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Em mais acordos fechados pelo 
sindicato, a Chocolândia, a 
Comercial Esperança e o Grupo 
Tenda concederam 10,42% de 
reajuste, de uma só vez, aos 

seus funcionários.

Outubro Rosa é uma campanha Outubro Rosa é uma campanha 
de conscientização que tem de conscientização que tem 
como objetivo principal alertar as como objetivo principal alertar as 
mulheres e a sociedade sobre a mulheres e a sociedade sobre a 
importância da prevenção e do importância da prevenção e do 
diagnóstico precoce do câncer de diagnóstico precoce do câncer de 
mama e mais recentemente sobre o mama e mais recentemente sobre o 
câncer de colo do útero. Cada vida câncer de colo do útero. Cada vida 

importa. Nós estamos nessa. importa. Nós estamos nessa. 
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NA LUTA POR UM REAJUSTE SALARIAL DIGNONA LUTA POR UM REAJUSTE SALARIAL DIGNO

Comerciários e comerciárias. Estamos na luta. Graças ao desastre do 
governo Bolsonaro, voltamos aos tempos de inflação descontrolada e 
não há fake news que esconda isso, basta a pessoa ir ao supermercado 
para sentir que ficou mais pobre. Não é um alimento ou outro, são todos, 
isso para não falar do gás e dos combustíveis.
Estamos fazendo a nossa parte e defendendo os comerciários dessa 
situação, buscando o reajuste salarial justo, que cubra a inflação e 
demonstre reconhecimento dos patrões pelo sacrifício, inclusive de 
vidas, que a categoria demonstrou na guerra que enfrentamos no último 
ano e meio.
Estamos pleiteando junto aos sindicatos patronais a reposição da 
inflação pelo INPC; o aumento real dos salários e pisos normativos com 
recomposição do poder de compra; dois dias de gratificação pelo dia  
do comerciário; vale-refeição decente e que permita ao trabalhador 
se alimentar de forma adequada; pagamento de horas extras, renovação 
e ampliação das cláusulas sociais, entre outras reivindicações.

Negociamos com vários sindicatos patronais, são segmentos separados 
da categoria econômica, como atacadistas, varejistas, comércio em 
geral, gêneros alimentícios, auto-peças, etc.
Alguns estão desvalorizando os empregados e se negando a negociar, 
outros oferecem reajustes que beiram o ridículo e outros apresentam 
propostas de reajuste parcelado. Isso é um absurdo que não admitimos.
Mantemos, também, negociações com sindicatos patronais sérios e 
que sabem que apenas com salários dignos é que os comerciários se 
sentirão valorizados e poderão voltar a consumir, girando a roda da 
economia e melhorando a situação do país. Com esses, assim que 
chegarmos a um consenso, anunciaremos os benefícios e os reajustes 
acordados.
Em relação às empresas representadas por sindicatos que não 
podemos levar a sério, estamos fazendo acordos diretos que têm dado 
bons resultados, como os que são matéria desta edição, fechamos 
reajustes de até 11%, pagos de uma vez e sem parcelamento. 
Foram concedidos por empresas que valorizaram os funcionários.
Centenas de comerciários foram beneficiados, mas não se trata de 
algo fácil, ao procurarmos diretamente as empresas temos de fazer 
dezenas ou até centenas de vezes o que ocorreria de uma vez só se 
fosse assinada a Convenção Coletiva com o sindicato patronal.
Contamos com a participação da categoria para o sucesso da 
nossa estratégia. Pedimos que os comerciários falem em seus locais 
de trabalho sobre a importância do acordo direto com o sindicato, 
inclusive porque sem acordos muitas atividades, como o trabalho aos 
feriados, ficam impossibilitadas, já que não há Convenção Coletiva 
autorizando.
Essa causa é nossa, estamos juntos e vamos lutar por ela!

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
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Walter dos Santos
Presidente
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NOVOS ACORDOS COM ATACADISTASNOVOS ACORDOS COM ATACADISTAS
GARANTEM REAJUSTES SALARIAISGARANTEM REAJUSTES SALARIAIS

Em mais acordos fechados pelo sindicato, a Chocolândia, 
a Comercial Esperança e o Grupo Tenda concederam 10,42% 
de reajuste, de uma só vez, aos seus funcionários.
O Sincomerciários de Guarulhos está negociando os 
acordos diretamente com as empresas em razão da 
inflexibilidade do sindicato patronal, que se nega a 
sentar à mesa e valorizar os comerciários. Esses reajus-
tes garantem, no mínimo, a inflação medida pelo INPC 
do período de doze meses com data-base em setembro, 
que ficou em 10,42% e são concedidos de uma vez, ou 
seja, não são parcelados. O salário cresce de uma vez e 
não a conta-gotas.

Além dessas empresas, outras já haviam fechado 
acordos com o sindicato e condedido os reajustes de 
10,42%, como a Alimaq Mix Máquinas e Ferramentas; a 
Carmocal do Brasil e a Kalunga Comércio e Indústria Gráfica. 
A empresa Centro Sul Repres. Com. Imp. Export. e a empresa 
Mega do Brasil, aceitaram garantir um reajuste de 11% nos 
salários dos funcionários.
Já são centenas de comerciários beneficiados com a  
atuação do sindicato que continua a negociar com outras 
empresas.
Procure o RH do seu local de trabalho e reivindique um 
acordo com o sindicato. Estamos juntos, essa luta é nossa!

Em ação civil coletiva proposta pelo Sincomerciários de 
Guarulhos, a Justiça do Trabalho proferiu sentença no 
dia 11 de outubro e proibiu que as lojas em Guarulhos 
do Sonda Supermercados obriguem o trabalho de seus 
funcionários em feriados.
O sindicato foi à justiça porque não há Convenção 
Coletiva vigente, em razão do pouco caso e 
intransigência do sindicato patronal em negociar.
Enquanto não houver a celebração de Convenção ou 
Acordo Coletivo (o que protege os comerciários de abusos 
e lhes garante direitos como folga compensatória, re-
muneração em dobro, entre outros), as empresas não 
podem exigir que os seus funcionários trabalhem em 
qualquer feriado.
A Justiça reconheceu o direito dos comerciários 
“para determinar que a ré se abstenha de exigir o traba-para determinar que a ré se abstenha de exigir o traba-
lho dos substituídos em feriados (nacionais, estaduais ou lho dos substituídos em feriados (nacionais, estaduais ou 
municipais) sem prévia autorização legislativa municipal municipais) sem prévia autorização legislativa municipal 
(lei municipal autorizativa) ou convenção ou acordo coletivo (lei municipal autorizativa) ou convenção ou acordo coletivo 

JUSTIÇA PROÍBE SONDA DE EXIGIR TRABALHOJUSTIÇA PROÍBE SONDA DE EXIGIR TRABALHO
DOS FUNCIONÁRIOS EM FERIADOSDOS FUNCIONÁRIOS EM FERIADOS

de trabalho, sob pena de pagar multa de R$ 100,00, por de trabalho, sob pena de pagar multa de R$ 100,00, por 
empregado de cada estabelecimento sediado na jurisdição empregado de cada estabelecimento sediado na jurisdição 
deste Juízo (município de Guarulhos), e por feriado labora-deste Juízo (município de Guarulhos), e por feriado labora-
do, revertida a entidade de fins filantrópicos”do, revertida a entidade de fins filantrópicos”.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos e Região, comemorou: “As empresas têm “As empresas têm 
que entender que os comerciários têm direitos, traba-que entender que os comerciários têm direitos, traba-
lho em feriado deve ser previamente negociado com o lho em feriado deve ser previamente negociado com o 
sindicato, para que não ocorram abusos e exploração sindicato, para que não ocorram abusos e exploração 
dos empregados. Mais uma vez parabéns ao nosso dos empregados. Mais uma vez parabéns ao nosso 
departamento jurídico”departamento jurídico”.
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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4 ANOS DEPOIS, REFORMA TRABALHISTA NÃO GEROU4 ANOS DEPOIS, REFORMA TRABALHISTA NÃO GEROU
BOOM DE EMPREGOS PROMETIDOBOOM DE EMPREGOS PROMETIDO

abertura de novas vagas. E testemunhamos um processo abertura de novas vagas. E testemunhamos um processo 
de precarização dos postos de trabalho formais e aumen-de precarização dos postos de trabalho formais e aumen-
to do número de trabalhadores informais”to do número de trabalhadores informais”, diz Alessandra 
Benedito, professora da FGV (Fundação Getúlio Vargas) 
Direito SP.

TRABALHO POR HORA E ‘IMPOSTO’ SINDICALTRABALHO POR HORA E ‘IMPOSTO’ SINDICAL
Ela destaca negativamente a criação da modalidade 
de trabalho intermitente, que, na visão dela, não dá segu-
rança jurídica aos trabalhadores.
No contrato intermitente, o empregado contratado 
presta serviço somente quando é chamado pela em-
presa e recebe apenas pelas horas trabalhadas. Ele 
também pode firmar contrato com mais de uma empre-
sa ao mesmo tempo. Benedito também entende que os 
trabalhadores saíram prejudicados, com a regra de se 
valorizar a negociação direta entre empregados e 
empregadores, ao mesmo tempo em que houve o 
fim da obrigatoriedade da contribuição sindical. A reforma 
estabeleceu que o acordado se sobrepõe ao legislado, 
ou seja, que acordos firmados entre trabalhadores e 
empresas valem mais que a lei.
“Olhando para trás, essa coisa de colocar empregador e “Olhando para trás, essa coisa de colocar empregador e 
empregado em pé de igualdade já não dava certo. E nesse empregado em pé de igualdade já não dava certo. E nesse 
momento que vivemos, de múltiplas crises interseccionais momento que vivemos, de múltiplas crises interseccionais 
agindo sobre a vida das pessoas, a possibilidade de um agindo sobre a vida das pessoas, a possibilidade de um 
diálogo aberto [entre eles] se torna cada vez pior, com diálogo aberto [entre eles] se torna cada vez pior, com 
o número de desempregados que a gente tem”o número de desempregados que a gente tem”, 
diz Benedito.
Tudo isso só mostra que toda vez que o governo vem 
com propostas de reduzir direitos, como fizeram nessa 
arapuca trabalhista e na previdenciária, quem acaba 
pagando a conta é o povo.

E TEVE GENTE QUE ACREDITOU...E TEVE GENTE QUE ACREDITOU...
Quase 4 anos depois da reforma trabalhista de Michel 
Temer entrar em vigor, o “boom” de empregos pro-
metido não aconteceu. Na época, o governo falava em 
2 milhões de vagas em 2 anos, e 6 milhões em 10 anos.
A reforma entrou em vigor em novembro de 2017, mudan-
do regras sobre férias, jornada de trabalho, contribuição 
sindical, dentre outras.
Mas dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) mostram que o desemprego está maior. No 
trimestre terminado em julho de 2021, a taxa de deso-
cupação ficou em 13,7%, quase 2 pontos percentuais a 
mais que os 11,8% registrados no último trimestre de 
2017. O total de desempregados subiu de 12,3 milhões 
para 14,1 milhões.
E como desgraça pouca é bobagem, o governo Jair 
Bolsonaro já tentou duas vezes aprovar uma nova reforma 
trabalhista, mas foi barrado no Congresso. Na tentativa 
mais recente, propôs o absurdo da criação de modali-
dades de trabalho sem carteira assinada e sem férias, 
13º salário e FGTS.

INFORMALIDADE AUMENTOUINFORMALIDADE AUMENTOU
Outra promessa era reduzir a informalidade, o que 
também não aconteceu. Conforme o IBGE, antes das 
novas regras a taxa de informalidade era de 40,5% mas 
entre maio e julho de 2021, a proporção de pessoas na 
informalidade ficou em 40,8%.
A taxa de informalidade considera: Empregado no setor 
privado sem carteira de trabalho assinada; Empregado 
doméstico sem carteira de trabalho assinada; Emprega-
dor sem registro no CNPJ; Trabalhador por conta própria 
sem registro no CNPJ; Trabalhador familiar auxiliar.
“Assistimos a um aumento nada significativo em relação “Assistimos a um aumento nada significativo em relação 
ao que tinha sido apresentado como números possíveis de ao que tinha sido apresentado como números possíveis de Com informações do Site UolCom informações do Site Uol
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SEDE CAMPESTRESEDE CAMPESTRE
REABERTAREABERTA

ll Cada comerciário  Cada comerciário 
associado pode levar até cinco convidados. Cada convidado associado pode levar até cinco convidados. Cada convidado 
paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de R$ 25,00 (vinte e cinco paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de R$ 25,00 (vinte e cinco 
reais). Crianças convidadas, com até 10 anos de idade, entram gratuitamente.reais). Crianças convidadas, com até 10 anos de idade, entram gratuitamente.

ll Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h. Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
ll Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado. Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado.
ll Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho. Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho.
ll Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as mensa- Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as mensa-

lidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.lidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.
ll Caso haja mensalidades em atraso, o acerto das mesmas poderá ser  Caso haja mensalidades em atraso, o acerto das mesmas poderá ser 

feito na sede do Sindicato, através do pagamento dos boletos nas feito na sede do Sindicato, através do pagamento dos boletos nas 
agências bancárias ou, ainda, na recepção da Sede Campestre.agências bancárias ou, ainda, na recepção da Sede Campestre.

ll O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da  O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da 
Sede Campestre, após a identificação na portaria.Sede Campestre, após a identificação na portaria.

A A 
SEDE SEDE 

CAMPESTRECAMPESTRE e o  e o 
PESQUEIRO REABRIRAMPESQUEIRO REABRIRAM

no dia 04 de setembro e já retomaram o no dia 04 de setembro e já retomaram o 
sucesso de público, até porque são opções sucesso de público, até porque são opções 

de qualidade para a família comerciária de qualidade para a família comerciária 
passar dias agradáveis no verão que passar dias agradáveis no verão que 

chegou antes da primavera.chegou antes da primavera.
A A SEDE CAMPESTRESEDE CAMPESTRE é elogiada pela  é elogiada pela 

manutenção e pela quantidade de manutenção e pela quantidade de 
atividades que disponibiliza aos atividades que disponibiliza aos 

comerciários.comerciários.

NORMAS DENORMAS DE
FUNCIONAMENTOFUNCIONAMENTO
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O movimento popular internacionalmente conhecido como O movimento popular internacionalmente conhecido como 
Outubro RosaOutubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete  é comemorado em todo o mundo. O nome remete 
à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra 
o câncer de mama e estimula a participação da população, o câncer de mama e estimula a participação da população, 
empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados 
Unidos, onde vários Estados tinham ações isoladas referente Unidos, onde vários Estados tinham ações isoladas referente 
ao câncer de mama e ou mamografia no mês de outubro, pos-ao câncer de mama e ou mamografia no mês de outubro, pos-
teriormente com a aprovação do Congresso Americano o mês teriormente com a aprovação do Congresso Americano o mês 
de Outubro se tornou o mês nacional (americano) de prevenção de Outubro se tornou o mês nacional (americano) de prevenção 
do câncer de mama.do câncer de mama.

O que é câncer?O que é câncer?
O câncer é o resultado da multiplicação exagerada e 
descontrolada de algumas células que adquirem a 
capacidade de invadir estruturas sadias à sua volta. 
Eventualmente podem deslocar-se do seu local de origem, 
atingir a corrente sanguínea e alcançar outras partes do 
corpo. Quando estas alterações ocorrem no tecido 
mamário, temos o câncer de mama, que se manifesta, 
normalmente, sob a forma de um caroço ou nódulo palpável. 

Todo o nódulo, palpável na mama, é câncer?Todo o nódulo, palpável na mama, é câncer?
Não. Existem tumores que não são denominados de 
câncer. Os cistos e os fibroadenomas podem ser palpáveis 
e não têm uma evolução ruim como o câncer de mama.

Além da palpação de nódulos, existem outros sinais Além da palpação de nódulos, existem outros sinais 
sugestivos de câncer de mama?sugestivos de câncer de mama?
O aparecimento de ínguas nas axilas, modificações da 
forma e tamanho das mamas, saída de secreção escura 
ou com sangue pelo mamilo e modificações na pele, na 
auréola mamária ou no mamilo podem ser sinais 
indicativos de câncer de mama.

Existe predisposição para o câncer de mama?Existe predisposição para o câncer de mama?
Sim, existem fatores de risco, que estão associados ao 
aparecimento do câncer de mama. São considerados fa-
tores de alto risco a história familiar (mãe ou irmã com câncer 
de mama na pré-menopausa) e a presença de alterações ge-
néticas (modificações nos genes associados ao câncer de mama - 
BRCA1 e BRCA2). A detecção das modificações nos genes 
associados ao câncer de mama – BRCA1 e BRCA2 indica, 
apenas, uma predisposição não sendo definitiva para o apa-
recimento de câncer de mama. Este exame deve ser feito 
preferencialmente nos grupos de mulheres que apresen-
tem uma história familiar de câncer em mama ou ovário.

Qual a vantagem do diagnóstico precoce? Qual a vantagem do diagnóstico precoce? 
O diagnóstico precoce do câncer de mama possibilita 
o tratamento em estágios iniciais da doença, evitando 

procedimentos mais radicais e aumentando as chances 
de cura. A detecção precoce inclui o auto-exame (inspe-
ção visual e palpação sistemática de cada mama pela própria mulher. 
Deve ser realizado geralmente entre o 7º e 10º dia após a menstrua-
ção); o exame clínico das mamas (exame realizado pelo profis-
sional de saúde rotineiramente durante a consulta) e a mamogra-
fia (exame radiológico).

O que é a mamografia?O que é a mamografia?
É um exame de raio-x das mamas. Na imagem radiográ-
fica da mamografia o especialista consegue detectar alte-
rações sugestivas de câncer e diferenciá-las das lesões 
benignas. Para a realização do exame é necessária a com-
pressão dosada das mamas, sem a qual não é possível 
a visualização adequada do tecido mamário e a distinção 
das lesões. Apesar de ser considerada desconfortável por 
algumas mulheres, esta compressão não causa nenhuma 
agressão ao tecido mamário. Não é indicado que pacientes 
sensíveis realizem o exame na fase pré-menstrual, quando 
já existe uma sensibilidade aumentada nas mamas.

Qual a idade ideal para iniciar a realização dos Qual a idade ideal para iniciar a realização dos 
exames de mamografia?exames de mamografia?
A primeira mamografia deve ser realizada entre 35 e 40 
anos e controles periódicos anuais ou bianuais a partir dos 
40 anos. Nas mulheres com historia familiar importante, 
esta recomendação deve ser adiantada em 10 anos. A 
mamografia é o método de escolha para a detecção 
precoce do câncer mamário, pois consegue descobrir 
lesões mesmo antes de serem aparentes no exame 
físico. È recomendada como método de rastreamento, 
sendo indicada para todas as mulheres, independente da 
existência de sinais ou predisposição para o câncer.

CÂNCER DE MAMACÂNCER DE MAMA
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PROJETO TORNA DOENÇA OCUPACIONAL A CONTAMINAÇÃOPROJETO TORNA DOENÇA OCUPACIONAL A CONTAMINAÇÃO
DOS COMERCIÁRIOS PELA COVID19DOS COMERCIÁRIOS PELA COVID19

Presidente da Fecomerciários e da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores no Comércio (CNTC), o deputado federal 
Luiz Carlos Motta (PL/SP) apresentou o Projeto de Lei 
nº 3131/21, que caracteriza a contaminação dos comerci-
ários pela Covid-19 como doença ocupacional, ou seja, 
relacionada às condições de trabalho, independente-
mente da comprovação do nexo causal. Pela proposta, 
os comerciários não precisarão comprovar que a 
doença foi adquirida no ambiente de trabalho. O texto, 
que altera a CLT, caracteriza legalmente o adoecimento 
pelo novo Coronavírus como doença ocupacional, visando 
dar maior segurança jurídica nas relações trabalhistas. 
O PL 3131/21 aguarda despacho do presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, que irá designar o relator da 
proposição naquela Casa.

MottaMotta
O parlamentar diz: “A categoria está exposta a situações “A categoria está exposta a situações 
que propiciam a contaminação. Em todo o Brasil são 12 que propiciam a contaminação. Em todo o Brasil são 12 
milhões de comerciários, sendo 2,7 milhões só no Estado milhões de comerciários, sendo 2,7 milhões só no Estado 
de São Paulo”.de São Paulo”.
Em dezembro de 2020, MPT emitiu nota técnica 
considerando Covid-19 como doença do trabalho.
O Ministério Público do Trabalho emitiu em dezembro 
de 2020, nota técnica (Nota Técnica GT Covid-19 20/20) 
que caracteriza a Covid-19 como doença ocupacional e 
recomenda que os médicos deverão solicitar às empre-
sas a emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho 
(CAT) para funcionários que contraírem o vírus ou casos 
considerados suspeitos. Sua adoção, contudo, não é 
obrigatória.
A nota técnica elaborada pelo Grupo de Trabalho do 
Ministério Público do Trabalho afirma que a Covid-19 
pode ser considerada doença do trabalho quando a 
contaminação do trabalhador pelo vírus ocorrer em 
decorrência das condições especiais de trabalho, 

nos termos do parágrafo  2º do art. 20 da Lei nº 8.213/91.
“A Covid-19 é um risco biológico existente no local de “A Covid-19 é um risco biológico existente no local de 
trabalho, e, a despeito de ser pandêmica, não exclui a trabalho, e, a despeito de ser pandêmica, não exclui a 
responsabilidade do empregador de identificar os pos-responsabilidade do empregador de identificar os pos-
síveis transmissores da doença no local de trabalho e as síveis transmissores da doença no local de trabalho e as 
medidas adequadas de busca ativa, rastreio e isolamento medidas adequadas de busca ativa, rastreio e isolamento 
de casos, com o imediato afastamento dos contatantes, de casos, com o imediato afastamento dos contatantes, 
a serem previstas no Programa de Controle Médico de a serem previstas no Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional, elaborado sob responsabilidade Saúde Ocupacional, elaborado sob responsabilidade 
técnica do médico do trabalho, nos termos da alínea “d” técnica do médico do trabalho, nos termos da alínea “d” 
do item 4.12 da NR 04)”do item 4.12 da NR 04)”, diz trecho do documento.
Por fim, o MPT recomenda que todos os médicos do tra-
balha solicitem a emissão da Comunicação de Acidente 
do Trabalho (CAT) sempre que um caso de Covid-19 for 
identificado e para casos suspeitos.

Luiz Carlos MottaLuiz Carlos Motta
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CONVOCAÇÃO DAS EMPRESAS
VAREJISTAS DE GUARULHOS

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos O Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos CONVOCA CONVOCA 
as empresas varejistas de Guarulhos a entrarem em contato as empresas varejistas de Guarulhos a entrarem em contato 
para formalizarem acordos coletivos até a implementação da para formalizarem acordos coletivos até a implementação da 
convenção coletiva 2021-2022, pois a data-base da categoria está convenção coletiva 2021-2022, pois a data-base da categoria está 
se aproximando e, com isso, a convenção coletiva perderá vigência se aproximando e, com isso, a convenção coletiva perderá vigência 
em 30 de setembro, o que deixará o comércio varejista sem em 30 de setembro, o que deixará o comércio varejista sem 
cobertura legal para algumas atividades como, por exemplo, cobertura legal para algumas atividades como, por exemplo, 
convocar empregados para o trabalho aos domingos e feriados.convocar empregados para o trabalho aos domingos e feriados.

Em razão disso, Em razão disso, CONVOCAMOSCONVOCAMOS as empresas varejistas de  as empresas varejistas de 
Guarulhos a entrarem em contato com o nosso departamento Guarulhos a entrarem em contato com o nosso departamento 
jurídico o mais rápido possível.jurídico o mais rápido possível.


