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SINCOMERCIÁRIOS CONSEGUE PLR PARA FUNCIONÁRIOS DA KHELF,
VIVARA, NEW BALANCE E DECORE
O Sincomerciários conseguiu,
na Justiça, o pagamento de
PLR – Participação nos Lucros e
Resultados, para funcionários da
Khelf do Shopping Internacional
de Guarulhos, Vivara (lojas dos
Shoppings Internacional e Maia),
New balance (Shopping Maia) e
Dekore Guarulhos. Essa foi mais
uma vitória do sindicato, que tem
busgado garantir esse direito à
categoria
Confira na página 04

SESC DE GUARULHOS É INAUGURADO COM MUITA FESTA
Com apresentações esportivas e
culturais grandiosas e emocionantes, foi inaugurado, no dia 11
de maio, o Sesc Guarulhos. Na
inauguração, Walter dos Santos,
presidente do Sincomerciários de
Guarulhos e Região, lembrou a luta
do sindicato para que Guarulhos
contasse com um Sesc: “Faz mais
de dez anos que batalhamos
para trazer o Sesc. Conseguimos
terreno, fizemos reuniões com o
Sesc e a prefeitura. É um sonho
realizado”, ressaltou
Veja na Página 05

O final de semana dos dias 25 e 26 de maio será o último antes da interrupção anual de
funcionamento para a realização de obras de melhorias e manutenção da Sede Campestre
e Pesqueiro dos Comerciários de Guarulhos e região. Em setembro, tudo estará
de volta melhor e renovado para a categoria!

www.comerciariosdeguarulhos.org.br
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BOLSONARO: UM CASAMENTO QUE ACABOU NA LUA DE MEL

Aproveitando que o atual ocupante da Presidência da República gosta de
fazer comparações utilizando namoros e casamentos, vamos falar de seu
desempenho utilizando esse modelo.
Passados quase cinco meses de seu (des)governo, viver com Bolsonaro na
Presidência da República é como ter se casado com alguém e logo na lua
de mel descobrir que não vai dar.
O casamento de Bolsonaro com os brasileiros foi o resultado de uma paixão
rápida e que logo se revelou um desastre, é como casar com aquela pessoa
que sempre foi a rejeitada da turma (Bolsonaro era deputado há trinta anos
e nunca ocupou posição de destaque, nunca fez nada). Daí, os bonitões ou
as bonitonas decepcionam, os maneiros(as) deixam a desejar e, de repente,
por algum momento, aquela pessoa que era rejeitada vira opção, aí a gente
pensa: “deve ser legal”, depois se convence que será bom, se apaixona e,
em poucos meses, sem comparar, casa com a pessoa.
Depois do casamento, a gente percebe que essa pessoa não era o que
pensávamos. É o caso de Bolsonaro, ele traiu trabalhadores, traiu

aposentados, traiu os defensores do meio ambiente, traiu os estudantes
e só sabe insistir na história dos comunistas (o Brasil sempre esteve bem
longe de ser comunista), colocar a culpa no PT (que saiu do governo há
cerca de três anos) e ficar fazendo confusão no Tweeter. Desde que
assumiu a Presidência, não fez nada. É verdade que é pouco tempo, mas,
nesse mesmo tempo, Lula (e não vai aqui nenhuma preferência ideológica),
que havia pegado o país quebrado de FHC, já tinha criado um ambiente
positivo no Brasil e não governava criando divisões e ódios.
Se continuar por esse caminho, Bolsonaro tem tudo para ser o pior
presidente da história e nos levar para um desastre histórico, perderemos
décadas de crescimento.
Não bastasse isso, Bolsonaro tem filhos arrumando confusões e um deles,
Flavio, enrolado em suspeitas de desvio de dinheiro público de seus assessores, suspeita que começa a atingir o próprio Jair Bolsonaro.
Bolsonaro tem demonstrado desprezo pela educação e não mostra
qualquer preocupação com garantias trabalhistas.
Essa história de que o governo está se desmanchando porque tem gente
torcendo contra é absurda. Sabemos que ainda há pessoas que tentam
salvar o casamento, pois é triste viver o que passamos no governo Dilma,
as pessoas estão cansadas, mas não dá.
O jeito é ter humildade e reconhecer o erro. Ninguém acerta sempre, mas
insistir no erro, mesmo sabendo que milhões estão sendo prejudicados,
inclusive gerações futuras, isso sim é condenável.
De nossa parte, vamos continuar a defender os trabalhadores e lutaremos
pelo Brasil até o limite da legalidade e das nossas forças. Nós não vamos
permitir que em nome de uma ideologia criada não se sabe em que lugar,
pessoas sem a menor capacidade, como Jair Bolsonaro, prejudiquem a
população.

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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CQC COM NOVA FACHADA
Sempre investindo para melhorar a prestação de serviços,
o Sincomerciários de Guarulhos renovou a fachada do seu
Centro de Qualificação dos Comerciários. O objetivo do
novo visual foi atualizar o logo e melhorar a visibilidade do
local, para que os comerciários que frequentam cursos no
local possam encontrá-lo mais facilmente, além disso, o
ambiente deve ser mantido sempre visualmente agradável.
O CQC - Centro de Qualificação dos Comerciários, que
funciona na rua Cerqueira César, 236, Centro de Guarulhos começou a funcionar em 2013 e já promoveu dezenas de cursos, nos quais milhares de pessoas puderam
melhorar a qualificação para o mercado de trabalho, gratuitamente. Vários temas já foram abordados, como rotinas do comércio; excelência no atendimento ao cliente;
técnicas de vendas; marketing pessoal; técnicas de liderança; vantagens e benefícios de feedback; como tornar
efetiva sua vaga temporária; análise de crédito; auto estima, simulação de entrevista de emprego, entre outros.
Oferece também a análise do currículo, orientando o
candidato a como aprimorá-lo, como se apresentar
para entrevistas e assim contribuir para a obtenção
de uma nova vaga e no local também é possível fazer a
filiação ao Sincomerciários de Guarulhos.

Junto ao CQC também funciona a CINTEC - Câmara
Intersindical de Conciliação do Comércio de Guarulhos.
Para usufruir desse benefício, não é necessário ser
associado ao Sindicato. Se estiver desempregado,
nem é necessário que já tenha sido comerciário, o
importante é que tenha interesse em se qualificar
para atuar no comércio.

DIREITOS TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIA E SINDICALIZAÇÃO SÃO
TEMA DE CONVERSA COM COMERCIÁRIOS DO SAM’S CLUB
Os representantes do Sincomerciários de Guarulhos e Região, Henrique Domingues e Elias
Cardoso estiveram nesta segunda-feira, 15 de
abril, no Sam’s Club de Guarulhos, para levar informações aos trabalhadores sobre a Reforma
da Previdência e, também, para discutir e esclarecer direitos trabalhistas.
Eles abordaram a importância da participação
nas atividades do sindicato e os benefícios da
sindicalização, como o direito ao dentista gratuito; a utilização gratuita da Sede Campestre de
Santa Isabel (uma das melhores do Brasil); os
Centros de Lazer na Praia Grande e Avaré, com
parque aquático; os descontos em colégios, faculdades, hospitais, o kit-bebê para mães e pais
de recém-nascidos e muito mais.
Várias dúvidas trabalhistas apresentadas pelos
trabalhadores foram tiradas.
O sindicato tem intensificado as ações desse
tipo junto aos comerciários, o que tem resultado
em um aumento no número de sindicalizações.
Isso demonstra a aproximação do sindicato com

a categoria e que os comerciários estão se conscientizando da
necessidade de participarem da luta pela defesa dos seus direitos.
Se você comerciário deseja que o sindicato visite a empresa na
qual você trabalha, entre em contato com o nosso centro
de qualificação comerciária e agende uma visita
pelo tel. 4378-8333 ou 4378-9333
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SINCOMERCIÁRIOS CONSEGUE PLR PARA FUNCIONÁRIOS
DA KHELF, VIVARA, NEW BALANCE E DECORE

A Justiça do Trabalho homologou no início de maio, acordo de PLR – Participação nos Lucros e Resultados, entre
o Sincomerciários de Guarulhos e a Khelf do Shopping
Internacional de Guarulhos, conhecida loja que atua no
ramo de roupas.
O acordo, relativo ao período entre 2013 e 2018, foi
proposto em Juízo pelo advogado Jeferson Mazim, que
integra a equipe de advogados do sindicato.
Ficou acertado que a empresa pagará, na folha de junho,
vinte mil reais a serem divididos entre os nove comerciários beneficiados.
Funcionários da Vivara, New balance e Dekore serão
beneficiados.
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jurídico do sindicato, ajuizaram a ação na qual a Dekore
foi condenada, no dia 15 de abril, ao pagamento de
PLR – Participação nos Lucros e Resultados aos seus
funcionários, relativamente aos anos de 2015; 2016 e
2017. Nesse caso ainda cabe recurso.
A Participação nos Lucros e Resultados está prevista na
Lei nº 10.101/2000 e nas Convenções Coletivas firmadas
com os empregadores, portanto é um direito dos comerciários. Os advogados do Sincomerciários de Guarulhos
alertam que, em caso de descumprimento, os trabalhadores devem denunciar ao sindicato.

VIVARA E NEW BALANCE
A Justiça do Trabalho homologou, no início de abril,
acordo de PLR – Participação nos Lucros e Resultados,
entre o Sincomerciários de Guarulhos e Região e duas
empresas de Guarulhos: Vivara (lojas dos shoppings
Internacional e Maia) e New balance (Shopping Maia).
As empresas não vinham cumprindo o previsto na
Convenção Coletiva de Trabalho.
O acordo, proposto em sede judicial pelo advogado
Jeferson Mazim, do corpo jurídico do sindicato, é relativo
ao período entre 2013 e 2018 e beneficia os funcionários
das duas empresas que trabalharam durante esse período.

Trabalho do Sincomerciários em defesa da categoria
Dr. Jeferson lembra o trabalho do sindicato: “A Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho e algumas empresas deixam
de pagar, esse é um duplo erro, pois funcionários mais
bem remunerados produzem mais e é uma obrigação legal. Quando verificamos que os empregadores não estão pagando o PLR, tentamos negociar e quando não dá
certo, vamos pela via judicial, o importante é o nosso trabalho na defesa dos direitos dos comerciários. Estamos
aqui para atender a categoria e pedimos que sempre que
os trabalhadores no comércio se sentirem prejudicados,
que nos procurem, estamos aqui para defender os seus
direitos”, lembra o Dr. Jeferson.

DEKORE
Já a empresa Dekore Guarulhos sequer compareceu
em Juízo para fazer um acordo. Nesse caso, a Dra. Silvia
Kazue e o Dr. Michael Augusto Luiz, que também são do

A Participação nos Lucros e Resultados está prevista na
Lei nº 10.101/2000. Na Convenção Coletiva 2018/2019 firmada
pelo Sincomerciários de Guarulhos com os patrões a
obrigatoriedade da PLR está regulamentada no artigo 60
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COM MUITA FESTA É INAUGURADO O
SESC DE GUARULHOS
Com apresentações esportivas e culturais
grandiosas e emocionantes, foi inaugurado, no
dia 11 de maio, o Sesc Guarulhos.
Estiverem presentes à solenidade de inauguração o presidente do Sincomerciários de Guarulhos e Região, Walter dos Santos; o presidente
da Fecomércio-SP, Abram Szaiman; o prefeito
de Guarulhos, Guti; o diretor do Sesc SP, Danilo
Santos de Miranda; o gerente da Unidade de
Guarulhos, Oswaldo Almeida Jr.; vereadores,
secretários municipais; o presidente da ACE
Guarulhos, William Paneque; o presidente do
Sincomércio Guarulhos, Reginaldo Sena; o
ex-prefeito Elói Pietá, em cuja gestão foi cedida
a área da Prefeitura para o Sesc-SP (2004); e
várias lideranças comunitárias.
Durante
a
inauguração,
Walter
dos
Santos, presidente do Sincomerciários de
Guarulhos e Região lembrou a luta do sindicato para
que Guarulhos contasse com um Sesc: “Faz mais de
dez anos que batalhamos para trazer o Sesc.
Conseguimos terreno, fizemos reuniões com a
direção da entidade e com a prefeitura. É um sonho
realizado”, ressaltou.

Walter também falou sobre as ameaças que o governo
Bolsonaro tem feito ao SESC: “O governo ameaça retirar
verba do Sistema S. Isso é absurdo. A prova está aqui.
Precisamos valorizar o que é bom. O Sesc é uma coisa
boa. Nós vemos o dinheiro sendo aplicado e dando
retorno para a população”, finalizou ele.

Autoridades presentes ao
evento de inauguração

Walter dos Santos e o Gerente do Sesc Guarulhos,
Oswaldo Ferreira de Almeida Junior

Com 34 mil m² de área construída, o espaço está dividido em três andares, o
Sesc Guarulhos tem teatro com 349 lugares, ginásio poliesportivo, campo de
futebol soçaite, quadra poliesportiva e de tênis, centro de educação ambiental,
biblioteca, centro de música, espaço de brincar, sala de ginástica, espaço
de tecnologias e artes, clínica odontológica, conjunto aquático com piscina
semiolímpica coberta e recreativas descobertas, restaurante, entre outros.
Sesc Guarulhos – Rua Guilherme Lino dos Santos, nº 1.200 - Jardim Flor do Campo, Guarulhos
Confira a programação completa no site do Sesc-sp: https://www.sescsp.org.br
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WORKSHOP COM TÉCNICAS DE AUTOMAQUIAGEM E
VALORIZAÇÃO DA IMAGEM PESSOAL FAZ SUCESSO
O CQC – Centro de Qualificação dos Comerciários, um
órgão do Sincomerciários de Guarulhos e Região,
promoveu no dia, 25 de abril, o Workshop Autoestima –
Autoimagem.
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Técnicas de automaquiagem e valorização da imagem
pessoal.
O workshop, que foi totalmente gratuito, foi comandado
por Simone Lopes, profissional especialista em carreira
há 20 anos, conhecida como a Morena Jambo e palestrante de comportamento e de empoderamento feminino.
O colaborador Sidney, coordenador do CQC, ficou
bastante satisfeito com o evento: “Em nome do

presidente do Sincomerciários de Guarulhos e Região,
quero agradecer profundamente à brilhante profissional Simone Lopes, pela qualidade e pelo conteúdo de
sua apresentação, que levou bastante conhecimento à
platéia, tenho certeza de que o que foi aprendido neste
workshop será útil na vida pessoal e profissional. Também quero agradecer à Mayara Elizabeth, que colaborou
para o sucesso do evento, fornecendo os produtos da
Miss Pink, conhecida marca de maquiagens e cosméticos, aos colegas do Sincomerciários que trabalharam
na organização e às pessoas que compareceram, enfim a satisfação com o resultado da iniciativa é grande”,
afirmou Sidney.

A palestrante Simone Lopes durante apresentação do Workshop
Autoestima – Autoimagem

Trinta e duas pessoas acompanharam a
apresentação

Simone Lopes demonstra como utilizar
técnicas de maquiagem

Simone Lopes palestrante, Laura, Sidney
Mayara Elizabeth, da Miss Pink
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ENTREGA DE KITS-BEBÊ COMPLETA QUATRO ANOS E BENEFICIA
DEZENAS DE FAMÍLIAS ASSOCIADAS
Como tem ocorrido em todos os meses, desde que os
kits-bebê começaram a ser distribuídos, em abril de 2015,
agora não foi diferente. Mais mães e pais o receberam.
O kit possui diversos itens para os primeiros dias do bebê
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.
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.

A comerciária associada Vanessa, das Casas Bahia de Itaquaquecetuba,
retira o kit-bebê para seu filho Anthony

Marcelo, esposo da sócia Viviane, do Supermercado Irmãos Lopes, do bairro
Tranquilidade em Guarulhos, e o filho Yago retiram o kit-bebê para Livia, a mais
nova integrante da família

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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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

SINDICALIZE-SE!
PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL
MATRÍCULA NO SINDICATO Nº __________________ MATRÍCULA NA EMPRESA Nº ______________________________
Nome: ______________________________________________________________________________________________
Nome do Pai: ________________________________________________________________________________________
Nome da Mãe: _______________________________________________________________________________________
Data de nasc: ____/____/_______ Estado civil: ___________________________
Natural da cidade de: ________________________________________

Sexo (

) M

(

) F

Estado: __________________________________

Endereço: __________________________________________________________________ nº _________ apto: _________
Município: _______________________Bairro: ____________________ CEP: ________________ Tel: _________________
Carteira de Trabalho: _______________________________ Série: ______________ RG: ___________________________
CPF: __________________________________ (campo obrigatório) Email: ________________________________________

DADOS DA EMPRESA
Empregador: _______________________________________________________ CNPJ: ____________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________ nº __________
Bairro: __________________________________________ Telefone: __________________________________________
Cargo ou função: _____________________________________________________________________________________
Data de admissão no emprego ____/____/_____

DEPENDENTES
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

COMO CONHECEU O SINDICATO?
( ) Através de colegas de trabalho ( ) Transferido de outra região ( ) Site/Facebook ( ) Visita do funcionário do sindicato na loja
( ) Quadro de aviso da empresa

( ) Outros: __________________________________________________________________

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

