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SINDICATO VENCE DUAS AÇÕES E EMPRESAS SÃO PROIBIDAS DE EXIGIREM
TRABALHO DE EMPREGADOS EM FERIADOS

Confira os detalhes na Página 03

Em duas ações diferentes, uma 
movida contra as Lojas America-
nas, em Itaquaquecetuba, outra 
contra os supermercados Barbosa, 
em Guarulhos, o Sincomerciários 
de Guarulhos foi vencedor e 
conseguiu que as empresas sejam 
proibidas de exigir o trabalho dos 
empregados em feriados, enquanto 
não houver Convenção Coletiva 

em vigor.

GOVERNO DE SP DECRETA FASE EMERGENCIAL E FECHA O COMÉRCIO

Veja os detalhes na Página 04

Entre 15 e 30 de março, se não 
houver prorrogação, o Estado 
de São Paulo vive a fase emer-
gencial do Plano São Paulo. 
As duras regras de restrições 
foram impostas para ampliar o 
distanciamento social e redu-
zir a circulação urbana e, com 
isso, tentar conter a pandemia 

de covid-19.

FASE EMERGENCIAL
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TIRO DE CANHÃO

Sabemos da importância do combate à Covid-19. Sempre privilegiamos a 
saúde e que emprego se consegue novamente e vida é só uma.
Todavia, as duras medidas impostas pelo Governador Dória na chamada 
fase emergencial no Estado de São Paulo serão um desastre para comer-
ciante e comerciários.
Diferentemente do ano passado, quando foi editada Medida Provisória 
para dar um suporte econômico para as empresas, sobretudo para as 
pequenas, e por pressão do Congresso Nacional foi pago um auxílio-emer-
gencial de R$ 600,00 - agora o governo de Jair Bolsonaro, outro inimigo de 
trabalhadores, pouca coisa faz e acena com uma esmola emergencial de 
R$ 250,00 por quatro meses.
Dória também nada faz a não ser proibir o funcionamento do comércio e 
não dá ajuda financeira. Pelo contrário, ainda aumentou o ICMS.
Micro e pequenas empresas respondem por 52% dos empregos com car-
teira assinada no setor privado no Brasil. Muitas já quebraram no ano pas-
sado, agora será ainda pior, o que fará disparar o desemprego ainda mais.

Nós lutamos por boas condições de trabalho e de salários, entendemos 
que é obrigação do empregador fornecer todas as condições sanitárias 
para que seja evitado o contágio, até porque Covid é doença ocupacio-
nal. Entretanto, isso não significa que apoiemos a falência do comércio, 
isso seria um tiro no pé.
Sabemos da gravidade do momento e que os hospitais não estão dando 
conta. A solução seria a vacinação em massa. Países que assim estão 
fazendo mostram quedas expressivas no contágio, mas o negacionista 
Jair Bolsonaro não quis comprar vacinas e só agora se mexe, depois de 
quase trezentos mil mortos, portanto a vacinação será lenta no Brasil por 
muito tempo ainda.
Entretanto, a realidade é essa, a pandemia mata aos montes, não temos  
vacinas suficientes para combatê-la e não temos ajuda financeira. 
Estamos por nossa conta.
E para piorar, a atitude de Dória é um tiro de canhão na vida de comer-
ciantes e comerciários. As empresas vivem das vendas, os comerciários 
vivem à base de comissão, vamos todos perder, e muito. Como pagar as 
dívidas?
É obrigação de Dória suspender aumento do ICMS e permitir o pagamen-
to desse e de outros impostos apenas em 2022. A prefeitura também 
tem a obrigação de fazer o mesmo com o IPTU e taxas do comércio e 
dos imóveis dos comerciários. Precisamos de crédito sem juros, a serem 
pagos com carência de um ano e longo prazo. Isso seria o mínimo, mas 
não parece que vá acontecer.
Estamos indignados com os péssimos governantes que temos em São 
Paulo e no Brasil. Precisamos de saúde e trabalho. A maior parte dos 
brasileiros vive um dia a dia simples e quer apenas sustentar a família, 
viver em paz e com dignidade. É por isso que vamos continuar a lutar.

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.
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Walter dos Santos
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EM AÇÃO DO SINDICATO, JUSTIÇA PROÍBE TRABALHO
NO FERIADO EM ITAQUAQUECETUBA

Após constatar que o Supermercados Barbosa de Guaru-
lhos tem obrigado seus funcionários a trabalharem em fe-
riados, o departamento jurídico do sindicato ajuizou ação 
civil coletiva, alegando a inexistência de Convenção Cole-
tiva em vigor que autorize tal prática e garanta direitos aos 
comerciários no trabalho em feriados.
Em recurso, os desembargadores do Tribunal Regional 
do Trabalho da 2ª Região deram razão ao Sincomerciários 
de Guarulhos e decidiram que o trabalho em feriados está 
condicionado a uma autorização prevista na Convenção 
Coletiva da categoria, que não existe desde setembro de 
2019 em razão do total descaso do sindicato patronal.
Os desembargadores também acolheram outro pedido 
do sindicato e determinaram a aplicação de uma multa no 
valor de R$ 10.000,00 por cada feriado trabalhado.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de Gua-
rulhos, comentou: “O sindicato patronal se nega a fechar 
uma convenção coletiva conosco desde setembro de 2019 
e o resultado é esse, sem garantirem direitos, eles não 
podem obrigar os funcionários a trabalharem nos feriados 
e ainda são condenados na justiça. Peço aos comer-

TRT PROÍBE SUPERMERCADOS BARBOSA DE EXIGIREM
TRABALHO DOS EMPREGADOS EM FERIADOS

ciários que denunciem ao sindicato as irregularidades”.
Ainda cabe recurso.
O departamento jurídico do Sincomerciários de Guarulhos 
e Região, (Doutores Jorge Bascegas, Jeferson Mazin, 
Michael Luiz e Doutora Silvia Nakamura) está à dispo-
sição dos comerciários para denúncias e reclamações 
sobre desrespeito aos seus direitos.

Em sentença proferida no último dia 24 de fevereiro, a 
Justiça do Trabalho proibiu que as Lojas Americanas obri-
guem o trabalho de seus funcionários em Itaquaquecetu-
ba, onde ainda não há Convenção Coletiva fechada com o 
sindicato patronal.
Na ação, proposta ainda antes do feriado da Proclamação 
da República, em 15 de novembro do ano passado, os 
advogados do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos e 
região informaram ao Juiz que ainda não foi possível 
chegar a um consenso e fechar a Convenção Coletiva.
A consequência dessa atitude dos representantes dos 
patrões é que, enquanto não houver a celebração de 
Convenção ou Acordo Coletivo (o que protege os co-
merciários de abusos e lhes garante direitos como folga 
compensatória, remuneração em dobro, entre outros), as 
empresas não podem exigir que os seus funcionários 
trabalhem em qualquer feriado.
O Juiz reconheceu o direito dos comerciários e estabele-
ceu multa no valor de R$ 10.000,00 por feriado e por tra-
balhador do qual se exija o trabalho em feriados nacionais, 
estaduais ou municipais, até que sobrevenha negociação 
coletiva autorizadora e observada a legislação municipal.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos e Região, comemorou: “O trabalho em feriado 

tem que ser previamente negociado com o sindicato. Os 
comerciários devem ter os seus direitos garantidos. 
Alguns patrões ignoram isso, mas o nosso departamento 
jurídico atua de forma eficiente nesses casos”.
Cabe recurso.
O departamento jurídico do Sincomerciários de Guarulhos 
e Região, (Doutores Jorge Bascegas, Jeferson Mazin, 
Michael Luiz e Doutora Silvia Nakamura), pede aos 
comerciários que busquem o sindicato e denunciem 
agressões aos seus direitos.
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GOVERNO DE SP DECRETA FASE EMERGENCIAL E
FECHA O COMÉRCIO

► ESCRITÓRIOS EM GERAL E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – Obrigatoriedade de teletrabalho (home office).

► COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – Proibido o funcionamento e atendimento presencial, mas ficam liberados os serviços de 
retirada por clientes com veículo (drive-thru) e entrega na casa do comprador (delivery).

► ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (COMÉRCIO EM GERAL) – Somente entrega (delivery) e retirada de automóvel (drive-thru), com 
proibição de retirada de produtos no local.

► REPARTIÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – Obrigatoriedade de teletrabalho (home office).

► RESTAURANTES, BARES E PADARIAS – Somente entrega (delivery) e retirada de automóvel (drive-thru), com proibição de retirada de 
produtos no local. Mercearias e padarias podem funcionar seguindo as regras de supermercados, com proibição de consumo no local.

► TRANSPORTE COLETIVO – Recomendação de escalonamento de horário para os trabalhadores da indústria, serviços e comércio. Os ho-
rários de entrada indicados são das 5h às 7h para profissionais da indústria, 7h às 9h para os de serviços e 9h às 11h para os do comércio.

► EDUCAÇÃO ESTADUAL, MUNICIPAL E PRIVADA – Recesso da rede estadual por 15 dias, com recomendação para que escolas munici-
pais e privadas sigam o mesmo procedimento.

► COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS – Somente entrega (delivery) e retirada de automóvel (drive-thru), com proibição de retirada 
de produtos no local.

► SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – Obrigatoriedade de teletrabalho (home office).

► SUPERMERCADOS – Recomendação de escalonamento de horário para os funcionários utilizarem o transporte público para irem ao 
trabalho (9h às 11h).

► HOTELARIA – Proibição de funcionamento de restaurantes, bares e áreas comuns dos hotéis. Alimentação permitida somente nos quartos.

► ESPORTES – Atividades coletivas profissionais e amadoras suspensas.

► TELECOMUNICAÇÕES – Teletrabalho (home office) obrigatório para funcionários de empresas de telecomunicação.

► ATIVIDADES RELIGIOSAS – Proibição de realização de atividades coletivas como missas e cultos, mas permissão para que templos, 
igrejas e espaços religiosos fiquem abertos para manifestações individuais de fé.

► PRAIAS E PARQUES – Fechados e com utilização proibida.

Entre 15 e 30 de março, se não houver prorrogação, o 
Estado de São Paulo vive a fase emergencial do Plano 
São Paulo. As duras regras de restrições foram impostas 
para ampliar o distanciamento social e reduzir a circulação 
urbana e, com isso, tentar conter a pandemia de covid-19.
No total, 14 atividades foram atingidas pela mudança. 
Também há um toque de recolher, das 20h às 5h, com 
blitz educacional.
O Sincomerciários de Guarulhos e região interrompe as 
atividades presenciais nas sedes do em Guarulhos e Ita-

quaquecetuba, a partir do dia 15 de março, retomando 
o atendimento público após a liberação pelas autorida-
des. O atendimento em plantão jurídico permanece pelo.
• Tel/whatsapp 11-4574-2888 
• E-mail: juridico@comerciariosdeguarulhos.org.br
O impacto nas vendas, após um ano de sofrimento, será 
gigantesco, até porque tanto Bolsonaro quanto Dória não 
dão auxílio financeiro para os comerciantes. Espera-se que 
as restrições coloquem freio na circulação do vírus que 
está matando mais de duas mil pessoas por dia no Brasil.

FASE EMERGENCIAL
CONFIRA UM RESUMO DAS RESTRIÇÕES:
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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 PESQUEIRO
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SAÚDE

	 ► 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 ASSOCIADOS

AGENDE:
Tel./ whatsapp 11 2229-1442
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DIA DA MULHER: SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS
DISTRIBUI KITS DE CUIDADOS FEMININOS

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher (08 de março), 
o Sincomerciários de Guarulhos distribuiu dezenas de kits 
de cuidados femininos para as sócias comerciárias que 
compareceram à sede do sindicato.
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.
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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