
Empresa é condenada por exigir o trabalho 
de comerciários no feriado

A empresa Lojas Americanas S.A. de Atibaia foi condenada pela 
Justiça do Trabalho ao pagamento de uma multa prevista na Con-
venção Coletiva de Trabalho por exigir o trabalho dos comerciá-
rios no Feriado Nacional de Sexta-feira Santa. Leia mais p. 6

Comerciários participam de palestra sobre 
prevenção de lesões no ambiente de trabalho

O SindComerciários realizou palestras sobre Saúde e Segu-
rança do Trabalhador Comerciário na Lo Sardo de Bragança 
Paulista e na Jerram de Amparo. Leia mais p. 4

O SindComerciários está preparando uma grande festa 
em comemoração ao Dia do Trabalhador. 

No dia, serão sorteadas 3 motos zero km! O evento terá 
várias atrações para crianças e adultos, além de show ao 
vivo e sorteios de diversos brindes. 

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos nas 
sedes de Bragança Paulista, Atibaia e Amparo. 

Saiba mais, p.3
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Atendimentos na sede de Amparo estão 
a todo vapor

Saiba mais sobre as mudanças no Seguro 
Desemprego e no pagamento do PIS/PASEP
Confira as mudanças nas regras do Seguro Desemprego referentes 
aos requisitos para solicitação, na quantidade de parcelas e no 
pagamento do PIS/PASEP. Leia mais p. 6

Os comerciários estão cada vez mais usufruindo dos serviços 
oferecidos na sede recém-inagurada de Amparo. Leia mais p. 5

Vem ai

A grande Festa do Trabalhador



editorial

Em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, o 
SindComerciários presen-
teou as comerciárias com 

trufas. “Esta foi uma de-
monstração de carinho, res-
peito do sindicato pelas co-
merciárias e uma forma de 

fugir um pouco da rotina e 
ressaltar a importância desta 
data”, destacou o presiden-
te do SindComerciários, João 
Peres Fuentes.

Também em comemora-
ção ao Dia Internacional 
da Mulher, funcionárias do 
SindComerciários estiveram 
na Praia Grande, entre os dias 
13 e 14, no evento “Mulher 
Valorizada, Comerciária For-
talecida”, promovido pela 
Fecomerciários. A cerimônia 
de abertura aconteceu na 
sexta-feira, 13. O presidente 

da Fecomerciários, Luiz Car-
los Motta deu as boas vindas 
a cerca de quinhentas co-
merciárias presentes no au-
ditório do Centro de Lazer. 
Em seu discurso, Motta falou 
sobre a posição da mulher 
na sociedade e a importân-
cia da participação feminina 
em todas as esferas sociais, 
incentivando sua atuação 
nas entidades sindicais. 

“Participe das reuniões, 
das atividades e das assem-
bleias. Sindicalize-se!”, des-
tacou Luiz Carlos Motta.

Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida

Saúde e 
Segurança 
Sempre!

Atualmen-
te, o número 
de acidentes 

de trabalho e doenças ocu-
pacionais no comércio é alar-
mante. Estudos apontam que 
mais de 25 mil comerciários 
do Estado de São Paulo têm ou 
estão bem próximos de serem 
acometidos por LER (Lesões 
por Esforço Repetitivo), sendo 
o mal que mais atinge o tra-
balhador comerciário. Diante 
desta realidade o SindComer-
ciários vem reforçando medi-

das de proteção à integridade 
física dos comerciários em 
nossa base territorial. 

Tendo como uma das nos-
sas bandeiras de luta a cria-
ção e manutenção dos am-
bientes de trabalho seguros 
e sadios para os comerciá-
rios, colocamos em prática, 
em 2013, o Programa Saúde 
e Segurança do Trabalhador 
Comerciário, desenvolvido 
pela Fecomerciários. Basea-
do nas diretrizes do Progra-
ma, passamos a realizar pa-
lestras informativas para os 
comerciários. Com o auxilio 
de uma fisioterapeuta, os tra-
balhadores esclarecem dúvi-
das e aprendem exercícios da 
Ginástica Laboral que ajudam 

evitar lesões ocasionadas no 
trabalho. 

Um dos pontos fortes do 
programa é ele ser realizado 
no próprio ambiente de tra-
balho do comerciário, pois 
podemos vivenciar a realida-
de do dia a dia do trabalha-
dor e a fisioterapeuta apre-
sentar informações baseadas 
no cotidiano dele. 

O resultado deste progra-
ma tem sido muito satisfató-
rio. Grandes empresas têm 
aderido ao nosso programa 
e aberto as portas para que 
possamos, juntos, prevenir e 
combater os riscos à saúde do 
comerciário.  

Sabemos que muito traba-
lho tem que ser feito nesta 

área. Em março, o SindCo-
merciários participou do I 
Encontro de Segurança e 
Saúde  realizado pela Feco-
merciários e os Sindicatos 
Filiados. O evento teve como 
objetivos: debater este tema 
entre os representantes dos 
sindicatos presentes, discutir 
medidas legais que devem 
ser incorporadas e propor so-
luções viáveis tanto à empre-
sa quanto à adequação do 
trabalhador ao seu posto de 
trabalho. 

Precisamos continuar unin-
do e intensificando nossas for-
ças em favor dos comerciários. 

João Peres Fuentes,
presidente do SindComerciários



rão sorteadas 3 motos zero 
km e outros brindes para 
os comerciários associados 
ao SindComerciários que 
estiverem presentes no 
evento. 

SindComerciários realizará grande festa 
em comemoração ao Dia do Trabalhador

O Sindicato dos Emprega-
dos no Comércio de Bragan-
ça Paulista e região (SindCo-
merciários), com o apoio da 
Federação dos Empregados 
no Comércio do Estado de 
São Paulo (Fecomerciários), 
realizará, no dia 1º de Maio, 
uma grande festa em co-
memoração ao Dia do Tra-
balhador. O evento ocorre-
rá no Clube de Campo dos 
Comerciários, localizado no 
Bairro do Menin, em Bra-
gança Paulista, das 11h00 
às 16h00. 

Sorteios e atrações
Além das diversas progra-

mações preparadas para 
crianças e adultos, como: 
espetinhos, bebidas, show 
da banda For Friends, brin-
quedos, entre outras, se-

Ingressos
Os comerciários associa-

dos podem retirar seus in-
gressos gratuitamente nas 
sedes de Bragança, Atibaia 
e Amparo. O ingressos para 
dependentes de até 12 anos 
custa R$ 13,50. Dependen-
tes com mais de 13 anos o 
ingresso será  no valor de R$ 
27,00. Convidados dos co-
merciários podem adquiri-
-los pelo valor de R$ 60,00. 
Os ingressos são limitados 
e podem ser adquiridos 
até o dia 29 de abril.

“A Diretoria do SindCo-
merciários convida a todos 

os comerciários para co-
memorarmos o Dia Inter-
nacional do Trabalho com 
muita recreação e diversão 
junto aos amigos e familia-
res. Também cabe destacar 
que é uma data reflexiva e 
oportuna para reafirmarmos 
nossas reivindicações por 
melhores condições de tra-
balho e qualidade de vida. 
O SindComerciários está 
presente em 21 municípios 
da região e estamos cada 
vez mais fortalecidos e, com 
isso, avançamos em con-
quistas trabalhistas. Nosso 
trabalho é sempre focado 
na valorização do trabalha-
dor”, destacou o presidente 
do SindComerciários, João 
Peres Fuentes.

Em 2014, mais de mil comerciários 
participaram do evento

Serão sorteadas 3 motos zero km no dia do evento! Os ingressos são limitados!



Comerciários participam de 
palestra sobre prevenção de 

lesões no ambiente de trabalho 

Dando continuidade ao 
Programa Saúde e Seguran-
ça do Trabalhador Comer-
ciário e buscando cada vez 
mais abranger diferentes 
áreas de atuação dos co-
merciários, o SindComerci-
ários realizou uma palestra, 
no final de fevereiro, para 
os funcionários que atuam 
no depósito da loja Lo Sardo 
Material para Construção 

de Bragança Paulista. Com 
a participação da fisiotera-
peuta Tatiana Namekata, os 
participantes aprenderam 
posturas e medidas que, se 
aplicadas no dia a dia, con-
tribuem para uma melhor 
qualidade de vida e dimi-
nuem as lesões causadas no 
ambiente de trabalho. 

A palestra foi realizada no 
depósito da loja e, assim, 

a fisioterapeuta pode en-
sinar, com os próprios ob-
jetos que os comerciários 
utilizam, a maneira correta 
de carregar e descarregar 
carga, de empilhar objetos, 
transportar carga pesada, 
entre outras atividades.

“Os comerciários que tra-
balham em depósitos estão 
muito expostos a sofrerem 
lesões, pois lidam com car-

gas pesadas a maior parte 
da jornada de trabalho. Nos-
so objetivo era apresentar a 
eles medidas simples que, 
se aplicadas diária e corre-
tamente contribuirão para 
que tenham um futuro mais 
saudável”, destacou o pre-
sidente do Sindicato dos 
Empregados no Comércio 
de Bragança  Paulista, João 
Peres Fuentes. 

A palestra sobre Saúde e 
Segurança do Trabalhador 
Comerciário também ocor-
reu em Amparo, na loja Jer-
ram. Antes do inicio do ex-
pediente, as comerciárias se 
reuniram com a fisioterapeu-
ta, Tatiana Namekata, e com 
o presidente do SindComer-
ciários, João Peres Fuentes, 
no interior da loja onde pu-
deram aprender mais sobre 
os cuidados com a postura, a 
maneira correta de carregar 
mercadorias e os benefícios 
da ginástica laboral.

Na ocasião, Fuentes desta-
cou o papel do sindicato em 
realizar estas palestras pen-
sando na saúde e bem estar 
dos trabalhadores. 

A gerente da loja, Talita 
Cristina, agradeceu o sindi-
cato por oferecer a palestra 

para as comerciárias. “Perce-
bemos que são medidas que 
podemos adotar no nosso dia 
a dia e no ambiente de traba-
lho. Vamos tentar executar a 
ginástica laboral com certa 
frequência”, destacou Talita. 

De acordo com a fisiotera-
peuta, Tatiana, a Ginástica La-
boral é um conjunto de exer-
cícios específicos, destinados 
a trabalhadores, com ênfase 
em alongamentos realizados 
no próprio local de trabalho, 
sem levar o trabalhador ao 
cansaço por ser de curta du-
ração.

Tem como principais obje-
tivos a preparação e a com-
pensação dos grupos muscu-
lares que serão mais exigidos 
durante o expediente e a pre-
venção de possíveis lesões re-
lacionadas ao trabalho.

Comerciárias da loja Jerram de 
Amparo participam da palestra

A palestra ocorreu no local de trabalho dos comerciários, que 
puderam aprender a melhor postura para manusear os objetos 

utilizados no dia a dia

O presidente do SindComerciários, João Peres Fuentes, entregou 
certificado de participação da palestra para os comerciários que 

trabalham no estoque da loja

As comerciárias da Jerram de Amparo também puderam aprender 
mais sobre ginástica laboral e como evitar lesões



Atendimentos na Sede de Amparo 
estão a todo vapor

Os comerciários estão 
cada vez mais usufruindo 
dos serviços oferecidos na 
sede recém-inagurada de 
Amparo. “Nosso objetivo 
era esse, aumentar o atendi-
mento aos comerciários ofe-
recendo conforto,         co-
modidade e qualidade”, 
destacou o presindente do 
SindComerciários, João Pe-
res Fuentes.

“Estou gostando muito 
dos serviços oferecidos pelo 
Sindicato. Sempre alugo 
DVDs na Locadora do Co-
merciários, pois tem muita 
variedade de filmes. Tam-
bém já fui atendido pelo 
dentista do Sindicato e gos-
tei bastante.Agora, vou co-
meçar a fazer a academia 
onde eu tenho desconto por 
ser associado. Estou achan-
do tudo perfeito”. relatou 
Lucas Mateus de Toledo, co-
merciário das Casas Bahia.

 O SindComerciários já fir-
mou parcerias com diversas 
empresas e  profissionais de 
diferentes áreas de Amparo 
e região onde o comerciá-
rio (e seus dependentes), 
ao apresentar a carteirinha, 
obtém descontos especiais. 
Confira os locais: Unifia, 
Microlins, Microcamp,IEP, 
Tema Baby, Faculdade de Ja-
guariúna, JL Brasil Viagens, 
óticas Carol, Papelaria Cou-
ceiro, Bêabá Papelaria, Sueli 

Cosméticos, Odontoclinic, 
dentista José Alberto Vieira, 
Laboratórios SM e São Fran-
cisco, dr. Sindey Monteiro, 
Dr. Otávio Soares (Policlini-
ca) e academia Body Fit, en-
tre outros. 

Em Amparo, já foram fei-
tas diversas entregas dos 
Kits Maternidades. A comer-
ciária Daniela Cristina Girar-
di, das Casas Bahia, foi umas 
das contempladas e agora 
espera anciosa a chegada 
da filha Alice.

“Adorei ganhar o Kit Ma-
ternidade. Achei muito útil, 
pois contém tudo o que 
o meu bebê precisará nos 
primeiros dias de vida. Tam-
bém fiquei muito feliz por-
que em pouco tempo que o 
SindComerciários está com 
a sede em Amparo já pude 
usufruir de um dos benefí-
cios oferecidos”, destacou 
Daniela.

Para solicitar o Kit basta 
que a comerciária entre em 
contato com o SindComer-
ciários a partir do oitavo 
mês de gestação. O Kit é 
gratuito. 
“O SindComerciários tem 
sido muito atencioso e de-
dicado com os comerciários 
de Amparo e isso acaba mo-
tivando os funcionários, pois 

Artigo
A cada sorriso, 

uma obra de arte

Por dr. Alexandre Escorcia
Todo mundo adora um 

sorriso branco e brilhante e 
há uma grande variedade de 
produtos e procedimentos 
disponíveis para ajudá-lo a 
melhorar o aspecto do seu. 
Nos dias de hoje, as pessoas 
buscam tratamentos odon-
tológicos cada vez mais es-
téticos que contribuam para 
melhorar sua autoestima e a 
sensação de estar bem consi-
go mesmo.Conheça um des-
ses tratamentos:

Restaurações Estéticas
As restaurações antigas 

eram metálicas, isto é, fica-
vam prateadas na boca. Apre-
sentavam grande resistência, 
porém em muitos casos inco-
modavam pela sua aparência 
pouco natural. Hoje a tecno-
logia e a crescente demanda 
por uma estética ideal tor-
nam cada vez mais obsoleto 
o uso de restaurações metá-
licas. As resinas compostas e 
os adesivos de última geração 
tornaram a restaurações es-
téticas uma forma confiável 
e duradoura de tratamento 
quando bem indicadas e re-
alizadas. 

A manutenção das resinas 
é muito simples, podendo 
receber posteriormente reto-
ques e polimentos conforme 
a necessidade.

Dr. Alexandre Alves Escorcia, 
atende os comerciários e seus 
depententes na sede de Amparo

se sentem valorizados. Para-
béns a toda a equipe do Sin-
dicato”, destacou Talita Cris-
tina, gerente da Loja Jerram.

 

A comerciária Daniela é uma 
das futuras mamães que já 

solicitou o Kit Maternidade

O comerciário Lucas relatou que 
vai ao Sindicato com frequancia 

para alugar filmes  

Talita, gerente da loja Jerram, 
destacou a importância do Sindicato 

na valorização dos comerciários

A sede do sindicato está localizada à Rua Carlos do Amaral Sobrinho, 
186, no bairro do Pinheirinho



Empresa é condenada pela Justiça do Trabalho de Atibaia 
por exigir o trabalho de comerciários no feriado

A empresa Lojas America-
nas S.A. de Atibaia foi conde-
nada pela Justiça do Trabalho 
de Atibaia ao pagamento de 
uma multa prevista na Con-
venção Coletiva por exigir o 
trabalho dos comerciários 
no Feriado Nacional de 18 
de abril de 2014 (Sexta-Feira 
Santa), em virtude da referida 
data ser proibido o trabalho 
dos comerciários em referida 
empresa.

A Convenção Coletiva de 
Trabalho vigente à época, 
proibia, dentre outras datas, 
o trabalho no feriado do dia 
18 de abril de 2014, com a 
consequente imposição de 
multa normativa para as em-
presas que descumprissem 

referida cláusula e exigissem 
o trabalho dos comerciários.

O Sindcomerciários re-
cebeu informações de que 
a empresa iria abrir suas 
portas e exigir o trabalho 
dos comerciários no referi-
do Feriado, razão pela qual 
o Presidente da entidade, 
João Peres Fuentes, dirigiu-
-se pessoalmente até a sede 
da empresa para a apuração 
dos fatos, sendo que foi de-
vidamente comprovado de 
que na sede da empresa, 
comerciários estavam traba-
lhando ao arrepio da norma 
coletiva.

Feitas estas devidas ave-
riguações, o Sindcomerciá-
rios, através de seu Depar-

tamento Jurídico, no dia 28 
de abril 2014 ingressou com 
a competente Ação de Cum-
primento (Processo 000854-
32.2014.5.15.0140) em 
face de referida empresa, 
requerendo a condenação 
da mesma ao pagamento da 
multa prevista na Conven-
ção Coletiva de Trabalho, a 
ser revertida a cada traba-
lhador que se ativou em re-
ferida data.

O Processo teve seu devi-
do andamento, razão pela 
qual no último dia 11 de 
março de 2015, foi profe-
rida a sentença pela MM. 
Juíza Federal Presidente da 
Vara do Trabalho do Traba-
lho, Dra. Regina Dirce Gago 

de Faria Monegatto, a qual 
julgou procedente o pedido 
para condenar a empresa Lo-
jas Americanas S.A. ao paga-
mento da multa prevista na 
Convenção Coletiva de Tra-
balho, a cada um dos empre-
gados que trabalharam no 
dia 18 de abril de 2014, de-
vendo a empresa apresentar 
documento que comprove o 
número de funcionários que 
efetivamente trabalharam 
no dia supracitado.

Trata-se de decisão de 1ª 
Instância, passível de Recur-
so pela empresa Requerida.

Esta é a atuação do Sindco-
merciários, na defesa dos in-
teresses da categoria comer-
ciária.

A Medida Provisória nº 665, 
publicada no Diário Oficial da 
União – edição de 30 de De-
zembro de 2014, impôs, entre 
outras, novas exigências para 
que o trabalhador possa reque-
rer o Seguro-Desemprego na 
modalidade “Formal e Bolsa de 
Qualificação Profissional”.

Quando essas modifica-
ções passarão a ser exigidas? 

As regras começaram a valer 
dia 28 de fevereiro de 2015.

Quais foram as mudanças 
que a medida provisória 

trouxe? 
A nova regra criou uma mar-

cação para a quantidade de 
solicitações de Seguro-Desem-

prego. Assim, as três primeiras 
solicitações do benefício passa-
rão a ter um tratamento dife-
renciado. 

- Para a 1ª Solicitação são 
necessários os seguintes requi-
sitos: Ter recebido 18 salários, 
consecutivos ou não, nos últi-
mos 24 meses imediatamente 
anteriores à dispensa, e traba-
lhado 18 meses, consecutivos 
ou não, nos últimos 36 meses 
imediatamente anteriores à 
dispensa. 

- Para a 2ª Solicitação são 
necessários os seguintes requi-
sitos: Ter recebido 12 salários, 
consecutivos ou não, nos últi-
mos 16 meses imediatamente 

anteriores à dispensa, e traba-
lhado 12 meses, consecutivos 
ou não, nos últimos 36 meses 
imediatamente anteriores à 
dispensa. 

- Para a 3ª Solicitação e pos-
teriores são necessários os se-
guintes requisitos: Ter recebido 
6 salários consecutivos e traba-
lhado 6 meses nos últimos 36 
meses imediatamente anterio-
res à dispensa. 

Também houve mudanças 
na quantidade de parcelas. 
- Na 1ª Solicitação: 4 Parcelas 
(Comprovar vínculo (s) de no 

mínimo 18 e no máximo 23 
meses); 5 Parcelas (Comprovar 
vínculo (s) de no mínimo 24 
meses). 

- Na 2ª Solicitação: 4 Parcelas 
(Comprovar vínculo (s) de no 
mínimo 12 e no máximo 23 
meses); 5 Parcelas (Comprovar 
vínculo (s) de no mínimo 24 
meses).

- Na 3ª Solicitação e Poste-
riores: 4 Parcelas – Comprovar 
vínculo (s) de no mínimo 12 e 
no máximo 23 meses; 5 Parce-
las – Comprovar vínculo (s) de 
no mínimo 24 meses. 

Confira as mudanças nas 
regras do Seguro Desemprego 
referentes aos requisitos para 
solicitação e na quantidade de 
parcelas

Novas regras para o pagamento do PIS/PASEP
A Medida Provisória nº 665, 

de 30/12/2014 alterou a Lei nº 
7.998/1990, promovendo mudan-
ças nas regras para concessão do 
Abono Salarial PIS/PASEP. Antes, o PI-
Sera pago a quem tenha exercido ati-
vidade remunerada por, no mínimo, 
30 dias consecutivos ou não, no ano.

Destacamos a mudança trazida pela MP 665de que para o 
recebimento do abono, o trabalhador deverá comprovar ter 
exercido atividade remunerada ininterrupta por pelo menos 
180 dias no ano-base.

O valor do abono salarial será de, no máximo, 01 salário 
mínimo, para o trabalhador que tenha exercido atividade du-
rante todo o ano- base e calculado proporcionalmente ao 
número de meses trabalhados para aqueles que tenham tra-
balhado menos de 12 meses ao longo do ano-base.

Fique por dentro



 Com o objetivo de me-
lhorar a acessibilidade den-
tro do SindComerciários, 
os banheiros da sede de 
Bragança Paulista passaram 
por uma reforma e foram 
totalmente reformulados e 
adequados para atenderem 
as necessidades dos defi-
cientes físicos. 

Agora, o espaço conta 
com equipamentos que au-
xiliam o uso do local com 
mais conforto e seguran-
ça. “O uso do banheiro é, 
muitas vezes, um desafio 
para os deficientes físicos, 
por isso é muito importan-

sedes de Amparo e Atibaia”, 
destacou o presidente do 
SindComerciáios, João Peres 
Fuentes.  

Uso Racional da água

SindComerciários distribui kit 
com redutores de vazão de água

Pensando em contribuir 
para a conscientização do 
uso racional da água, o 
SindComerciários de Bragan-
ça Paulista e região realizou 
uma campanha de distribui-
ção de redutores de vazão 
de água que podem ser uti-
lizados nas torneiras de ba-
nheiros, cozinhas e tanques. 
A ação, que teve inicio em 
fevereiro, foi desenvolvida 
em parceria com a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente 
de Bragança Paulista.  

A campanha se baseia no 
Projeto “EcoComerciários” 
da Fecomerciários (Fede-
ração dos Empregados no 
Comércio do Estado de São 
Paulo), que  visa incentivar 
os sindicatos filiados a imple-
mentar programas internos 
de gestão que incentivam a 
adoção de boas práticas e 
utilização responsável de re-

Os Kits foram entregues gratuitamente aos comerciários interessados

Em sua rede social, o presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, 
parabenizou o SindComerciários pela campanha

cursos naturais.
Além do redutor, o Sindica-

to também distribuiu panfle-
tos elaborados pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente 
de Bragança Paulista e pela 
SAAE (Serviço Autônomo de 

Água e Esgoto) de Atibaia 
com informações sobre como 
evitar o desperdício de água. 

Ainda restam algumas uni-
dades do Kit. Os interessados 
devem entrar em contato 
com o Sindicato. 

Acessibilidade

Banheiros da sede de Bragança Paulista 
são adaptados para deficientes físicos 

te oferecer essa acessibili-
dade. Outras adaptações 
serão feitas dentro do Sin-
dicato e também em nossas 

Na sede de Atibaia também foram entregues panfletos alertando para o 
uso racional da água




