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CONFIRMADO:
PREPARE-SE PARA A GRANDE FESTA DOS COMERCIÁRIOS 2019

DIA 03/11/2019

SORTEIO DE
Evento realizado pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos em sua Sede
Campestre, comemora o Dia da Categoria com muitos prêmios. A 24ª Festa em Homenagem
ao Dia dos Comerciários acontecerá no dia 03 de novembro, domingo, a partir das 10 horas,
na Sede Campestre.
Confira na Página 05

SEDE CAMPESTRE REABERTA

A Sede Campestre e o pesqueiro reabriram no dia 31 de
agosto e já retomaram o sucesso de público, até porque
são opções de qualidade para a família comerciária
passar dias agradáveis. Aproveite você também,
combine com os amigos, prepare a carne e vá já
no próximo final de semana. Esperamos você!

UMA MOTO
0 km
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SINDICATOS EM DEFESA DOS TRABALHADORES

O governo Bolsonaro e alguns deputados e senadores até tentaram, mas
a maioria das armadilhas aos trabalhadores que eles tentaram enfiar na
tal Medida Provisória da “Liberdade Econômica” não foi aprovada.
Ao perceber que Guedes e Bolsonaro tentavam, juntamente com alguns
deputados, atacar direitos trabalhistas, representantes dos trabalhadores, como o Deputado Federal Luiz Carlos Motta, agiram rapidamente
e contaram com uma rede de apoio de sindicatos de várias categorias,
entre eles os comerciários.
Com isso, parte das propostas de alterações em leis trabalhistas que
haviam sido incorporadas ao projeto foram retiradas no plenário da
Câmara. Outras foram derrubadas pelo Senado Federal.
Era absurda, por exemplo, a proposta que mudava o repouso semanal
remunerado aos domingos. A Constituição prevê que o descanso pode
ser concedido preferencialmente aos domingos e os comerciários já
contam com regras para o trabalho nesse dia estipuladas em Lei e em
negociações coletivas. O projeto continuava garantindo que o trabalha-

dor teria direito a uma folga semanal, mas ela só precisaria coincidir
com o domingo uma vez a cada sete semanas, depois de pressões caiu
para uma a cada quatro, mas os sindicalistas continuaram lutando e a
proposta foi rejeitada no Senado. Ao conceder descanso em outro dia,
o empregador ficaria dispensado de pagamento extra pelo domingo trabalhado. A folga aos domingos garante a vida com os amigos e família.
Um outro trecho que acabou retirado após pressão dos trabalhadores desobrigava micro e pequenas empresas com menos de 20 empregados de
contarem com uma Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).
O governo de Bolsonaro ainda conseguiu manter na tal MP da “Liberdade Econômica”, agora transformada em lei, mudanças trabalhistas como
o aumento na dispensa do controle de ponto de dez para 20 empregados;
a previsão do ponto por exceção (que permite o registro apenas quando
o horário for diferente do habitual).
A tal MP da “Liberdade Econômica” foi anunciada como algo bem
intencionado, com o objetivo de facilitar a vida do pequeno empresário
no Brasil, mas por trás dela tentaram fazer uma mini reforma trabalhista, apesar da anterior, de Temer, ter se mostrado um desastre e não ter
trazido os empregos prometidos.
Está claro que Bolsonaro, que traiu os trabalhadores que nele votaram,
tentará novamente e aliado aos seus comparsas retirar os direitos
trabalhistas.
É em momentos como esse, em que o preço da liberdade é a vigilância,
que os sindicatos se mostram importantes. São eles que mantêm nossos
direitos em pé, por isso é importante a sua participação nas assembleias
e em acompanhar as atividades sindicais. Há uma guerra por mais lucros
e exploração e a trincheira de defesa é o sindicato. Os trabalhadores
precisam se unir em torno dessa trincheira.

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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SINCOMERCIÁRIOS VAI À JUSTIÇA E LIVRARIA CULTURA É
CONDENADA A PAGAR MEIO MILHÃO DE REAIS EM AÇÃO POR PLR
Outra grande vitória do
departamento jurídico do
Sincomerciários de Guarulhos e Região em defesa
da categoria.
A Livraria Cultura foi condenada a pagar cerca de
R$ 500 mil aos comerciários representados pelo
sindicato em razão do não
pagamento de PLR - Participação nos Lucros e Resultados.
A ação foi proposta pelos
advogados do sindicato.
Na sentença proferida no
dia 10 de agosto, o Juiz
determinou que a empresa pague os valores de
PLR relativos ao período
compreendido entre os anos 2014 e 2018. O magistrado
afirmou: “Restou incontroverso no autos que não houve
o pagamento das parcelas da participação nos lucros e
resultados requeridas na inicial aos empregados da Ré. As
normas coletivas da categoria, apresentadas pelo Autor
com a inicial, estabelecem o pagamento da PLR”.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de
Guarulhos, comemorou: “É importante destacar que
já atingimos quase dois milhões de reais em condenações

pelo não pagamento de PLR e isso só foi possível graças
ao trabalho do sindicato, não uma, mas duas vezes,
primeiro brigamos para colocar a obrigatoriedade da
PLR na Convenção Coletiva e depois fomos à Justiça para
obrigar os maus patrões a pagarem o que é devido
na Convenção que, hoje em dia, prevalece sobre a lei”.
Terão direito a receber a PLR os funcionários da empresa
que trabalharam nesse período. Lembrando que em Guarulhos fica localizado o centro de distribuição da empresa.

Ainda cabe recurso.
O departamento jurídico está disponível para atender a categoria e seus advogados pedem que sempre que os trabalhadores no comércio se sentirem prejudicados, que procurem o sindicato, que está pronto a defender os seus direitos.
Somente neste ano, os acordos e condenações judiciais pelo não pagamento de PLR já proporcionaram o pagamento de quase
dois milhões de reais aos comerciários da base do sindicato. Confira:
< Juju Bazar.
< ShoeBiz de Guarulhos.
< Marabraz (Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Santa
Isabel e Itaquaquecetuba).
< Sasaki embalagens.
< Havaianas (lojas dos shoppings Internacional e Maia).
< Kek Calçados (Guarulhos).
< Global distrib. bens de consumo, Guarulhos (condenada em primeiro
grau a pagar a PLR).
< Thiago Calçados, de Guarulhos (condenada em primeiro grau a
pagar a PLR).
< Nike (Shopping Internacional de Guarulhos).
< Kallan calçados, de Guarulhos.

< Khelf (Shopping Internacional de Guarulhos).
< Armarinhos Fernando em Guarulhos (condenada em primeiro grau
a pagar a PLR).
< M Officer em Guarulhos (condenada em primeiro grau a pagar
a PLR).
< Alô Kids Artigos Infantis (Alô Bebê) de Guarulhos.
< Empório Alex (Guarulhos).
< Paraíso calçados (Guarulhos).
< Toronto calçados (Guarulhos).
< Roleta Calçados (Guarulhos).
< Vivara (lojas dos shoppings Internacional e Maia).
< New Balance (Shopping Maia).
< Dekore Guarulhos (condenada em primeiro grau a pagar a PLR).
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SINCOMERCIÁRIOS ASSINA CONVENÇÃO COLETIVA COM ATACADISTAS
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GARANTE REAJUSTE
O Sincomerciários de Guarulhos e Região e o
Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros
Alimentícios do Estado de SP assinaram nesta
quarta, 04 de setembro, a Convenção Coletiva
referente ao período de 2017 a 2019.
Restou ajustado no documento que será concedido um reajuste de 2,5% para o período entre
01/09/2017 e 31/08/2018 e de 4,4% para a etapa
compreendida entre 01/09/2018 e 31/08/2019.
Participaram da assinatura da Convenção, pelo
Sincomerciários de Guarulhos, Walter dos Santos, Presidente e Jorge Bascegas, do departamento jurídico. E pelo Sindicato do Comércio
Atacadista de Gêneros Alimentícios do Estado

Da esq. p/ dir.: pelo Sind. Com. Atac. Gen. Alim, João Belmonte, adv. e o presidente Algirdas Balsevicius. Pelo Sincomerciários de Guarulhos, Walter dos Santos e assessor jurídico, Jorge Bascegas

de SP assinaram seu presidente, Algirdas Antonio Balsevicius e o
assessor jurídico, João Belmonte.

CURSO “GANHE MERCADO” QUALIFICA TRABALHADORES
O CQC – Centro de Qualificação do Comerciário, um órgão
do Sincomerciários de Guarulhos e Região, promoveu, no
último dia 29 de agosto, o curso “Ganhe Mercado”.
Nesse curso, os comerciários aprenderam a planejar ações
de marketing adequadas para a conquista de clientes.
Para alcançar esse objetivo, o palestrante, o renomado
professor Gilberto Campião, consultor do SEBRAE-SP com
mais de 20 anos de experiência em comércio varejista,
mostrou de forma didática como estabelecer uma estratégia de conquista de mercado de consumidor-alvo, além
de identificar o que leva o cliente a comprar para definir
estratégias de produtos/serviços e preços adequados.
O coordenador do CQC, Sidney, ficou satisfeito com
o resultado: “Tivemos um número alto de inscrições,
foram 38, compareceram 16, o que consideramos
muito bom, pois pretendemos fazer oficinas com cerca de 20 participantes. Quando comparecem mais,
acolhemos e adaptamos, pois o objetivo é qualificar
os comerciários para o cada vez mais competitivo
mercado de trabalho. Nessa oficina, o consultor do
SEBRAE-SP, Gilberto Campião, a quem agradeço pela
didática exposição, interagiu com cada participante.
O objetivo foi plenamente atendido”, finalizou Sidney.
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O CQC - Centro de Qualificação do Comerciário fica na Rua
Cerqueira César, 236 – Centro – Guarulhos/SP Tel. 11 4378-8333.
Acompanhe no site do Sincomerciários de Guarulhos e nas redes
sociais os próximos eventos que serão promovidos para qualificar os
comerciários e possibilitar que possam obter mais ganhos e melhores
postos de trabalho.

LAZER
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FESTA DOS COMERCIÁRIOS
2019
A 24ª Festa dos Comerciários acontecerá no dia 03 de novembro, à partir das 10h. Confira as regras de ingresso para
a festa e para concorrer ao sorteio:

REGRAS

PRÊMIOS

• Para participar do SORTEIO é preciso estar
trabalhando no comércio, ou seja, os sócios sem
vínculo NÃO participarão dos sorteios.
• As mensalidades deverão estar em dia até a data da
festa.
• No dia da festa será expressamente proibida a
entrada de pai, mãe, convidados ou visitantes.
• No dia da festa o pesqueiro estará FECHADO.

Além das dezenas de prêmios como TV’s, microondas,
fritadeiras, aparelhos de jantar, jogos de panelas, ventiladores,
entre outros, SERÁ SORTEADA UMA MOTO O KM doada
pela Yamaha.
Não perca essa grande confraternização da categoria e aproveite
para curtir com a sua família, com muito chope e churrasco
à vontade.
CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA!
O OK
M O T M IO S
A
M
U
PRÊ
IT
E MU

OS
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SETEMBRO AMARELO: PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada
40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo e é
a segunda principal causa de morte entre indivíduos com
faixa etária entre 15 e 29 anos, mas 90% deles podem
ser evitados. No Brasil já é considerado um problema de
saúde pública.
Com a intenção de criar um período no ano em que a sociedade possa debater o tema, desde 2015, existe a campanha “Setembro Amarelo” pela parceria entre o Centro de
Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina
(CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP).
SUICÍDIO NO TRABALHO
Bipolaridade, ansiedade e depressão são alguns dos
transtornos que mais contribuem para o suicídio. E isso
também pode ser desencadeado pelos novos modelos
de gestão adotados pelas empresas, associados às reestruturações e demissões frequentes, que aumentaram
a insegurança e, consequentemente, o nível de autoexigência ante o medo de perder o emprego.
Essa nova realidade do mundo do trabalho precarizado,
flexível, fragmentado e produtor de desemprego usa,
frequentemente, a política das humilhações cotidianas e
sistemáticas como instrumento de controle, desestruturando emocionalmente os trabalhadores.
Esses fatores provocam estado de mal-estar profundo,
responsável pelo aumento de suicídios no e do trabalho,
mostrando a nova estética da violência em um mundo do
trabalho globalizado.
SINAIS DE ALERTA
As pessoas sob risco de suicídio costumam falar sobre
morte e suicídio mais do que o comum, confessam se
sentir sem esperanças, culpadas, com falta de autoestima e têm visão negativa de sua vida e futuro. Essas
ideias podem estar expressas de forma escrita, verbal
ou por meio de desenhos. Também podem se isolar, não
atendendo a telefonemas, interagindo menos nas redes
sociais, ficando em casa ou fechadas em seus quartos,
reduzindo ou cancelando todas as atividades sociais, principalmente aquelas que costumavam e gostavam de fazer.
DIANTE DE UMA PESSOA SOB RISCO DE SUICÍDIO,
O QUE SE DEVE FAZER?
Encontre um momento apropriado e um lugar calmo para
falar sobre suicídio com essa pessoa. Deixe-a saber que
você está lá para ouvir, ouça-a com a mente aberta e ofereça seu apoio.
Incentive a pessoa a procurar ajuda de profissionais de
serviços de saúde, de saúde mental, de emergência ou
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apoio em algum serviço público. Ofereça-se para acompanhá-la a um atendimento.
Se você acha que essa pessoa está em perigo imediato, não a deixe sozinha. Procure ajuda de profissionais de
serviços de saúde, de emergência e entre em contato
com alguém de confiança, indicado pela própria pessoa
Se a pessoa com quem você está preocupado(a) vive
com você, assegure-se de que ele(a) não tenha acesso a
meios para provocar a própria morte (por exemplo, pesticidas, armas de fogo ou medicamentos) em casa.
Fique em contato para acompanhar como a pessoa está
passando e o que está fazendo.
SE VOCÊ QUER PEDIR AJUDA, VOCÊ TEM O DIREITO DE:
< Ser respeitado e levado a sério;
< Ter o seu sofrimento levado em consideração;
< Falar em privacidade com as pessoas sobre você
mesmo e sua situação;
< Ser escutado;
< Ser encorajado a se recuperar.

ONDE BUSCAR AJUDA PARA PREVENIR O SUICÍDIO?
► CAPS e Unidades Básicas de Saúde (Saúde da família,
Postos e Centros de Saúde).
► UPA 24H, SAMU 192, Pronto Socorro; Hospitais
► Centro de Valorização da Vida – 188 (ligação gratuita):
www.cvv.org.br
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MAIS DE 150 FAMÍLIAS JÁ RECEBERAM O KIT-BEBÊ
Desde 2015, o Sincomerciários de Guarulhos oferece aos seus
associados o Kit-Bebê. Nesse tempo, 157 famílias já foram beneficiadas com o programa que constituí mais um dos vários benefícios
oferecidos pelo sindicato aos seus sócios.
Em agosto, mais cinco famílias o retiraram na sede do sindicato. O
kit-bebê tem o objetivo de ser um presente e, ao mesmo tempo, um
auxílio em um momento da vida que é de muita alegria, mas, também, de muitos gastos financeiros. Por isso, o Sincomerciários de
Guarulhos o oferece às mães comerciárias sócias há pelo menos três

A sócia Karina, da Besni do Centro de Guarulhos,
e sua filha, Nathallye com o bebê Gustavo

meses, ou dependentes de sócios e que tenham filhos com idade
de zero a três meses. Caso você se encaixe nessas condições, entre
em contato com o Sincomerciários de Guarulhos, pelo telefone
11 2475-6565.
Sempre lembrando que o kit-bebê é composto de 15 itens, todos indispensáveis ao bebê, como trocador de bolsa, termômetro digital, talco
e sabonete, 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.

O sócio Jefferson, da Telhanorte da Vila Augusta,
com o kit para o seu bebê, Miguel

Vanderson, marido da associada Jacqueline, da Guarupar Comércio
de Parafusos, com kit do bebê Leonardo

A mamãe Gabriela, das Casas Bahia Centro de Guarulhos, retira o kit para seu bebê, Pedro Henrique

A sócia Vera, das Casas Bahia de Itaquaquecetuba, com o kit para
o seu bebê Erick
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IMPORTANTE: NÃO SEJA LESADO NA RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

PARA MAIS INFORMAÇÕES E AGENDAMENTOS, LIGUE:

GRATUITO
Guarulhos

Convidamos você trabalhador a nos fazer uma visita e
conhecer o nosso consultório odontológico

2475-6565

Itaquaquecetuba

4642-0318
4642-0792
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