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NOTA
Decreto reconhece varejo  

de alimentos como atividade 
essencial

O QUE MUDA COM A 
REFORMA TRABALHISTA
Conheça alguns pontos que vão modificar a rotina das empresas do varejo
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Fundado em 1931, o SINCOVAGA representa as empresas da  
categoria econômica do varejo de gêneros alimentícios no Estado 
de São Paulo, assim entendidas as que comercializam, predomi-
nantemente, alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza 
doméstica, com denominações como: hipermercados, supermercados, au-
tosserviços, adegas, mercados, mercadinhos, lojas de conveniência, 
quitandas, mercearias, empórios, laticínios, sacolões, etc.

É atribuição do SINCOVAGA representar todos os integrantes da  
categoria nas discussões com as representações dos trabalhadores 
comerciários e diferenciados para firmar convenções coletivas de tra-
balho, nas quais são definidas as regras para os prestadores de serviço 
nas empresas do varejo de alimentos.
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Defendida por uns e criticada por outros, o fato é que a 
reforma trabalhista passa a valer a partir de 12 de novem-
bro. O que começou com um projeto de poucos artigos se 
transformou em mais de 100 pontos modificados na CLT, 
que ficou definida oficialmente como a lei nº 13.467/2017.

Apoiamos a reforma trabalhista porque ela significa um passo 
à frente, que possibilita outros avanços, já que a lei estava 
fora do seu tempo. Ela pode ter sido suficiente quando criada, 
mais de 70 anos atrás, porém não estava suportando as 
demandas atuais das relações de trabalho. Isso gerou um 
verdadeiro caos, visível no volume de ações nos tribunais.

Os efeitos práticos na rotina das empresas só poderão ser 
avaliados quando a lei estiver em vigor. Os empresários 
devem adotar uma postura prudente, pois a reforma não 
trará a solução para todas as questões trabalhistas. Ainda 
que a lei tenha mudado, o que garante que ela seja efetiva 
é modificar atitudes.

A incerteza da novidade existe, pelo menos por ora, mas 
vamos lidar com ela. Não é de hoje que buscamos fazer do 
Sincovaga uma entidade representativa, mas sobretudo uma 
prestadora de serviços para seus representados. E assim 
continuaremos, com os mesmos princípios, neste momento 
tão importante de transição, em que as empresas necessi-
tam de um norte, pois a questão trabalhista é uma das que 
mais impactam o dia a dia dos empresários, juntamente 
com a tributária.

Estamos à disposição para tirar dúvidas, inclusive dos  
contadores e operadores de pessoal das empresas, e se-
guiremos presentes e atuantes, orientando os varejistas, 
principalmente os estabelecimentos micro e pequenos, onde 
nem sempre há estrutura adequada e informação para lidar 
com as mudanças.

O momento pede cautela para se evitar erros e prejuízos. 
Mais que nunca, é essencial também acompanhar e par-
ticipar das negociações coletivas, que já iniciaram. Ainda 
que mais desafiador, o papel do Sincovaga não vai mudar: 
continuamos próximos, orientando os empresários, para 
que tomem as decisões mais adequadas e seguras para 
seus negócios.

Mudar a lei e as atitudes
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A chamada Reforma Trabalhista é a edição de uma lei, o PLC nº 38/2017 (com vigência a partir de 12 de  
novembro de 2017), que aprimora a legislação, valoriza a negociação coletiva, combate a informalidade,  
normatiza a terceirização e atualiza artigos da CLT. Um esclarecimento importante é que a reforma não retira, nem 
suprime direitos dos trabalhadores, apenas estabelece que a liberdade para a negociação deve prevalecer sobre a 
lei em muitos aspectos. Conheça alguns exemplos do que determinava a lei e o que deve mudar:
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CONHEÇA OS PRINCIPAIS PONTOS  
DA REFORMA TRABALHISTA

JORNADA DE TRABALHO 

Como é hoje: A CLT estabelece que as  
horas extras podem ser realizadas em  
número não excedente a 2 diárias,  
mediante acordo escrito entre empregado e  
empregador ou negociação coletiva (art. 59). 
Além disso, nos casos de horas extras que 
ultrapassassem as 2 diárias já convenciona-

das, por motivo de força maior ou para atender à realização ou 
conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução pudesse 
acarretar prejuízo manifesto (necessidade imperiosa), exigia 
que fossem comunicadas dentro de 10 dias à autoridade com-
petente em matéria de trabalho (art. 61).

Como será: A duração diária do trabalho poderá ser  
acrescida de horas extras, em número não excedente a 2 
diárias, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo 
coletivo de trabalho. Na hipótese de necessidade imperio-
sa, poderá a duração do trabalho exceder o limite legal ou  
convencionado, quer para fazer face a motivo de força maior, 
quer para atender a realização ou conclusão de serviços  
inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto,  
independentemente de negociação coletiva ou comunicação 
à autoridade competente (art. 59 e 61, § 1º, CLT).

COMPENSAÇÃO DE JORNADA

Como é hoje: O art. 7º, inciso XIII, da CF 
prevê que é facultada a compensação de 
horários. O TST, por meio da Súmula nº 85, 
consolidou entendimento sobre o tema 
tendo como diretrizes: I. A compensação 
de jornada de trabalho deve ser ajustada 

por acordo individual escrito, acordo coletivo ou convenção 
coletiva; II. O acordo individual para compensação de horas é 

válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário; 
III. O mero não atendimento das exigências legais para a 
compensação de jornada, inclusive quando encetada median-
te acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das 
horas excedentes à jornada normal diária, se não dilatada 
a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o res-
pectivo adicional; IV. A prestação de horas extras habituais 
descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nesta 
hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal 
normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, 
quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser 
pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário; 
V. As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao 
regime compensatório na modalidade “banco de horas”, que 
somente pode ser instituído por negociação coletiva; VI. Não 
é válido acordo de compensação de jornada em atividade 
insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem 
a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade  
competente, na forma do art. 60 da CLT. E, na OJ SBDI-I nº 
323, consolidou-se que: “É válido o sistema de compensa-
ção de horário quando a jornada adotada é a denominada 
‘semana espanhola’, que alterna a prestação de 48 horas 
em uma semana e 40 horas em outra, não violando os arts. 
59, § 2º, da CLT e 7º, XIII, da CF/1988 o seu ajuste mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho”.

Como será: O regime de compensação  
de jornada pode ser estabelecido por acordo individual,  
tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês.  
Destaca que o não atendimento das exigências  
legais para a realização do acordo não gera necessidade  
de repetição do pagamento das horas excedentes,  
sendo devido apenas o adicional pelo serviço extraordinário.  
No mais, prevê expressamente que a prestação de 
horas extras habituais não descaracteriza o acordo de  
compensação de jornada (art. 59, § 6º, 59-B, caput e parágrafo 
único, CLT).

REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS 
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INTERVALO INTRAJORNADA

Como é hoje: A CLT dispõe que 
quando o intervalo para repouso e  
alimentação não for concedido pelo  
empregador, este fica obrigado a remunerar o  
período correspondente com um  
acréscimo de no mínimo 50% sobre o 

valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71, §4º).  
Interpretando tal dispositivo, o TST consolidou  
entendimento na Súmula nº 437 de que a não concessão ou a  
concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para  
repouso e alimentação, implica o pagamento total, com  
natureza salarial, do período correspondente, e não apenas  
daquele suprimido.

Como será: A não concessão ou concessão parcial do  
intervalo intrajornada implica o pagamento apenas do período 
suprimido com natureza indenizatória, com acréscimo de 50% 
sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho 
(art. 71, §4º, CLT).

HORAS IN ITINERE - INTERVALO INTRAJORNADA

Como é hoje: A CLT dispõe que o  
tempo despendido pelo emprega-
do até o local de trabalho e para o 
seu retorno, por qualquer meio de  
transporte, não é computado na jornada de  
trabalho, salvo quando, tratando-se de 

local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o  
empregador fornecesse a condução (art. 58, § 2º). No caso das  
microempresas e empresas de pequeno porte pode ser 
fixado, por meio de acordo ou convenção coletiva, o tempo 
médio despendido pelo empregado, bem como a forma 
 e a natureza da remuneração (art. 58, § 3º). 

Como será: O tempo despendido pelo empregado desde a sua 
residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para 
o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, 
inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado 
na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do 
empregador (art. 58, § 2º, CLT).

TRABALHO EM TEMPO PARCIAL

Como é hoje: A CLT considera trabalho 
em regime de tempo parcial aquele cuja  
duração não exceda a 25 horas semanais 
(art. 58-A), com previsão de férias propor-
cionais ao número de horas trabalhadas por  
semana (art. 130-A), vedada a conversão 

de 1/3 do período de férias em abono pecuniário (art. 143, 
§3º) e a realização de horas extras (art. 59, §4º).

Como será: Considera-se trabalho em regime de tempo par-
cial aquele cuja duração semanal não exceda a 30 horas  
semanais, sem a possibilidade de horas suplementares, ou,  
ainda, aquele cuja duração semanal não exceda a 26 horas, com a 
possibilidade de até 6 horas suplementares semanais, que  
poderão ser compensadas diretamente até a semana  
imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser fei-
ta a sua quitação na folha do mês subsequente, caso não 
compensadas. As férias passam a ser regidas pelo disposto no 
art. 130 da CLT (após cada período de 12 meses de contrato de 
trabalho, o empregado terá 30 dias de férias) e é facultado ao 
empregado converter 1/3 do período de férias a que tiver direito 
em abono pecuniário (art. 58-A, CLT).

BANCO DE HORAS

Como é hoje: A CLT dispõe que pode ser 
dispensado o acréscimo de salário se, por 
força de acordo ou convenção coletiva de 
trabalho, o excesso de horas em um dia 
for compensado pela correspondente  
diminuição em outro dia, de maneira que 

não exceda, no período máximo de um ano, a soma das 
jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapas-
sado o limite máximo de 10 (dez) horas diárias (art. 59, §2º).  
O TST, interpretando este dispositivo, consolidou entendi-
mento sobre o tema na Súmula nº 85, item V, que o regime 
compensatório na modalidade “banco de horas” somente 
pode ser instituído por negociação coletiva.

Como será: Mantém a possibilidade de definição mediante 
negociação coletiva do banco de horas anual e acrescen-
ta expressamente a possibilidade de sua pactuação por  
acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no 
período máximo de 6 meses. No mais, prevê expressamente 
que a prestação de horas extras habituais não descaracteriza 
o banco de horas (art. 59, § 5º, 59-B, parágrafo único, CLT).
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ASSEMBLEIA ABRE NEGOCIAÇÃO COLETIVA 2017/2018
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TRABALHO INTERMITENTE

Como é hoje: Não há previsão legal específica 
na legislação trabalhista quanto ao contrato 
de trabalho intermitente.

Como será: É criada uma nova modalida-
de de contrato de trabalho, o intermitente, no qual a pres-
tação de serviços, com subordinação, não é contínua, 
ocorrendo com alternância de períodos de prestação de  
serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou  
meses, independentemente do tipo de atividade do empregado 
e do empregador, exceto para os aeronautas, que são regidos 
por legislação própria. 

O contrato deve ser celebrado por escrito e conter  
especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser 
inferior ao valor horário do salário mínimo ou àquele devido aos 
demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma 
função em contrato intermitente ou não. 

O período de inatividade não será considerado tempo à disposição 
do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros 
contratantes. O empregador convocará, por qualquer meio de 
comunicação eficaz, para a prestação de serviços, informando o 
empregado qual será a jornada, com, pelo menos, 3 dias corridos 
de antecedência. Recebida a convocação, o empregado terá o 
prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, presumindo-se, 
no silêncio, a recusa. 

A recusa da oferta não descaracteriza a subordinação entre 
empresa e empregado. Aceita a oferta para o compareci-
mento ao trabalho, a parte que descumprir, sem justo motivo,  
pagará à outra parte, no prazo de 30 (trinta) dias, multa de 50%  

INTERVALO DE 15 MINUTOS PARA O TRABALHO  
EXTRAORDINÁRIO DA MULHER

Como é hoje: A CLT, no capítulo que  
trata da proteção do trabalho da mulher, 
prevê que, em caso de prorrogação do  
horário normal, é obrigatório um descanso  
de 15 minutos, no mínimo, antes do  
início do período extraordinário do trabalho  
(art. 384). 

Como será: A obrigação foi revogada, ou seja, não 
há mais o descanso obrigatório de 15 minutos.  
 
O Sincovaga reforça sua disponibilidade em orientar e 
tirar dúvidas dos varejistas, de seus contadores e operadores 
de pessoal sobre os pontos da reforma trabalhista, a fim de  
apoiá-los na adaptação de suas rotinas e nas tomadas de decisão. 

da remuneração que seria devida, permitida a compensação 
em igual prazo.

Ao final de cada período de prestação de serviço, o empregador, 
mediante fornecimento de recibo com os valores discriminados, 
pagará ao empregado as seguintes parcelas: I - remuneração; 
II - férias proporcionais com acréscimo de um terço; III - décimo 
terceiro salário proporcional; IV - repouso semanal remunerado; e 
V - adicionais legais. E ainda efetuará o recolhimento do INSS e do 
FGTS com base nos valores pagos no período mensal e fornecerá 
ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. 
A cada doze meses, o empregado adquire direito a usufruir, nos 
doze meses subsequentes, um mês de férias, período no qual 
não poderá ser convocado para prestar serviços pelo mesmo 
empregador (art. 443, §3º, 452-A da CLT).

ASSEMBLEIA ABRE NEGOCIAÇÃO COLETIVA 2017/2018

O Sincovaga realizou no dia 15 de agosto de 2017, em 
São Paulo, Assembleia Geral Extraordinária para discutir a  
Negociação Coletiva com as entidades sindicais de  
comerciários e definições para celebração de convenções 
coletivas de trabalho do período 2017/2018 para a Capital, 
Osasco e região, Franco da Rocha e região, Cotia e região, 
e Guarulhos e região e, base do Interior.

Como esperado, o tema mais comentado foi a reforma tra-
balhista, que começa a valer a partir do dia 12 de novembro. 
Na abertura da reunião, o presidente do Sincovaga, Alvaro 
Furtado, avaliou que a reforma impacta toda a sistemática 
da relação do trabalho e por isso as empresas devem ser 
cautelosas nesse momento de transição, contar com o 
Sincovaga para sanar as dúvidas, evitar tomar decisões 
que possam trazer prejuízos e reciclar os profissionais que 

atuam com gestão de pessoal. Por outro lado, a nova lei 
abre a possibilidade para discussão de outros modelos de 
jornada, como a semana espanhola e a jornada intermitente.

Para debater sobre o assunto, o Sincovaga convidou o Dr. 
Fernando Marçal Monteiro, assessor jurídico da FecomercioSP. 
Ele reforçou a importância da prevalência do negociado 
sobre o legislado, que é um aspecto de modernização da 
lei, assim como o protagonismo dos sindicatos, ainda que 
as empresas possam negociar alguns pontos diretamente 
com as entidades.

Este ano as negociações ocorrem em um ambiente de 
maior incerteza, já que a reforma trabalhista começa a va-
ler em novembro e as datas base do varejo se concentram 
em setembro e outubro. Por isso, há a possibilidade de  
aditamentos às convenções coletivas vigentes.

Quanto a reajustes, os empresários presentes foram unâni-
mes em suas manifestações: as negociações coletivas este 
ano terão ênfase no pagamento exclusivamente do INPC dos 
últimos 12 meses.

A Assembléia será retomada após reuniões com os  
representantes dos trabalhadores, que deverão ocorrer 
nos próximos dias, na expectativa de que seja possível  
a concretização das convenções.
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Reforma trabalhista deve ter impacto sobre as negociações coletivas e exige  
cautela das empresas
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NOVO PERFIL DO GERENTE ALIA CONHECIMENTO 
TÉCNICO, INICIATIVA E EMPATIA
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Se no passado o gerente de supermercado era um mero  
controlador de estoque, já que não existiam muitos proces-
sos informatizados, hoje ele precisa reunir uma série de  
habilidades intelectuais e emocionais, para perceber  
tendências, identificar os obstáculos e saber lidar com eles, 
assim como as oportunidades e aproveitá-las. “Houve uma 
mudança significativa no perfil e a tecnologia contribuiu muito 
para isso. As áreas operacionais foram deixando de ser res-
ponsabilidade da função, possibilitando um relacionamento 
mais estreito com os clientes e com a equipe, com o foco em 
disseminar uma cultura de atendimento”, avalia Marcelo Braga, 
consultor de RH e sócio da Reachr.

“Antigamente, quem ocupava a função se preocupava mais 
com assuntos operacionais, geria suas equipes como um De-
partamento Pessoal e era orientado a ‘empurrar’ produtos, 
enquanto hoje é necessário ouvir o consumidor, conhecer suas 
necessidades e expectativas para conquistá-lo”, compara o 
especialista.

Sendo assim, conhecimentos de gestão, liderança e  
empatia são apenas algumas das características de um bom 
profissional da área. Esses traços são tão importantes para 
a excelência que, quando presentes, refletem de forma que 
é possível até perceber diferenças entre unidades de uma  
mesma rede, em relação a limpeza e organização, qualidade dos  
produtos e disponibilidade nas prateleiras, exposição adequada  
e atendimento.

“O gerente é o responsável por 
aplicar a política comercial da 
empresa na loja e por isso ele 
precisa ter capacidade de visão 
sistêmica. Conta também o bom 
relacionamento interpessoal, 
tanto para lidar com os colabo-
radores quanto com a cliente-
la, além de iniciativa”, afirma 
Luiz Paulo Rezende, gerente do  
Departamento de Gestão  
e Pessoas do Pague Menos. 

“Falando de um mercado  
dinâmico como o varejo,  
a liderança influencia direta-
mente no resultado de vendas, 
quebras e turnover do estabele-
cimento. E quando falamos em 
atendimento, se o líder conse-
gue manter uma equipe engaja-
da, sempre atingirá os melhores 
níveis de satisfação. Por isso, 
além do conhecimento técnico, 
capacidade de liderar, agilidade,  
flexibilidade e facilidade de adaptação ao ritmo do próprio setor 
são fundamentais”, avalia Marisa Fernandes, diretora de RH 
do DIA Supermercados.

Para a executiva, outros pontos importantes são: saber ouvir e 
dar feedback, já que as equipes são jovens; valorizar a opinião; 
saber acolher um colaborador novo; ser o exemplo dentro do 

time e reconhecer a contribuição de cada um no resultado. 
“Garantir o bom funcionamento da loja não é suficiente e 
não depende apenas do domínio da técnica. É preciso ter um 
olhar para o público. Afinal, o varejo é feito por pessoas e para  
pessoas”, completa.

Na opinião de Andréa Maia, 
coordenadora de Educação 
Corporativa da Coop, o gerente 
deve equilibrar as competên-
cias. “Em relação às técnicas, o 
 profissional deverá acompanhar 
os indicadores como forneci-
mento (vendas), resultados das 
apurações de inventário, con-
trole patrimonial, entre outros. 
Já em relação às atitudinais, ele  

   deverá compreender que como 
líder é referência e exemplo para seus liderados. Nesse sentido, 
ele é observado constantemente, pois seu comportamento 
reflete na equipe”, diz. “As mudanças na economia e nos há-
bitos dos consumidores exigem que o profissional tenha uma 
atitude competitiva, isto é, de não se conformar com números 
razoáveis e buscar a melhoria contínua, delegar tarefas e dividir 
responsabilidades”, conclui.

Pratas da casa – A possibilidade de fazer carreira é hoje uma 
tendência entre algumas empresas do varejo de alimentos. 
“Nosso setor possibilita um desenvolvimento profissional no 
curto prazo e isso exige do RH um processo contínuo de ca-
pacitação, para transformar habilidades e conhecimentos em 
resultados para o negócio. Especialmente no Brasil, onde o 
DIA está em plena expansão, temos uma grande demanda 
de preparação de funcionários para assumir novas lojas em 
novas regiões, que buscamos suprir tanto pela Universida-
de Corporativa quanto pela Academia de Liderança”, explica  
Marisa Fernandes, diretora de RH da companhia.

“A Coop tem como premissa buscar, dentro do seu quadro 
funcional, colaboradores que atendam às competências para 
o desempenho das funções solicitadas. No caso das vagas 
para gerente, entendemos que o funcionário preparado e que 
atenda aos requisitos terá como diferencial a motivação, uma 
vez que foi reconhecido e, principalmente, já tem conhecimen-
to da cultura e dos valores organizacionais”, analisa Andréa 
Maia, da Coop, empresa que em 2014 reestruturou sua área 
de Treinamentos e implantou a Educação Corporativa.

“A cultura da formação contínua, aliada a competências  
organizacionais, avaliação de desempenho e recrutamento 
por competências possibilitam aos colaboradores da Coop que 
se destacam galgar posições na escala hierárquica, fazendo 
prevalecer a meritocracia”, destaca Andréa.

O “novo gerente” deve estar preparado também para ser cons-
tantemente avaliado. “Analisamos premissas como resultado 
de vendas e perdas da loja e temos uma avaliação anual de 
desempenho bem completa, com feedbacks frequentes, para 
apoiar a evolução da carreira. De acordo com o desempenho, 
o profissional consegue até garantir uma remuneração variável 
mais agressiva”, conclui Marisa Fernandes, diretora de RH  
do DIA Supermercados.

Luiz Paulo Rezende, do Pague Menos

Marisa Fernandes, do DIA

Andréa Maia, da Coop
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LEI DE COTAS COMPLETA 26 ANOS
E
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Para mais informações, ligue 11 3335.1100 ou envie um e-mail para marketing@sincovaga.com.br  |  SINCOVAGA/SP

Uma festa na Praça das Artes (centro de São Paulo), no 
dia 24 de julho de 2017, marcou os 26 anos da Lei de  
Cotas. A comemoração contou com mais de 400 convidados,  
representando diversas organizações que atuam pela  
inclusão de pessoas com deficiência, como o programa 
Coexistir, do Sincovaga.

A lei determina que empresas com cem ou mais  
empregados reservem um percentual das suas vagas para 
pessoas com deficiência ou reabilitados do INSS. No en-
tanto, para o acesso ao mercado de trabalho, é preciso 
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11/09 A 14/09
EQUIPOTEL DESIGN 2017 
SÃO PAULO EXPO

Horário: 13h às 21h
Local: São Paulo Expo 
Rod. dos Imigrantes, 11 - Vila Água Funda,  
São Paulo - SP, 04123-010 
www.equipotel.com.br

Evento teve apresentações artísticas e lembrou os obstáculos encontrados por PcD’s

DECRETO RECONHECE VAREJO DE ALIMENTOS 
COMO ATIVIDADE ESSENCIAL

Novo status reflete importância do setor 
para a economia e para a sociedade

N
O

TA

ir além da cota, assegurando adaptações e programas  
de inclusão e eliminando barreiras e preconceitos.

A festa foi totalmente acessível, com intérpretes de  
Libras, audiodescrição, apresentações culturais e artísticas  
protagonizadas por pessoas com deficiência visual,  
auditiva, física e intelectual. Na cerimônia foi divulgada a  
“Carta de São Paulo em Defesa da Lei de Cotas”, organizada  
coletivamente por representantes de órgãos públicos,  
empresas, sindicatos e organizações da sociedade civil, 
que reforça a convicção sobre a relevância da lei, que visa 
garantir um direito fundamental de cidadania às pessoas 
com deficiência: o direito ao trabalho.

O encontro é uma iniciativa da Câmara Paulista para a 
Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de 
Trabalho e contou com a presença de representantes de 
órgãos públicos, empresas, sindicatos e organizações da 
sociedade civil.

Entre as empresas varejistas presentes  
com seus representantes e colaboradores  
estavam GPA, DIA, Lopes, Assai e Sonda, além 
da Riachuelo e da Via Varejo. anos

Em razão de mudanças no sistema bancário, o Sincovaga passará a contar com um novo banco cedente: o Santander. 
O objetivo é oferecer mais segurança e comodidade na emissão dos títulos, tanto para a entidade quanto para os 
empresários associados. Dessa forma, a Contribuição Assistencial 2018 será emitida já pelo novo banco.  
Em caso de dúvidas, ligue para: (11) 3335-1100.

FIQUE ATENTO

O presidente Michel Temer 
assinou, no dia 16 de agosto 
de 2017, em cerimônia no  
Palácio do Planalto, decreto 
que reconhece supermerca-
dos e hipermercados com 
venda predominante de gê-
neros alimentícios como ati-
vidade essencial.

Com o novo status, que atualiza legislação da década de 
1940, esses tipos de estabelecimentos, integrantes da  
categoria econômica do varejo de alimentos, passam a dispor 
de novos instrumentos jurídicos para a definição do trabalho 

aos domingos e em feriados. O funcionamento continua 
regulado pela legislação de cada município, mas não há 
mais a possibilidade de se proibir o trabalho em super e 
hipermercados em domingos e feriados no País.

“As mudanças na lei não acompanharam as demandas 
e necessidades dos consumidores, pois a sociedade 
moderna exige e impõe transformações. É um importante  
reconhecimento para o setor e resultado de trabalho  
incessante, sobretudo da Abras (Associação Brasileira 
de Supermercados)”, diz Alvaro Furtado, presidente do  
Sincovaga, que esteve na cerimônia, que reuniu mais de 450 
supermercadistas de todo o País, políticos, e representantes 
de entidades de classe do comércio e serviços.
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ESPECIALIDADES

SUA SAÚDE ESPERA
PELO DIAGNÓSTICO CERTO.
E SEU MÉDICO TAMBÉM. 

11 3828.8800

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

www.schmillevitch.com.br

ANÁLISES CLÍNICAS
ANATOMIA PATOLÓGICA
AUDIOMETRIA
BIÓPSIA DE MAMA/TIREÓIDE
BIÓPSIA DE PRÓSTATA
CAPTURA HÍBRIDA
CARDIOLOGIA
COLPOSCOPIA E VULVOSCOPIA
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
DENSITOMETRIA

Schmillevitch e Sincovaga
ofertam em condições exclusivas
serviços de qualidade e preço justo.

ELETROENCEFALO
ESPIROMETRIA
MAMOGRAFIA
RADIOLOGIA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
TESTE DE PATERNIDADE
ULTRASSOM
URODINÂMICA 
ENTRE OUTROS

TABELA DE EXAME COM 
VALORES ESPECIAIS

ATRAVÉS DO SINCOVAGA

UNIDADES
ANGÉLICA

Av. Angélica, 745 
TATUAPÉ

Rua Icem, 68 
SANTANA

Rua Dr. Olavo Egídio, 376/384 
SUMARÉ

Av. Heitor Penteado, 507 
SANTO AMARO

Av. Adolfo Pinheiro, 1623 
SANTA CECÍLIA

Rua Barão de Tatuí, 285 

Exames a partir
de R$ 8,70


