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ACORDAR

Já está bem claro, ao menos para quem vive a realidade e não se 
esconde em fakenews de grupos de whatsapp, que a retirada de direitos 
dos trabalhadores e aposentados, vendidas como a salvação do país, só 
serve para aumentar lucros de patrões e financiar juros para especula-
dores da bolsa de valores.
Retirar direitos trabalhistas não gera empregos, só piora a qualidade de 
vida da população, reduz salários e aumenta a miséria.
O que produz um círculo virtuoso em uma nação é distribuição de renda, 
salários dignos, educação de qualidade para todos e geração de empregos.
Governo que diz o contrário está mentindo e não está a serviço do povo, 
mas atuando para manter os privilégios de poucos que vivem em festas 
e viagens, enquanto milhões lutam pela sobrevivência.
A pandemia de Covid19 apenas deixou isso mais claro. O auxílio emer-
gencial que a dupla Bolsonaro/Guedes propôs ser de R$ 200 e que só foi  
R$ 600 porque o Congresso Nacional forçou a barra, proporcionou 
aumento da renda para milhões de pessoas, o que mostra a miséria 

em que muitos vivem. O que era para ser uma salvação temporária foi 
melhor do que a “vida normal” de grande parte da população brasileira.
Não dá mais para aceitar isso.
Muitos de nós, trabalhadores e sindicalistas, dormimos em berço 
esplêndido, esperando como o filho que aguarda os pais, que os gover-
nos deem de mãos beijadas um país equilibrado e com qualidade de vida 
para todos, mas isso é balela.
Já passou da hora de acordar. Talvez um governo desastroso em todos os 
sentidos como o atual, que não respeita trabalhadores, meio ambiente, 
mulheres, minorias, que não respeita sequer a verdade, talvez um 
governo assim sirva como oportunidade para despertarmos e irmos à luta.
Temos de reivindicar. A começar pela manutenção dos R$ 600 no auxílio 
emergencial, algo que as Centrais já estão fazendo, de forma tímida, 
mas estão fazendo desde o lançamento da campanha #600 pelo Brasil.
Sabemos das limitações sanitárias que a Covid19 impõe, mas não dá 
para ficar de braços cruzados, temos que ir para a rua, com distancia-
mento, como tem sido feito em protestos realizados no Chile e na Argen-
tina, mas a situação grave que está posta não permite esperar. Os alia-
dos não deixaram de combater Hitler porque nevava, fazia frio ou chovia.
Nós não podemos deixar que tirem tudo dos trabalhadores. A campanha 
pelos 600 Reais tem que ir para a rua e junto com ela o grito por mais 
direitos para os trabalhadores.
Não podemos deixar que o mais cruel ministro da economia da história,  
Paulo Guedes, vá aos poucos arrancando nossos direitos, enquanto 
estamos dentro de casa.
Temos que cuidar da vida, nos prevenirmos da Covid19 e manter o 
distanciamento, mas isso não pode nos impedir de mostrar a nossa 
indignação e defender os nossos direitos.

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.
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CONFERÊNCIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Temos recebido várias denúncias de empregados que fo-
ram enganados por seus empregadores no momento da 
rescisão do contrato de trabalho.
A Reforma Trabalhista acabou com a exigência de que a 
rescisão contratual seja feita no Sindicato, que orientava 
e fiscalizava o processo de demissão.
A falta de acompanhamento do representante sindical no 
ato da rescisão é a oportunidade para que empregadores 
mal intencionados apliquem golpes nos funcionários.
Há relatos de empregados que foram pressionados a as-
sinar o termo de rescisão do contrato de trabalho, dando 
quitação das verbas devidas, mesmo sem receber, com 
a promessa de que o dinheiro seria depositado em suas 
contas bancárias, o que não aconteceu.
Mas e o que o empregado pode fazer para evitar cair em 
um golpe desses?

PROCURE O SINDICATO
Quando o empregado recebe o aviso prévio, deve pro-
curar o sindicato imediatamente, para que lhe seja expli-
cado como funciona a rescisão contratual e quais são os 
seus direitos.
O ideal é que a rescisão seja feita no sindicato, que apon-
tará incorreções no termo de rescisão e exigirá as corre-
ções e ressalvas.

LEIA ANTES DE ASSINAR
Se a rescisão não for feita no sindicato, o empregado não 
deve assinar nenhum documento sem antes ler e confe-
rir o seu conteúdo, mesmo que o empregador diga que 
“está tudo certo”.
Se o empregado não entendeu o que está escrito ou não 
se sente seguro, não deve assinar, pedindo para remarcar 
a reunião e entrar em contato com o sindicato para sanar 
as dúvidas.

Tire uma foto legível do Termo de Rescisão e 

envie para o

Whatsapp (11) 4574-2888

Na mesma mensagem, informe E-Mail e
Telefone para contato.

Nós conferimos GRATUITAMENTE para você!

Tirar foto de todos os documentos que assinar.
Mesmo que seja dada cópia do documento ao emprega-
do, é importante ele fotografar os documentos, até para 
conferir se todas as vias de um mesmo documento são 
idênticas.

Somente assinar o Termo de Rescisão após ter 
recebido o pagamento.
O termo de rescisão também vale como recibo de paga-
mento.
Assim, o empregado deve assinar o termo somente após 
a comprovação do TED, do depósito bancário ou, se em 
dinheiro, de conferir se está correto o valor entregue e 
pedir ao empregador para que escreva por qual dessas 
formas será realizado o pagamento.
Se o empregador não deixar o empregado adotar precau-
ções ou tentar obrigá-lo a assinar o termo de rescisão 
sem comprovação do pagamento das verbas rescisórias, 
o empregado deverá imediatamente se retirar do local e 
procurar o sindicato.
É interesse do empregado receber os valores rescisórios, 
mas também o empregador deve realizar o pagamento 
das verbas rescisórias no prazo de legal (10 dias), caso 
contrário será obrigado a pagar ao empregado a multa 
prevista no art. 477, § 8º, da CLT, equivalente a um mês 
de salário.

SEMPRE PROCURE O SINDICATO
Mesmo com todas essas cautelas, temos verificado incorreções, 
mesmo em rescisões de grandes empresas, que já chegaram a mais 
de dois mil reais. Por isso, o Sincomerciários de Guarulhos verifica a 
correção da sua rescisão de contrato de trabalho.

APENAS PARA COMERCIÁRIOS DA BASE DO SINDICATO:
GUARULHOS, ARUJÁ, FERRAZ DE VASCONCELOS, POÁ,

SANTA ISABEL E ITAQUAQUECETUBA
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PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS:
VOCÊ RECEBE?

Advogados do Sincomerciários de Guarulhos alertam que, em caso 
de descumprimento, os trabalhadores devem denunciar ao sindicato:

Comerciário que trabalha em Guarulhos, Arujá ou
Santa Isabel, em comércio que segue a Convenção
Coletiva firmada com o sindicato patronal varejista de 
Guarulhos, tem direito a receber a PLR. Se não recebe, 
algo pode estar errado. CONSULTE O SINDICATO!!!

ENCAMINHE SUAS DENÚNCIAS

PELO NOSSO TEL./WHATSAPP:

(11)  4574-2888 

Levantamentos estatísticos realizados pelo 
Sincomerciários de Guarulhos mostram que muitas 
empresas desrespeitam a Convenção Coletiva 
e não pagam PLR - Participação nos Lucros e 
Resultados e contam com o silêncio e desatenção  
dos trabalhadores para continuarem com a 
apropriação do dinheiro dos empregados.

ENTENDA O QUE É PLR
A Participação nos Lucros e Resultados está pre-
vista na Lei nº 10.101/2000 e em algumas Conven-
ções Coletivas firmadas com os empregadores, 
como a do Comércio Varejista de Guarulhos, que 
abrange também Arujá e Santa Isabel,  portanto é 
um direito dos comerciários.

QUANDO E QUANTO PAGAR DE PLR?
A data e a forma de pagamento da PLR são 
negociadas em Acordo Coletivo. A PLR é calculada 
sobre os lucros e/ou resultados da empresa. 
Geralmente, são estipuladas metas que servem 
para o cálculo.
Apenas em 2019, após denúncias de comerciários, 
várias ações foram ajuizadas e os acordos e conde-
nações judiciais pela omissão de PLR proporciona-
ram o pagamento de quase dois milhões de reais 
aos trabalhadores.

“A Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) está prevista 
na Convenção Coletiva de Trabalho e algumas empresas dei-
xam de pagar, esse é um duplo erro, pois trabalhadores mais 
bem remunerados produzem mais e é uma obrigação legal. 
Quando verificamos que os empregadores não estão pagando 
o PLR, tentamos negociar e quando não dá certo, vamos pela 
via judicial, o importante é o nosso trabalho na defesa dos 
direitos dos comerciários”.
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SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO 
ATIVIDADES NA PANDEMIA DE COVID-19

Em razão de segurança de saúde e em obediência ao Decreto n° 6.163/2000,
do Município 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.
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SETEMBRO AMARELO

vergonha ou sentir-se um fardo para os outros. Outros 
sinais importantes são sensação de vazio, desesperança, 
aprisionamento ou falta de razão para viver; sentir-se 
extremamente triste, ansioso, agitado ou cheio de raiva; 
ou com dor insuportável, seja emocional ou física.
Também estão relacionadas alterações comportamen-
tais, tais como pesquisar maneiras de cometer suicídio, 
afastar-se de amigos e família, dizer adeus, fazer testa-
mento, distribuir bens, fazer coisas arriscadas, mudanças 
extremas de humor, comer e dormir pouco e usar drogas 
e álcool com maior frequência.
Aproximar as pessoas de um tratamento adequado é a 
forma mais correta de prevenir o aumento do risco de 
suicídio. O suicídio pode ser evitado e há intervenções 
eficazes disponíveis. A detecção precoce e o tratamento  
da depressão e dos transtornos por uso de álcool são 
essenciais para a prevenção do suicídio, bem como o 
contato com pessoas que já tentaram o suicídio. Em caso 
de detecção de sinais de suicídio em si mesmo ou em 
alguém, a recomendação é procurar ajuda de um profis-
sional de saúde o mais rápido possível.

ATENÇÃO
Os comerciários devem denunciar assédios, que são 
os maiores responsáveis pelas crises no ambiente de 

trabalho.

SETEMBRO AMARELO: COMERCIÁRIOS,
EDUCAÇÃO É A MELHOR PREVENÇÃO

O Setembro Amarelo é o mês que marca a campanha 
de conscientização sobre a prevenção do suicídio. A pro-
posta é associar a cor ao Dia Mundial de Prevenção do  
Suicídio (10 de setembro), promovendo na sociedade 
um debate sobre o tema que muita gente tem medo de 
conversar.
Apenas nas Américas, 100 mil pessoas cometem suicí-
dios, em média, por ano. A maioria dessas pessoas (36%) 
é jovem, entre os 25 e 44 anos. Na sequência (26%), 
vem a faixa etária entre os 45 e 59 anos. Já entre a distri-
buição de gênero, homens são mais propícios; 78% dos 
casos são ligados ao sexo masculino.
Em 2020 temos um fator que pode contribuir para piorar 
esse quadro, a pandemia da Covid-19. O impacto do novo 
coronavírus provavelmente afetou o bem-estar mental de 
todos.
Além disso, no comércio há o problema de jornadas 
excessivas, pressões para bater metas de vendas, assé-
dio dos patrões, baixos salários e até mesmo a instabili-
dade no serviço ou o medo do desemprego, fatores que 
podem contribuir para um ambiente opressivo, provocan-
do o estresse psicológico, depressão e outras doenças. 
Muitas delas podem ser o estopim para o suicídio. 
De acordo com a Organização Panamericana de Saúde - Opas, 
a maioria dos suicídios acontece após a pessoa dar sinais 
“como falar sobre: querer morrer, sentir grande culpa ou 
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EM SETEMBRO, MAIS KITS BEBÊ PARA AS
FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS

Miguel Ferreira de Souza, da Original Lubrifican-
tes, retira o kit-bebê para a sua bebê Esther

A funcionária Joyce, responsável por organizar a entrega e ideali-
zadora, entregou os kits. Os produtos entregues têm agradado aos 
novos papais e mamães comerciários. Lembrando que as mães 
comerciárias sócias, há pelo menos três meses, ou dependentes de 
sócios, têm direito ao kit bebê para filhos com idade de zero a três 
meses, 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. Desde o início 
de mais esse benefício, em 2014, dezenas de comerciários recebe-
ram o kit bebê.

7

Lindomar, marido de Adriana D. Fonseca, da G. Avei-
ro – Mat. Constr., pegou o kit para o filho Victor

Débora Gomes, do Supermercado Irmãos Lopes, 
do Jd. Tranquilidade, recebeu o kit para a bebê Iris
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AUXÍLIO EMERGENCIAL:
NENHUM REAL A MENOS

Há no Brasil um impasse entre preservar a proteção eco-
nômica à população afetada pela pandemia do coronavírus, 
por um lado, ou o arrocho da proteção social que levará ao 
aumento da fome, da miséria e da violência, por outro.
Agora esse impasse se manifesta na preservação do au-
xílio emergencial de R$ 600 ou no corte à metade, como 
propõe o governo por meio de medida provisória. O que 
está em disputa são R$ 300 a mais ou a menos nas mãos 
da população mais vulnerável.
A escolha entre um caminho e outro marcará os rumos da 
nossa história. E essa escolha depende da decisão do pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), em colocar em votação a MP e dos parlamentares 
em aprovar a manutenção do auxílio emergencial de R$ 
600 até dezembro. Seremos um país de miseráveis ou um 
país que conseguiu atravessar a pandemia de forma res-
ponsável e construtiva?
Novamente, as centrais sindicais, que defenderam em 
abril um auxílio de R$ 500 quando o governo falava em 
apenas R$ 200, se unem na luta para que o Brasil siga um 
caminho que mantenha a proteção econômica de quase 
70 milhões de brasileiros e brasileiras.
Nossa luta está expressa na campanha, lançada em 17 de 
setembro último, pela manutenção do auxílio emergencial 
no valor de R$ 600 até dezembro e de R$ 1.200 para as 
mães chefes de família.
Estamos cientes do impacto fiscal que tal medida terá e 
passamos ao largo de manifestações imaturas e irrespon-
sáveis que visam tão somente desgastar o governo. Mas 
teses que sustentam que o Brasil não tem recursos para 
estender o auxílio em seu valor integral não nos enganam. 
Ao contrário disso, consideramos que a melhor proteção 
para o problema fiscal é a retomada da atividade econômi-
ca, que começa protegendo a renda que garante o consu-
mo da população e sustenta a demanda das famílias.
Vamos além, afirmando que cabe ao governo investir em 
um desenvolvimento produtivo ambientalmente sustentá-
vel, justo e cooperado, e viabilizar financiamentos de curto 
prazo com a implantação imediata de impostos progressi-
vos sobre renda e riqueza.
Deve estar claro para todos que R$ 300 não atendem 
às necessidades básicas de uma pessoa em um mês, 
ainda mais para uma família! O aumento do custo de 

vida tem corroído mais os rendimentos menores, 
especialmente pelo aumento dos preços dos alimentos.
Segundo o Dieese, o valor da cesta básica no Brasil varia 
entre R$ 398, em Aracaju, e R$ 540, em São Paulo, o que 
mostra que R$ 300 mensais não são suficientes nem para 
a alimentação. E ainda é preciso colocar nessa conta mora-
dia, saúde, transporte e educação, além de todas as outras 
necessidades.
Plenária do Senado Federal durante promulgação da Emen-
da Constitucional nº 106 de 2020, que institui o Orçamento 
de Guerra. 
O horizonte, nessa perspectiva de redução do auxílio 
emergencial, é o aumento de pessoas vivendo nas ruas, 
saques, revoltas e criminalidade, entre outras mazelas.
A continuidade do auxílio emergencial de R$ 600, por outro 
lado, tem o potencial de conter esse cenário trágico. Estu-
dos estimam que ele representa 2,5% do PIB (lembremos 
que o Brasil vem crescendo 1% ao ano), com mais de R$ 
320 bilhões injetados na economia através do sustento 
das famílias beneficiadas. Ou seja, além de garantir a sub-
sistência e o consumo da população carente, ele fomenta 
a atividade de micro, pequenas e grandes empresas.
Por isso defendemos e convidamos todas as organizações, 
entidades e movimentos sociais para se unirem a esse 
grande esforço de articulação e garantir ao povo o que lhe 
é de direito: um auxílio emergencial decente, de R$ 600, 
no mínimo até dezembro. Nenhum real a menos!

 
Sérgio Nobre
Presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores)

Miguel Torres
Presidente da Força Sindical

Adilson Araújo
Presidente da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil)

Ricardo Patah
Presidente da UGT (União Geral dos Trabalhadores)

José Calixto Ramos
Presidente da NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores)

Alvaro Egea
Secretário-geral da CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros)


