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Leia na página 4 - Vitórias do Sindicato na Justiça:
Banco de horas sem aprovação dos • 
trabalhadores é nulo 
Comerciária demitida no primeiro mês de • 
gestação receberá indenização 

É Hora de  
Reajuste 
Salarial

Categoria vai negociar com os patrões em campanha unifi cada. 
Nossas bandeiras são reposição salarial e aumento acima da in-
fl ação; fi m do banco de horas; redução da jornada de trabalho 
para 40 horas semanais sem redução de salário; participação nos 
lucros ou resultados (PLR); igualdade de oportunidades; auxílio-
creche; punição para o assédio moral; cesta básica; erradicação 
do trabalho infantil e fi m das demissões imotivadas – pág. 3.

Comerciários da Riachuelo terão PLR – pág. 4

Sede Campestre e Pesqueiro já estão em 
Funcionamento – pág. 5 
Saúde Dental – pág. 6
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No dia 06 de agosto, entregamos 
aos patrões a nossa pauta de rei-
vindicações da Campanha Salarial 
Unificada 2009/2010. Entre os nos-
sos pleitos estão a reposição sa-
larial e aumento acima da inflação 
(em nossas contas isso significa 
algo em torno de 10%); fim do ban-
co de horas; redução da jornada 
de trabalho para 40 horas sema-
nais sem redução de salário; par-
ticipação nos lucros ou resultados 
(PLR); igualdade de oportunida-
des; auxílio-creche; punição para 
o assédio moral; cesta básica; er-
radicação do trabalho infantil e fim 
das demissões imotivadas.
Nossos pedidos são absoluta-
mente justos.
No ano passado, a crise dos mega 
especuladores internacionais estou-
rou no final das nossas negociações 

e serviu como desculpa para dificultar 
a concessão de direitos e a tentativa 
de retirar outros. Nós resistimos.
Contudo, nós enfrentamos a tal 
crise de frente, nos esforçamos, 
percebemos que havia um proble-
ma que não surgiu em nosso país e 
fomos em frente.
O governo fez a parte dele, criou in-
centivos fiscais e reduziu impostos.
Agora é a vez dos patrões, a bola 
está com eles, é hora de reconhecer 
o nosso esforço durante a crise e 
conceder o aumento real.
Estamos juntos, sindicatos de todo 
o Estado de São Paulo, e, por isso, 
estamos fortes.
Esperamos uma resposta positiva.
É hora de aumento real de salários e 
de redução de jornada de trabalho.

Quarenta horas já!

Presidente do Sindicato dos 
Comerciários de Guarulhos

Walter dos Santos

A BOLA ESTÁ COM OS PATRÕES

COMERCIARIO_SET_2009_FINAL.indd   2COMERCIARIO_SET_2009_FINAL.indd   2 23/9/2009   08:42:1723/9/2009   08:42:17



pág. 3nº 150 | o comerciário | set/2009SINDICALISMO

É HORA DE REAJUSTE 
SALARIAL

Categoria em campanha unifi cada pede reposição salarial 
e aumento acima da infl ação; fi m do banco de horas; redu-

ção da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem 
redução de salário; participação nos lucros ou resultados 

(PLR); igualdade de oportunidades; auxílio-creche; punição 
para o assédio moral; cesta básica; erradicação do trabalho 

infantil e fi m das demissões imotivadas.

O Sindicato dos 
Comerciários de 
Guarulhos entre-
gou, juntamente 

com os outros sindicatos de 
comerciários do Estado de SP 
e com a Fecomerciários (Fe-
deração dos Empregados no 
Comércio do Estado de São 
Paulo), em 6 de agosto, a 
pauta de reivindicações da 
categoria à Fecomércio (Fe-
deração do Comércio do Es-
tado). Cerca de seiscentos 
comerciários foram em pas-
seata do vão l ivre do Masp 
(Avenida Paulista) até a sede 
da Federação dos patrões, 
no bairro Bexiga. 
A estratégia é parte Campanha 
Salarial unificada 2009/2010, 
que começou em julho. A data-
base dos comerciários é 1.º de 
setembro. Entre as reivindica-
ções estão: reposição salarial 
e aumento acima da inflação 
(cerca de 10,5%); fim do ban-
co de horas; redução da jorna-
da de trabalho para 40 horas 
semanais sem redução de salá-
rio; participação nos lucros ou 

resultados (PLR); igualdade de 
oportunidades; auxílio-creche; 
punição para o assédio moral; 
cesta básica; erradicação do 
trabalho infantil e fim das de-
missões imotivadas. 
O presidente Conselho de Re-
lações do Trabalho da Feco-
mercio, Ivo Dall´Ácqua Júnior e 
outros representantes da fede-
ração patronal receberam os 
comerciários.Participaram do 
ato, além dos comerciários de 
Guarulhos, São Paulo, Osasco, 
Cotia, Campinas e Franco da 

Rocha e a Fecomerciários, que 
representou o restante da ca-
tegoria no Estado. 
Walter dos Santos, presidente 
do Sindicato dos Comerciários 
de Guarulhos disse que espera 
bons resultados: “Entendemos 
que é hora de falar em aumento 
real, durante a crise internacio-
nal, nós seguramos as pontas e 
mostramos que o comércio não 
entraria nessa onda, chegou o 
momento do reconhecimento do 
nosso trabalho e do nosso va-
lor”, disse ele. 

Walter dos Santos fala aos comerciários antes da 
entrega da pauta de reivindicações aos patrões.
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da esq. p/ dir. Zequinha (Cotia), Walter dos Santos (guarulhos), José Pereira da Silva Neto (Osasco), Luiz Carlos Motta (Fecomerciários) 
e Ricardo Patah (São Paulo), entregam a pauta de reivindicações ao presidente Conselho de Relações do Trabalho da Fecomercio, Ivo 
Dall´Ácqua Júnior
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Em resposta à ação movida pelo departa-
mento Jurídico do Sindicato dos Emprega-
dos no Comércio de Guarulhos, o juiz da 1ª 
Vara do Trabalho reconheceu a nulidade do 
banco de horas imposto a um ex-funcioná-
rio do supermercado Dia Brasil. 
Com a decisão, o comerciário deverá re-
ceber em dinheiro as horas trabalhadas 
que extrapolaram a jornada semanal de 
44 horas. O valor inicial arbitrado à sen-
tença é de R$5 mil. 

BANCO DE HORAS SEM APROVAÇÃO DOS 
TRABALHADORES É NULO

SUPERMERCADO DIA BRASIL, O SUPERMERCADO DA ECONOMIA 
TAMBÉM NO SALÁRIO DOS SEUS EMPREGADOS

De acordo com a Convenção Coletiva de 
Trabalho dos Empregados no Comércio 
Varejista de Guarulhos, documento que, 
em complementação à Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT), rege a relação 
profi ssional entre empregadores e em-
pregados, o banco de horas só é válido 
quando o mesmo é aprovado pelos em-
pregados em assembléia realizada por 
representante do sindicato da categoria, 
etapa que, como fi cou comprovado, não 

foi realizada pelo Dia Brasil. 
O comerciário deverá receber ainda in-
denização substitutiva ao vale-refeição 
referente a todos os feriados trabalhados, 
como determina a cláusula 49 da Con-
venção Coletiva de Trabalho, além de 
equiparação salarial, já que o mesmo foi 
promovido de operador de armazém para 
operador de armazém I, sem que hou-
vesse alteração no valor da remuneração 
mensal. (cabe recurso).

Os Sindicatos dos Empregados no Comér-
cio (SECs) de Guarulhos, Araçatuba, Bau-
ru, Campinas, Guaratinguetá, Jacareí, Jun-
diaí, Marília, Mogi das Cruzes, Ribeirão 
Preto, Santo André, Santos, São José dos 
Campos, São José do Rio Preto, São Paulo 
e Sorocaba assinaram acordo de Participa-
ção nos Lucros e Resultados (PLR) com a 
empresa Lojas Riachuelo. 
A validade é de 1º de janeiro de 2009 até 
31 de dezembro de 2009. A apuração das 
cotas e o pagamento serão semestrais e no 
valor máximo de três salários. “As metas 
de vendas serão estabelecidas pelas dire-

COMERCIÁRIOS DA RIACHUELO TERÃO PLR
torias de lojas e comercial com anuência 
dos Sindicatos”, diz Edson Santos, Gerente 
de relações trabalhistas e sindicais da Ria-
chuelo. 
“Ficamos muito felizes em contribuir com 
mais esta vitória dos comerciários que me-
recem ter seus esforços recompensados fi -
nanceiramente. 
Esperamos conseguir este benefício para 
um número cada vez maior de trabalhado-
res. Para os patrões os resultados também 
serão positivos, já que as pessoas trabalham 
mais felizes e produzem mais quando estão 
satisfeitas”, afi rma Walter dos Santos, pre-

sidente do Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Guarulhos.
O presidente da Fecomerciários, onde o 
acordo foi assinado dia 13 de agosto, tam-
bém comemorou: “Será um dinheiro a mais 
no orçamento do trabalhador”.

O Sindicato dos Empregados no Comércio 
de Guarulhos, através de seu departamen-
to Jurídico, ganhou mais uma batalha na 
justiça em favor dos comerciários. Desta 
vez, o Sindicato conseguiu que a comer-
ciária Sandra Regina de Araújo Moraes, 
demitida pelas Casas Bahia quando esta-
va com três semanas de gestação, receba 
toda a indenização prevista em lei.  
Alegando que “nem mesmo a própria co-
merciária sabia que estava grávida no ato 
da demissão”, a empresa saiu-se vitoriosa 
no julgamento realizado pelo Tribunal Re-
gional do Trabalho de Guarulhos. 
Apesar disso, o Jurídico do Sindicato não 
desanimou e, amparado pelo Artigo 10, 
Letra B da ADCT (Disposições Transitó-
rias Constitucionais) que afi rma estar a 
mulher “protegida desde o início da gra-

COMERCIÁRIA DEMITIDA NO PRIMEIRO MÊS 
DE GESTAÇÃO RECEBERÁ INDENIZAÇÃO

videz, independente do conhecimento ou 
não do fato” recorreu ao TST (Tribunal 
Superior do Trabalho) que, por unani-
midade, condenou a reclamada (Casas 
Bahia) a indenizar a comerciária. 
O valor arbitrado inicialmente à causa 
foi de R$10 mil, valor referente ao sa-
lário de Sandra desde o ato da dispen-
sa até cinco meses após o término da 
licença maternidade.
Antes disso, também através do Jurídico 
do Sindicato, a comerciária já havia ven-
cido o processo em que requisitava inte-
gração de comissões pagas “por fora”, 
bem como seus refl exos legais.
Faça como a comerciária Sandra Regi-
na. Conte com o apoio do Sindicato dos 
Empregados no Comércio de Guarulhos 
para defender seus direitos
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Se você fi zer a sua parte, seguindo as normas de funcionamento e tendo respeito pela natureza, já será de extrema 
importância. Com a colaboração de todos, cuidamos bem do nosso patrimônio e o divertimento é garantido!

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE CAMPESTRE
Com o objetivo de preservar o patrimônio dos comerciários, foram estabelecidas algumas regras de utilização para a sede campestre: 

 O número máximo de convidados é de cinco por sócio, com a cobrança de taxa pela utilização de R$ 10,00 por convidado.• 
 Na piscina, o acesso só é permitido em trajes de banho.  • 
 Para ingressar na sede é necessário apresentar a carteira de associado do sindicato e a carteirinha dos dependentes.  • 
 Funciona aos fi nais de semana e feriados, das 9h às 17h, tel: 4656-1783.• 
 É proibido permanecer no local após às 17h.• 

E para aqueles que preferem um pouco de tranqüilidade, ao lado da sede 
fica o pesqueiro do lago, mais uma opção de lazer para os comerciários.
É muito bom ficar a beira do lago pescando ou simplesmente apreciando a 
natureza, relaxando e sentindo a paz que ela nos transmite.

REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO PESQUEIRO
 O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da sede campestre, após identifi cação • 
na portaria.  
 Para proporcionar a tranqüilidade necessária para a prática da pescaria aos freqüentadores do • 
local, não é permitida a presença de crianças e de convidados. 

A Sede Campestre reabriu no último 
dia 5 de setembro e com a chegada do 
calor, muitos associados aproveitaram 
para desfrutar momentos de lazer com 

Setembro chegou e 
com ele a reabertura 

da Sede Campestre 
também

Pesqueiro: sombra, água fresca e 
muitos peixes

Tudo isso, para que você comerciário, aproveite o seu dia de descanso junto à beleza do campo. 
O acesso é bem fácil, pela Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56,  no bairro Cafundó - Santa Isabel.

seus familiares e amigos comerciários.   
O local da sede é bem distribuído e cer-
cado com muita  área verde, contendo 
um complexo aquático, quiosques com 

churrasqueiras, campo de futebol gra-
mado, quadra poliesportiva coberta, sa-
lão de jogos, videokê, playground, lan-
chonete e um amplo estacionamento.
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SENSIBILIDADE DENTAL
Se você sentir uma sensação dolorosa em seus dentes após tomar bebidas 
ou comer comidas quentes ou frias, seus dentes são sensíveis. A sensibili-
dade dentária é a dor causada por desgaste da superfície do dente. A causa 
mais comum desta sensibilidade na pessoa adulta é a exposição da raiz dos 
dentes na área cervical, ou colo, devido à retração gengival. Como a raiz 
não está coberta pelo esmalte, milhares de canalículos que vão do centro 
do dente e levam o feixe nervoso da polpa até a superfície fi cam expostos 
e acusam a dor. Quando o calor, frio ou pressão afeta esses canalículos, 
você sente dor. Ignorar os dentes sensíveis pode levar a outros problemas 
de saúde bucal. Especialmente se a dor fi zer com que você não escove bem seus dentes, tornando-os 
vulneráveis às cáries e doenças gengivais.
A melhor maneira de tratamento e cura é falar com o seu dentista, somente ele poderá indicar quais 
são os produtos mais adequados para o seu problema de sensibilidade.

“Foi a minha primeira consulta com a dentista e achei ótimo. O 
atendimento é muito bom e a doutora Adriana é muito simpática”
 FABIO RORATO ROCHA, 34 anos, vendedor
Comerciário associado desde novembro de 2008.

DENTISTA GRATUITO
O atendimento odontológico é totalmente GRATUITO, oferecido na sede 
do sindicato, para associados há mais de 6 meses. Consultas devem 
ser marcadas pelo telefone: 2475-6565. Verifique, também, condições 
especiais para tratamento com próteses e jaquetas. Você também pode 
utilizar os dentistas conveniados do sindicato, que oferecem descontos 
aos associados.

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos firmou convênio com a Silos Assistência Médica, 
clínica oftalmológica localizada na avenida Luiz Faccini, 33 - 1º andar / sala 7, Centro de Guarulhos.
No local, os comerciários sindicalizados podem passar por consulta, realizar exames e obter receita, se for 
o caso, gratuitamente. 
Para complementar o serviço, os comerciários que necessitarem de óculos têm a opção de levar a receita 
até a Ótica Diamante (rua Padre Celestino, 147 – Centro) onde terão desconto de 20% a 50% sobre o valor 
da lente e da armação para pagamento à vista. A ótica também aceita pagamento parcelado em até 6 vezes 
no cartão.
Para agendar sua consulta, ligue 2442-9032. Lembramos que para ter acesso ao serviço, o comerciário 
deve estar com o pagamento das mensalidades em dia.

NOVO CONVÊNIO: Consulta com oculista e exames 
gratuitos para comerciários sindicalizados
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BOMBOM DE LEITE NINHO

INGREDIENTES: 
1 LATA DE NESCAU DE 400 G
1 LATA DE LEITE NINHO INSTANTÂNEO 
2 LATAS DE LEITE CONDENSADO 
1 RECEITA PRONTA DE BEIJINHO (OPCIONAL)
CEREJA E UVA PASSA (OPCIONAL)

MODO DE PREPARO:

COLOQUE EM UM REFRATÁRIO O LEITE NINHO, O NESCAU E AS 2 LATAS 
DE LEITE CONDENSADO. AMASSE TUDO MUITO BEM, SEM LEVAR AO 
FOGO E RESERVE.

SE QUISER, PREPARE UMA RECEITA DE BEIJINHO PARA O RECHEIO.
ENROLE O BEIJINHO E COLOQUE O RECHEIO DENTRO DA MASSA 
RESERVADA.

PODE COLOCAR TAMBÉM PEDACINHOS DE CEREJA OU UVA PASSA.

DEPOIS DE PRONTO, NÃO PASSAR NO AÇÚCAR, EMBRULHAR EM PAPEL ALUMÍNIO E CONSERVAR 
EM GELADEIRA PARA NÃO RESSECAR. 
É RÁPIDO, FÁCIL E FICA UMA DELÍCIA!

LATAS 
R AO 

PIADA
Uma senhora de aproximadamente 60 anos e 
loira tentava o suicídio, aí pediu orientação ao seu 
médico onde fi cava o coração. O médico respondeu 
que fi cava a dois dedo abaixo do seio esquerdo. 
No dia seguinte a senhora foi noticia de jornal:
Extra! Extra! Senhora tenta suicídio dando tiro no 
joelho!

O Manuel foi, na segunda-feira, a uma loja de 
sapatos. Escolheu, escolheu e acabou se decidindo por um par de sapatos 
de cromo alemão.
O vendedor entregou o sapato, mas foi logo advertindo-o:
- Senhor, estes sapatos costumam apertar os pés nos primeiros cinco 
dias..
- Não tem problema. Eu só vou usá-los no domingo que vem.

O sujeito chega quinze minutos atrasado a uma conferência e, ao entrar, 
o porteiro o alerta:
- Por favor, não faça barulho!
- O quê? Já tem gente dormindo? 

Você parou para pensar em quantas sacolas descar-
táveis já consumiu em sua vida? Aceitar essas em-
balagens virou algo automático quando fazemos 

compras no supermercado, na padaria ou na farmácia.
Muitas vezes, até pequenos produtos, como um chocolate ou 
uma cartela de comprimidos, que poderiam ser guardados na 
bolsa , são colocados nas sacolinhas de plástico.
Esse gesto, pode até parecer inofensivo, mas todas as peças 
juntas representam uma ameaça para a vida no planeta, hoje 
e para as futuras gerações.
Segundo organizações que atuam na preservação do meio 
ambiente, uma pessoa joga fora, em média, 800 sacolas plás-
ticas por ano. Quando se pensa em níveis mundiais, esse nú-
mero pode chegar a 1 trilhão de unidades consumidas por 
ano!
Quando as sacolas não são encaminhadas para serviços de 
reciclagem, seus destinos são os aterros sanitários, lixões ou 
 – o que é pior  – os rios e córregos. No primeiro caso, elas 
retardam a decomposição do restante do lixo, podendo le-
var mais de 100 anos para se degradar. Em rios provocam a 
morte de animais, além de obstruírem postos de drenagem 
da chuva, causando enchentes. Isso sem contar que as ma-
térias-primas utilizadas para a produção de sacolas plásticas 
são o petróleo ou o gás natural, dois tipos de recursos não-
renováveis.
Parece claro que o uso em demasia dessas sacolas tornou-se 
um hábito que não tem mais lugar no mundo de hoje, em que 

UM MUNDO MELHOR
todos os esforços estão concentrados na redução da produ-
ção de lixo e do consumo exagerado.

COMECE POR VOCÊ
Mas, se não aceitarmos as embalagens plásticas no comér-
cio, como carregar as compras? Uma alternativa positiva 
são as sacolas de pano reutilizáveis. Mais 
resistentes, elas são uma excelente op-
ção para as pequenas compras do 
dia a dia. É claro que as sacoli-
nhas descartáveis não vão parar 
de existir de uma hora p a r a 
outra, mas o importante 
é usá-las cada vez me-
nos. A palavra-chave 
deste comportamento é 
o consumo consciente. 
Então, faça um esforço 
e reduza ao máximo seu 
uso. Reutilize-as sem-
pre e recicle-as quando 
não puderem ser mais 
utilizadas. 

OU, MELHOR AINDA, NA PRÓXIMA VEZ QUE FOR ÀS 
COMPRAS, LEVE A SUA PRÓPRIA SACOLA ECOLÓGICA 
DOBRADINHA NA BOLSA. O PLANETA AGRADECE!

a e
omp
s s

vão par
p a r a
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