciários que trabalham no aeroporto de Guarulhos
poderiam ser vacinados, o que é uma excelente notícia,
mas não é o bastante. Todos os comerciários precisam
ser imediatamente vacinados.

GUARULHOS TERÁ CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO MAGALU
E IRÁ GERAR 500 EMPREGOS
O Magazine Luíza anunciou que em agosto vai abrir um
novo centro logístico e, escolheu Guarulhos, por conta da
localização estratégica da cidade, que fica nas proximidades de rodovias que levam a muitos destinos.
O Centro de Distribuição fica localizado no bairro Cidade
Aracília, no complexo logístico GLP Guarulhos I, e irá gerar
500 novos empregos. As vagas devem ser preenchidas
nos próximos meses, segundo informou a jornalista Joana
Cunha, na coluna Painel S.A., da Folha de S.Paulo.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de
Guarulhos vê a iniciativa como positiva: “É uma iniciativa
que acredita na cidade e que mostra o potencial de Guarulhos e dos trabalhadores no comércio dessa cidade. É muito bem vinda em um momento de desemprego como o
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atual, os receberemos de braços abertos e colaboraremos
com o que for possível, sempre observando os direitos e
condições de trabalho que devem ser oferecidas aos
comerciários”, disse Walter.
comerciários”
Fonte: Guarulhos Hoje
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COVID19 - SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO
Em razão de segurança de saúde dos nossos associados e
colaboradores e em obediência ao Decreto n° 6.163/2020,
da Cidade de Santa Isabel, a Sede Campestre e o Pesqueiro
permanecerão fechados por tempo indeterminado, até a
liberação das atividades por parte dos governos estadual e
municipal.
Agradecemos a compreensão.

CONVÊNIOS COM PARQUES
PASSAPORTES E DESCONTOS
Av. Nações Unidas, N° 22.540 - São Paulo/SP

Qualquer cinema da rede Cinemark

Ligar no sindicato para consultar o valor do ingresso

Informações e compra dos passaportes no sindicato

Tel. 11 5541-2530 - www.parquedamonica.com.br

www.cinemark.com.br

Acesso pelo Km 58,5 da Rod. Índio Tibiriçá, Suzano/SP

Rod. Dos Bandeirantes Km 72,5 – Vinhedo – São Paulo

Ligar no sindicato para consultar o valor do ingresso

Ligar no sindicato para consultar valor do ingresso

Tel. 11 4746-5800 – www.magiccity.com.br

www.hopihari.com.br

Guarulhos (Shopping Internacional)

Rod. Dos Bandeirantes Km 72 – Vinhedo – São Paulo

Informações e compra dos passaportes no sindicato

Ligar no sindicato para consultar valor do ingresso

www.neogeo.com.br

www.wetnwild.com.br
Guarulhos (Shopping Internacional)
Informações e compra dos passaportes no sindicato
www.bolixboliche.com.br
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É com imenso pesar e profundo sentimento de perda que a diretoria do
Sincomerciários de Guarulhos e Região vem a público para
prestar condolências pelo falecimento do presidente do Sindicato dos
Comerciários de Cotia e Região, o companheiro José de Sousa Vilarim,
o Zequinha.
Um incansável batalhador pelos direitos dos trabalhadores no
comércio. Ficam a saudade e o seu exemplo de caráter.
Que Deus o receba e conforte os seus familiares.

Walter dos Santos

Presidente do Sincomerciários de Guarulhos
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SÓCIAS E SÓCIOS TÊM DIREITO AO KIT-BEBÊ
Em maio, mais um comerciário retirou o kit-bebê, que tem diversos
itens para os primeiros dias da crianç e cuidados da mãe, dentro de
uma bolsa personalizada do Sincomerciários de Guarulhos. A
entrega do material demonstra o carinho e zelo pelas novas gerações
que a diretoria e funcionários do sindicato nutrem, mas, também, um
compromisso para com a família comerciária. Jefferson da Silva
Gomes, da Saint Gobain distribuição retirou o kit para o filho Gabriel.
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 johnson’s®,
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. Lançada
há quatro anos, por iniciativa da funcionária Joyce, a ideia da distribuição dos kits-bebê foi prontamente acolhida pela diretoria do
Sincomerciários de Guarulhos e durante esse período fez muito
sucesso entre as famílias, em uma época que é de muita alegria, mas
também de muitos gastos.
www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Sócio Jeferson Silva Gomes da Saint-Gobain distribuição,
retirou o kit para o seu filho, Gabriel

CLINICA DENTAL - ORAL CORPORE
ARUJÁ
Av. Armando Colangelo, nº 173 – Centro / Aruja-SP

NOVOCONVÊNIO
NOVO
CONVÊNIO

Tel:

2391-2334 | 97081-32867
DESCONTO:

10 a 30% nos procedimentos
Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:

11 4574-2888

DENTISTA GRATUITO PARA ASSOCIADOS
DISPONÍVEL SOMENTE PARA:
► sócios titulares comerciários (não extensivo aos
dependentes)
► carência 6 meses
► com as mensalidades em dia
► com vínculo no comércio (apresentar CTPS)
COBERTURA: limpeza, obturação, extração e
canal.

Atendimento realizado na
Odonto Fênix, no mesmo prédio
do sindicato, no 5° andar.

AGENDE:
Tel./ whatsapp 11 2229-1442

Este convênio não cobre tratamentos estéticos, tais como,
clareamentos, aparelhos ortodônticos, próteses dentárias, etc.
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ATENÇÃO COMERCIÁRIO
Se você assinou a suspensão do contrato
de trabalho, entre em contato conosco
para conferência e análise
dos seus direitos!
11 4574-2888
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