
Informativo do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Santa IsabelInformativo do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Santa Isabel
O COMERCIÁRIO
Maio 2021 | Edição 290 | Ano 24Maio 2021 | Edição 290 | Ano 24

www.comerciariosdeguarulhos.org.brwww.comerciariosdeguarulhos.org.br

/sincomerciariosguarulhos
/sincomerciariosgru

        11 45742888

SINDICATO DISTRIBUI MAISSINDICATO DISTRIBUI MAIS
KITS DE BELEZA FEMININAKITS DE BELEZA FEMININA

Interrompida pela decretação da fase vermelha no Estado de 
São Paulo, a distribuição dos kits de cuidados femininos às 
comerciárias foi retomada no início de abril, com um novo lote 
que havia sido enviado pela Fecomerciários – Federação dos 
Comerciários do Estado de São Paulo.
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Depois de muita negociação, o Sincomerciários de Guarulhos 
conseguiu mais uma importante vitória para a categoria: 
salários reajustados em 4%, com data retroativa 
a 01/10/2020, para o comércio varejista das cidades de 
Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá.

Confira na Página 03Confira na Página 03

AUMENTO DE SALÁRIO NOAUMENTO DE SALÁRIO NO
COMÉRCIO VAREJISTA DECOMÉRCIO VAREJISTA DE

ITAQUÁ, FERRAZ E POÁITAQUÁ, FERRAZ E POÁ

ItaquaquecetubaItaquaquecetuba
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QUEM É O COMERCIÁRIO NA FILA DA VACINA?QUEM É O COMERCIÁRIO NA FILA DA VACINA?

Segundo dados do Ministério da Saúde, a Covid ocupa a maior causa de 
morte entre os brasileiros, superando câncer, avc, infartos, homicídios, 
etc. Praticamente todo mundo conhece ou sabe de alguém que faleceu 
em razão dessa terrível doença. Já são cerca de 450 mil mortos e muitas 
dessas vítimas são trabalhadores no comércio.
Para evitar que as pessoas sejam contaminadas pela Covid, temos 
a vacina. Em torno de 30% dos brasileiros já tomaram a primeira 
dose, pessoas acima de sessenta anos, pessoas com comorbidades, 
profissionais da saúde, da segurança pública, da educação e até me-
troviários, ferroviários e motoristas de ônibus foram escolhidos, com 
muita justiça, para ocuparem os primeiros lugares na fila em que todos 
querem estar.
Entretanto, os comerciários, que estiveram expostos desde o início, 
vêm sendo ignorados. Pedidos de prioridade para os trabalhadores 
no comércio e até projetos de lei, como o apresentado pelo Deputado 
Federal Luiz Carlos Motta, não prosperaram.

Qual a diferença entre um caixa ou um vendedor e um motorista de 
ônibus ou um profissional de saúde ou de segurança pública? As vidas 
dos comerciários valem menos? Não se nega o direito e a necessidade 
desses profissionais serem vacinados, o que se questiona é o motivo 
de os comerciários também não serem apontados como categorias 
expostas a níveis maiores de risco de contrair a Covid19.
Não há um dado exato sobre a tragédia que vivem muitas famílias 
comerciárias, mas recente levantamento, feito para o jornal El País 
com base nos dados do CAGED, do Ministério da Economia, indica que 
trabalhadores que não puderam ficar em casa foram os mais atingidos 
pelo novo coronavírus no ano passado. Esse levantamento revelou que 
as mortes de operadores de caixa de supermercado subiram 67% em 
2020. Não é possível saber as causas dessas mortes, mas o mesmo 
levantamento mostrou que todos aqueles que ficaram expostos na 
pandemia viram o número de mortes subir entre seus colegas, como 
motoristas de ônibus e frentistas de postos de gasolina.
Essas pessoas deram a vida para que outras pessoas ficassem no 
conforto do lar, trabalhando no chamado home office, algo que não é 
possível para várias profissões essenciais como a dos comerciários.
Como um vendedor de loja, um repositor de mercadorias ou um caixa 
de supermercado faz home-office? Isso não existe! Somos serviço 
essencial, temos direito à prioridade na vacina, algo que nenhum 
governo nos reconheceu. Isso, para dizer o mínimo, é um descaso 
lamentável, uma falta de respeito com as nossas vidas. Na hora de 
pedir o nosso voto, lembrarão que existimos e virão correndo, mas agora 
fizeram como Pilatos, lavaram as mãos e que se morram os comerciários. 
Não admitimos isso e vamos lutar de todas as formas para que a vacina 
chegue o quanto antes à nossa categoria.

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

BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

Base Territorial: Guarulhos - Arujá - Ferraz de Vasconcelos - Itaquaquecetuba - Poá - Santa Isabel
Guarulhos: Rua Morvan Figueiredo, 65 - 7º andar, Centro - Cep 07090-010 - tel.: (11) 4574-2888
Itaquá: Rua Guilhermina Maria Conceição, 79, Centro - Cep 08570-640 - tel.: (11) 4642-0792 (atende Itaquá, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Santa Isabel)
Diretoria Efetiva: Walter dos Santos – presidente; Luciano Paula Leite; Raimundo dos Santos; Shirley de Carvalho Silva; Ana Cristina Barbosa da Silva; Edilene Maria da 
Silva Paes; José de Almeida Araújo; Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito; 
Valéria de Faria Bonfim; Edson Jesus de Carvalho e Maximino Pereira Xavier.
Projeto Gráfico/ Diagramação: Edgard Catão –  Jornalista Responsável/ Fotos: Alex Pereira
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Facebook: /sincomerciariosguarulhos | Instagram: /sincomerciariosgru | WhatsApp: 11 4574-2888
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Walter dos Santos
Presidente
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AUMENTO DE SALÁRIO NO COMÉRCIO VAREJISTAAUMENTO DE SALÁRIO NO COMÉRCIO VAREJISTA
DE ITAQUÁ, FERRAZ E POÁDE ITAQUÁ, FERRAZ E POÁ

Depois de muita negociação, o Sincomerciários de 
Guarulhos conseguiu mais uma importante vitória para a 
categoria: salários reajustados em 4%, com data retroativa 
a 01/10/2020, para o comércio varejista das cidades de 
Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá.
A Convenção foi assinada no dia 28 de abril, pelos 
presidentes dos sindicatos patronal, Valterli Martinez e 
dos empregados, Walter dos Santos.
Foram mantidos vários benefícios já previstos em 
Convenções anteriores.
Para Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários 
de Guarulhos, falou sobre a posição do sindicato nas 
negociações: “Sabemos que foi demorado, mas não “Sabemos que foi demorado, mas não 
podemos aceitar qualquer coisa, temos que defender os podemos aceitar qualquer coisa, temos que defender os 
comerciários, que merecem muito. Estamos em uma fase comerciários, que merecem muito. Estamos em uma fase 
terrível para os trabalhadores e vários sindicatos patronais terrível para os trabalhadores e vários sindicatos patronais 
sequer querem abrir as negociações. Nesses casos, op-sequer querem abrir as negociações. Nesses casos, op-
tamos por fechar acordos diretamente com as empresas. tamos por fechar acordos diretamente com as empresas. 
No caso do comércio varejista de Itaquá, Ferraz e Poá, No caso do comércio varejista de Itaquá, Ferraz e Poá, 

fomos dialogando com o sindicato e mostrando a neces-fomos dialogando com o sindicato e mostrando a neces-
sidade dos empregados no comércio serem valorizados sidade dos empregados no comércio serem valorizados 
por tudo o que já fazem normalmente e pelo esforço extra por tudo o que já fazem normalmente e pelo esforço extra 
ocorrido neste ano, quando colocaram as próprias vidas ocorrido neste ano, quando colocaram as próprias vidas 
em risco.”em risco.”, finalizou Walter.

ItaquaquecetubaItaquaquecetuba

Confira as faixas de reajuste, os pisos e todos os direitos dos comerciários de Guarulhos na circular e na Convenção Coletiva 
de trabalho disponíveis em nosso site | www.comerciariosdeguarulhos.org.br

“Os trabalhadores mais pobres são os que mais precisam “Os trabalhadores mais pobres são os que mais precisam 
sair de casa pra conseguir trabalho. Trabalhar em home sair de casa pra conseguir trabalho. Trabalhar em home 
office é privilégio das Classes A e B, onde estão os traba-office é privilégio das Classes A e B, onde estão os traba-
lhadores da ciência ou intelectuais, dirigentes e funcioná-lhadores da ciência ou intelectuais, dirigentes e funcioná-
rios públicos”.rios públicos”.
A fala é de Marcelo Neri, diretor da FGC Social, com base 
em dados da Pnad Covid-19, apurados pela FGV (Funda-
ção Getúlio Vargas) social.
Os dados: entre os da classe A/B (renda superior a 
R$ 8.303,00), 28% puderam alterar o local de trabalho. 
Na Classe C, com renda até R$ 8.803,00, apenas 7,5%  
conseguiram alterar o local de trabalho. Entre os que 
menos mudaram estão os trabalhadores na agricultura.
As condições de trabalho, durante a pandemia, também 
diferem conforme o grau educacional. A pesquisa mostra 
que 34% dos que possuem formação superior consegui-
ram alterar o local de trabalho para home office. Essa taxa 
cai para apenas 6,6% com relação às pessoas que têm 
apenas o ensino fundamental.

OCUPAÇÃOOCUPAÇÃO
O levantamento da FGV Social mostra a média nacional 
de ocupação caiu 9,5% em 2020. Poderia ter sido o dobro 

TRABALHADOR POBRE ESTÁ FORA DO HOME OFFICETRABALHADOR POBRE ESTÁ FORA DO HOME OFFICE

não fosse a MP 936. Diz Neri: “A queda na ocupação “A queda na ocupação 
poderia ter sido o dobro não fosse o programa federal de poderia ter sido o dobro não fosse o programa federal de 
redução de jornada e salário adotado”.redução de jornada e salário adotado”.

AUXÍLIOAUXÍLIO
A condição dos mais pobres se agrava com o rebaixamento 
do Auxílio Emergencial de R$ 600,00 pra R$ 250,00. A Fo-
lha de S.Paulo ouviu uma auxiliar de limpeza no extremo Sul 
da Capital paulista. Ela diz: “É usar pra comprar o gás, e o 
resto é alimento. Não vai dar pra pagar conta de luz e água”.

Fonte: Agência SindicalFonte: Agência Sindical
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GOVERNO PERMITE CORTE DE JORNADA E SALÁRIOSGOVERNO PERMITE CORTE DE JORNADA E SALÁRIOS
E FLEXIBILIZAÇÃO TRABALHISTAE FLEXIBILIZAÇÃO TRABALHISTA

No dia 27 de abril, o presidente Jair Bolsonaro assinou 
duas medidas provisórias com as regras trabalhistas para 
enfrentamento da crise de Covid-19. As medidas trazem 
uma nova rodada do programa para redução de jornada e 
salários ou suspensão dos contratos.
As normas devem permitir aproximadamente 5 milhões 
de acordos. Segundo o Estadão, o crédito extraordiná-
rio para bancar a medida será de quase R$ 10 bilhões, 
destinados ao pagamento do benefício emergencial, que 
compensa parte da perda salarial. O benefício médio é 
estimado em R$ 2.000.
Uma das MPs deve regulamentar o benefício emer-
gencial, que durará quatro meses, com possibilidade 
de prorrogação. O montante é calculado sobre o valor 
de seguro-desemprego que o trabalhador teria direito 
caso fosse demitido. O programa deve seguir os mol-
des de 2020, com redução proporcional de jornada e 
salário em 25%, 50% ou 70%, ou suspensão total do 
contrato.
Uma mudança das novas regras permitirá a compen-
sação de pagamentos indevidos e não restituídos pelo 
trabalhador por meio de requerimentos futuros de se-
guro-desemprego ou abono salarial. Nas regras anterio-
res, os valores ficavam inscritos na dívida ativa.
A outra MP deve estipular medidas complementares 
para auxílio das empresas. O texto também deve seguir 
as normas do ano passado que permitiam concessão de 
férias coletivas, antecipação de feriados, constituição de 
regime especial de banco de horas (com compensação 
em até 18 meses), antecipação de férias de forma indivi-
dual (com postergação do pagamento do terço de férias) 
e adiamento do recolhimento do FGTS dos funcionários 
por até quatro meses, permitindo o pagamento dos débi-
tos até o fim do ano.
O governo ainda deve editar uma terceira MP, para abrir 
o crédito extraordinário das despesas com o benefício 
emergencial, que ultrapassam o teto de gastos. Fonte: ConjurFonte: Conjur

FLEXIBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE NORMASFLEXIBILIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE NORMAS
< Adiamento do pagamento do FGTS do trabalhador por até quatro 

meses
< Antecipação de férias
< Flexibilização para decretar férias coletivas
< Antecipação de feriados
< Flexibilização de regras para alterar regime de trabalho para home 

office
< Regime especial de compensação de banco de horas

BENEFÍCIO EMERGENCIAL (BENEFÍCIO EMERGENCIAL (BEmBEm))
Programa emergencial que autoriza suspensão de contrato 
e redução de jornada e salário de trabalhadores, com com-
pensação a ser paga pelo governo às pessoas afetadas
< Patrão e empregado deverão negociar acordo
< Medida pode valer por até quatro meses. Nesse período, trabalha-

dor recebe compensação pela perda de renda
< Cálculo depende do percentual do corte de jornada e valor que 

trabalhador tem direito atualmente com o seguro-desemprego
< Se o corte de jornada for de 50%, a compensação será metade da 

parcela de seguro-desemprego que o trabalhador teria direito se 
fosse demitido
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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.

COVID19 - SEDE CAMPESTRE E PESQUEIROCOVID19 - SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO

INSCRIÇÃO: R$ 20,00 (TAXA ÚNICA)INSCRIÇÃO: R$ 20,00 (TAXA ÚNICA)
MENSALIDADE: R$ 15,00 (VALOR ÚNICO PARA TODA A FAMÍLIA)MENSALIDADE: R$ 15,00 (VALOR ÚNICO PARA TODA A FAMÍLIA)

Os comerciários associados têm direito a usar a Sede Campestre; o pesqueiro; 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.o dentista gratuito; ao kit-bebê; ao kit-escolar; convênios, entre outros benefícios.
* Consulte prazos de carência e condições.* Consulte prazos de carência e condições.
Para se associar apresente Carteira de Trabalho; comprovante de residência; certidões Para se associar apresente Carteira de Trabalho; comprovante de residência; certidões 
de nascimento e casamento para comprovação de dependentes; CPF; RG e três fotos 3x4.de nascimento e casamento para comprovação de dependentes; CPF; RG e três fotos 3x4.

ATENÇÃO:ATENÇÃO:
Se o associado perder o vínculo  com o comércio (pedir demissão, for desligado ou mu-Se o associado perder o vínculo  com o comércio (pedir demissão, for desligado ou mu-
dar de ramo de atividade), mesmo assim ele poderá continuar pagando a mensalidade dar de ramo de atividade), mesmo assim ele poderá continuar pagando a mensalidade 
exclusivamente para uso da sede campestre, pesqueiro e descontos com os parceiros, exclusivamente para uso da sede campestre, pesqueiro e descontos com os parceiros, 
mas não terá direito a utilizar o dentista gratuito, não concorrerá a prêmios em sorteios mas não terá direito a utilizar o dentista gratuito, não concorrerá a prêmios em sorteios 
promovidos na "Festa do Comerciário" e não terá valores reduzidos para a categoria nas promovidos na "Festa do Comerciário" e não terá valores reduzidos para a categoria nas 
colônias de férias de Avaré e Praia Grande.colônias de férias de Avaré e Praia Grande. 11 4574-288811 4574-2888

SINDICALIZE-SESINDICALIZE-SE
Juntos somosJuntos somos

mais fortesmais fortes
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NOVA LEI DETERMINA AFASTAMENTO DE GRÁVIDASNOVA LEI DETERMINA AFASTAMENTO DE GRÁVIDAS
DO TRABALHO PRESENCIALDO TRABALHO PRESENCIAL

O presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) sancionou um projeto de 
lei que determina o afastamen-
to de atividades presenciais de 
funcionárias grávidas durante a 
pandemia, sem prejuízo na remu-
neração.
A proposta foi aprovada pelo 
Senado em 15 de abril. O texto 
estabelece que as trabalhadoras 
gestantes deverão permanecer à 
disposição para exercer suas ativi-
dades remotamente, por meio do 
teletrabalho.
“Nesse cenário, a sanção presi-“Nesse cenário, a sanção presi-
dencial é uma importante medida dencial é uma importante medida 
à preservação da entidade familiar à preservação da entidade familiar 
e representa uma medida saudável e representa uma medida saudável 
para proteção das gestantes e, ao para proteção das gestantes e, ao 
mesmo tempo, para utilização de sua força de trabalho de mesmo tempo, para utilização de sua força de trabalho de 
forma segura”forma segura”, afirmou o governo, em nota.
Como mostrou reportagem da Folha, a letalidade da 
Covid entre grávidas avançou neste ano. O número pare-
ce pequeno perto do total de vítimas brasileiras da pande-
mia, mas, proporcionalmente, chama atenção: em menos 
de três meses de 2021, o coronavírus matou quase me-
tade do total de gestantes vítimas da doença no primeiro 
ano da enfermidade.
Entre 3 de janeiro e 20 de março deste ano, 119 grávidas 
morreram de Covid no país, 47% das 252 gestantes 
vitimadas em 2020.
No final de abril, o Ministério da Saúde decidiu incluir 
todas as gestantes e puérperas (até 45 dias do pós-parto) 
no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. 
A medida consta de uma nota técnica da pasta (Minis- Fonte: Folha de SPFonte: Folha de SP

tério da Saúde) divulgada aos estados e municípios.
Na nota técnica, a pasta diz que a decisão pela inclusão 
das gestantes na campanha de vacinação considerou 
possíveis riscos e benefícios, a situação epidemiológica 
do país e dados que apontam aumento no risco de hospi-
talização de pacientes com Covid neste grupo.
O ministério afirma também que, ainda que a segurança 
e eficácia das vacinas contra a Covid não tenham sido 
avaliadas em gestantes, vacinas de plataformas de vírus 
inativado (como é o caso da Coronavac) já são utilizadas 
por esse grupo de mulheres no Calendário Nacional de 
Vacinação, e levantamento feito pela pasta em recomen-
dações nacionais e internacionais apontou parecer favo-
rável à imunização.

	 ► 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.
 Este convênio não cobre tratamentos estéticos, tais como, 

clareamentos, aparelhos ortodônticos, próteses dentárias, etc.

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

DISPONÍVEL SOMENTE PARA:

DENTISTA GRATUITO PARA ASSOCIADOSDENTISTA GRATUITO PARA ASSOCIADOS

AGENDE:AGENDE:
Tel./ whatsappTel./ whatsapp  11 2229-144211 2229-1442
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SINDICATO DISTRIBUI MAIS KITSSINDICATO DISTRIBUI MAIS KITS
DE BELEZA FEMININADE BELEZA FEMININA

Interrompida pela decretação da fase vermelha no Estado 
de São Paulo, a distribuição dos kits de cuidados femini-
nos às comerciárias foi retomada nesta quarta-feira, dia 
05 de abril, com um novo lote que havia sido enviado pela 
Fecomerciários – Federação dos Comerciários do Estado de São 
Paulo.
A ação ocorreu no centro comercial de Guarulhos e as fun-
cionárias da loja Armarinhos Fernando foram contempladas.

Foram distribuídos todos os kits disponíveis.
O kit é composto por um álcool em gel com capa, uma 
escova dobrável com espelho, um kit de cuidados para 
unhas, uma máscara protetiva e uma bolsinha.
Dezenas foram entregues às comerciárias.
O Sincomerciários de Guarulhos e Região, presidido por 
Walter dos Santos, agradece à diretoria da Fecomerciários, 
e ao presidente Luiz Carlos Motta, pela doação dos kits.
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Em parceria com o Em parceria com o SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOSSINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS , a UNISA  , a UNISA 
está oferecendo desconto de 80% a associados, funcionários e está oferecendo desconto de 80% a associados, funcionários e 
dependentes do Sindicato.dependentes do Sindicato.

É uma oportunidade única para você e sua família estudarem o que É uma oportunidade única para você e sua família estudarem o que 
sempre sonharam!sempre sonharam!

São mais de 100 cursos disponíveis de graduação e pós-graduação São mais de 100 cursos disponíveis de graduação e pós-graduação 
(EAD e Presenciais) para o 2° semestre.(EAD e Presenciais) para o 2° semestre.

Valor da 1° mensalidade: R$ 20,00Valor da 1° mensalidade: R$ 20,00
Promoção válida de 15/05/2021 até 15/06/2021Promoção válida de 15/05/2021 até 15/06/2021

*Faça já o seu vestibular e concorra a brindes exclusivos!*Faça já o seu vestibular e concorra a brindes exclusivos!


