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70 anos da CLT: participe do 1º de Maio Unificado
1º de maio unificado 2013
GARANTIR DIREITOS E
AVANÇAR NAS CONQUISTAS
A maior festa de trabalhador do mundo. Praça Campo de
Bagatelle – São Paulo, das 9h às 15h. Serão sorteados 19
automóveis Hyundai HB20 0km. Para concorrer basta preencher
um cupom e colocar em uma das urnas disponíveis no dia do
evento. Retire o seu na sede do Sincomerciários de Guarulhos.
Apresentação de vários artistas de sucesso de público e crítica.
Não perca essa festa.
Página 03

Comerciários participam
de curso de Marketing
Pessoal no CQC
No dia 27 de março, foi ministrada mais uma edição do curso de
Marketing Pessoal, no Centro de Qualificação do Comerciário CQC do Sincomerciários de Guarulhos. Veja esse e outros cursos
que o CQC oferece para a sua qualificação. E tem mais, agora você
também pode pedir o seguro-desemprego no local. Confira.
Página 07

APROVEITE A PISCINA DA SEDE
CAMPESTRE ANTES QUE O
FRIO CHEGUE
Abril e maio são meses em que o calor ainda está presente,
mais leve, mas ainda quente. É uma boa oportunidade, antes do
inverno, para você aproveitar a piscina da Sede Campestre
com seus amigos e a família. E não se esqueça, também tem o
pesqueiro. Confira as regras de funcionamento e aproveite.
Página 05
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Comerciário agora é profissão regulamentada!

A

Fecomerciários, seus
68 Sindicatos Filiados,
a Confederação Nacional
dos Trabalhadores no Comércio
(CNTC) e a Força Sindical, com a
atuação indispensável do deputado Paulinho, agradecem a luta e o
empenho do movimento sindical
comerciário brasileiro pela Regulamentação da Categoria Profissional
dos Empregados no Comércio, cujo
projeto foi sancionado pela presidenta

Dilma e entrou em vigor no histórico
dia 15 de março de 2013.
A
unidade
do
sindicalismo
comerciário revela que estamos no
caminho certo para humanizar os
locais de trabalho e zelar pela saúde e
segurança dos trabalhadores.
A Regulamentação da Categoria
Comerciária teve origem no Projeto
115/07 de autoria do senador petista
Paulo Paim.
No decorrer dos últimos anos,
contou com a mobilização conjunta
das entidades sindicais em todas
as fases que a matéria enfrentou na
Câmara dos Deputados, no Senado
e no Palácio do Planalto. Por isso,
estendemos nossos agradecimentos
aos parlamentares que apoiaram o
projeto
em
suas
respectivas
Comissões, garantindo, assim, o
avanço da matéria.
Ressalto que a 7ª Marcha das Centrais
Sindicais em Brasília, dia 6 de março,
reforçou a reivindicação dos mais de
mil comerciários presentes, filiados à
nossa Federação, pela tão esperada
Regulamentação.
Aos 12 milhões de comerciários que
atuam em todo o Brasil a medida traz
como vantagens:

• Registro de Comerciário na
Carteira Profissional.
• Normatiza a jornada de trabalho
com oito horas diárias e 44
semanais.
• Admite jornada de seis horas ao
trabalho realizado em turnos de
revezamento. Fica vedado o
serviço do mesmo trabalhador
em mais de um turno, salvo
negociação coletiva de trabalho.
• Gera milhões de empregos e
institui o 30 de Outubro como o
Dia do Comerciário.
Enfim, agora com a efetiva
Regulamentação da Categoria os
comerciários e as comerciárias
brasileiras ganham em qualidade de
vida e em melhores condições de
trabalho.
Parabéns, comerciários e comerciárias.
Vocês merecem!

Luiz Carlos Motta

Presidente da Fecomerciários

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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70 anos da CLT: centrais lançam 1º de Maio Unificado
Participe da maior festa de trabalhador do mundo. Praça Campo de Bagatelle
São Paulo, próximo à estação Santana do Metrô, das 9h às 15h.
Entre as novidades da festa deste ano está o
oferecimento de prêmios ainda melhores.
Serão 19 automóveis Hyundai HB20 0km,
sorteados gratuitamente entre todos os participantes do evento. Para concorrer basta
preencher um cupom e colocar em uma das
urnas disponíveis no dia do evento. Não pegou
seu cupom ainda? Venha correndo à sede do
Sindicato dos Comerciários de Guarulhos e
retire o seu.
Para o presidente da Força Sindical, Paulo Pereira
da Silva, o Paulinho, o 1º de Maio é um dia de
festa, para comemorar as conquistas dos trabalhadores em sua luta por melhores condições
de vida. Conquistas como a PEC do Trabalho
escravo, aprovada no ano passado, ou a
conquista de mais direitos trabalhistas para o
trabalhador doméstico.
O evento reforça a mobilização por novas
conquistas para os trabalhadores, reunidas nas
chamadas bandeiras de luta (jornada de 40 horas semanais sem redução de salários; fim do fator previdenciário; reforma agrária; igualdade de oportunidade entre
homens e mulheres; política de valorização dos aposentados; 10% do PIB para Educação; 10% do Orçamento para
Saúde; correção da tabela do imposto de renda; ratificação
da Convenção da OIT 158; regulamentação da Convenção
da OIT 151 e ampliação do investimento público).

O evento deste ano, a exemplo das edições anteriores, traz
os principais artistas nacionais, como os sertanejos Zezé Di
Camargo & Luciano, Fernando & Sorocaba, Eduardo Costa,
a banda teen Restart e a dupla de palhaços Patati & Patatá
e muito mais...
(relação completa em http://www.1demaiounificado.com.br/).

Chamada de sapatona, mulher recebe indenização do Carrefour
Fonte: Portal TERRA

Uma ex-funcionária chamada de “sapatona” por colegas
por ser solteira conseguiu o direito de receber uma
indenização de R$ 15 mil por danos morais do Carrefour,
de acordo com informações da assessoria de imprensa do
Tribunal Superior do Trabalho (TST).
O juiz de Brasília (DF) considerou que os fatos
ocorreram no ambiente de trabalho e que a
empresa tinha o dever de perceber as dificuldades
da empregada e agir. O Carrefour recorreu ao Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) e afirmou não
haver provas de que tenha cometido qualquer ato ilícito e,
por isso, não deveria ser responsabilizado.

O tribunal, com base em testemunhas, considerou que o
ambiente de trabalho proporcionado à empregada pelos
colegas era visivelmente hostil, situação não combatida
pelo Carrefour e manteve a condenação de R$ 50 mil do
juízo de Brasília.
O TST manteve a responsabilidade da empresa, mas
diminuiu o valor da condenação para R$ 15 mil. Segundo
o TST, a diminuição do valor teve em vista que a
discriminação não foi comprovada, mas que ficou a
empresa foi omissa ao não “adotar medidas para coibir as
adversidades “.
Procurado, o Carrefour não se manifestou sobre a decisão.
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McDonald’s faz acordo com Justiça do Trabalho no país
Empresa se compromete a alterar
contrato trabalhista, pagar horas extras
e alterar o sistema de registro de ponto
A Arcos Dourados, empresa que
administra a marca McDonald’s no
Brasil e América Latina, fechou no
dia 21 de março um acordo com a
Justiça do Trabalho brasileira pelo qual
se compromete a “gastar” R$ 7,5
mil hões por “danos morais coletivos”,
modificar o contrato trabalhista de
todos os funcionários no País, pagar
horas extras e alterar o sistema
de registro de ponto. O acerto foi
conduzido pelo coordenador nacional
de Combate a Fraudes Trabalhistas
e procurador do Trabalho, José de
Lima Ramos, no Tribunal Regional do
Trabalho da 6ª Região, em Recife.
De acordo com Ramos, o acordo “foi
uma vitória da sociedade brasileira”. A
multa não será paga, mas gasta: Rio,
Curitiba e a capital de Pernambuco,
onde há ações civis públicas,
receberão R$ 500 mil cada. Os
R$ 6 milhões restantes serão
divididos
em
quatro
parcelas
de R$ 1,5 milhão, que deverão
ser empregadas em campanhas
nacionais de esclarecimento sobre
a importância do cumprimento da

legislação trabalhista nacional. A cada
ano, o valor deve ser corrigido pelo
Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Até julho, cerca de 90% dos contratos de trabalho seguirão uma lógica
diferente da que é praticada pelo
McDonald’s no restante do mundo.
Em vez de uma “jornada móvel”, em
que o trabalhador cumpre algumas
horas de trabalho pela manhã, outras
à tarde e ou tras à noite, inviabilizando
a programação de outra atividade
durante o dia, o restaurante passa a
adotar as mesmas regras que outras
empresas no Brasil.

Segundo Ramos, a rede usava o
mesmo contrato de trabalho em todo
o mundo, mas agora deixará de usar
no país. Houve a importação de uma
prática mundial, a ideia que a empresa
incutia era de que se tratava de uma
coisa boa, prevaleceu a soberania
nacional — afirmou.
O restante dos contratos será
ajustado até dezembro.
A Arcos Dourados também se
comprometeu a criar intervalo
durante a jornada de trabalho,
pagar horas extras, registrar ponto e
permitir que os trabalhadores levem
comida de casa.

Lei obriga matrícula na pré-escola de crianças a partir de 4 anos
O governo federal publicou nesta sexta-feira (5/4), no Diário
Oficial da União, uma lei que obriga pais ou responsáveis a
efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir
dos 4 anos de idade.
A versão anterior da lei, de 1996, estabelecia essa obrigatoriedade somente a partir dos 6 anos.
De acordo com o texto, a educação básica fica organizada
em três etapas: pré-escola, ensino fundamental e ensino
médio. Anteriormente, apenas o ensino fundamental e o
médio eram obrigatórios.
Agora, os Estados e municípios têm até 2016 para garantir
a oferta de vagas a todas as crianças a partir de 4 anos.
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APROVEITE A SEDE CAMPESTRE ANTES QUE O FRIO CHEGUE
Abril e maio são meses em que o
calor ainda está presente, mais leve,
mas ainda quente. É uma boa oportunidade antes do inverno para você
aproveitar a piscina da Sede Campestre. Caso você ache que não dá mais
para curtir a piscina, não se esqueça
do churrasco com os amigos. Reúna
uma turma da sua empresa, convide a
família, compre a carne e vá se divertir. A vida também é lazer. Mas não é
só, tem o campo de futebol gramado,
a quadra de futebol society coberta,
salão de jogos, videokê, playground,
lanchonete e um amplo estacionamento, para sua comodidade. E para
chegar não tem jeito de se perder.

Siga pela Via Dutra até Arujá e de lá
pegue a Estrada municipal de Arujá –

Santa Isabel. A Sede fica logo ali, no
Km 56, bairro Cafundó - Santa Isabel.

Normas de Funcionamento:
• O número máximo de convidados é de cinco por sócio, com a cobrança
de taxa pela utilização de R$ 15,00 por convidado.
• Crianças visitantes de 6 a 10 anos: R$ 10,00.
• Na piscina, o acesso só é permitido em trajes de banho.

PESQUEIRO

• Para ingressar na sede é necessário apresentar a carteira de associado
do sindicato e a carteirinha dos dependentes.
• Funciona aos finais de semana e feriados, das 9h às 17h.
• É proibido permanecer no local após às 17h.

Lembramos que o acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente
por dentro da sede campestre, após a identificação na portaria.
Crianças e suas famílias são bem-vindos.

Se o seu negócio é pescaria, no final
de dezembro, foi despejada uma
tonelada de peixes no lago e agora
está muito mais fácil para pescar e
confraternizar com a sua família.
Troque a preocupação do trabalho
pela emoção de fisgar peixes ou ficar
à beira do lago, só relaxando.
NOTA
Informamos que o final de semana
dos dias 25 e 26 de maio será o
último do semestre antes do
fechamento para o início das obras de
manutenção e melhorias em geral.
Essa postura adotada pela diretoria
é mais um cuidado com os
comerciários, aproveitando as baixas
temperaturas da época para encerrar
as atividades, sem que o associado

perca nenhum dia de lazer. A
reabertura ocorrerá em setembro,
quase na primavera, momento em
que tudo estará mais conservado,

bonito e florido para você, seus
amigos e sua famíla retornarem com
prazer e alegria a nossa querida
Sede Campestre.
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Exames Periódicos
Aliados da saúde da mulher
Realizar os exames periódicos são estratégias importantes
contra o câncer de mama e de colo do útero. Essas doenças
quando diagnosticadas em estado avançado são as maiores
incidências de óbito entre as mulheres. Recursos eficazes
contra os tumores, consultas e exames preventivos são gratuitos, rápidos e podem ser conseguidos a partir das unidades de saúde da Prefeitura de sua cidade. A intenção é
orientar as mulheres a realizarem exames anuais, como forma de precaução. Na oportunidade, as pacientes também
são incentivadas a praticar atividades físicas e adotar uma
dieta equilibrada – condutas auxiliares não só na prevenção
dessas doenças como também na melhoria do estado geral
de saúde e qualidade de vida.
Quanto mais mulheres se conscientizarem da importância
do diagnóstico precoce, menores serão as vidas perdidas,
isso indica o quanto a prevenção é importante para impedir
a evolução das doenças.
Fatores de risco

Dentista Gratuito

Principais fatores que podem ocasionar o câncer de mama:
• Obesidade – alimentação rica em gorduras – fator
hereditário (ter mãe ou irmã que desenvolveu a doença)
• Nunca ter engravidado ou tido a primeira gestação a
partir dos 30 anos de idade
• Tabagismo
• Ter tido a primeira menstruação antes dos 11 anos e
a última depois dos 55 anos. Quanto maior o tempo
de exposição aos hormônios femininos, maiores as
chances de desenvolver a doença.
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O atendimento odontológico oferecido na sede do
Sindicato, para associados há mais de 6 meses,
é totalmente gratuito. As consultas devem ser
marcadas pelo telefone 11 2475-6565

Principais fatores que podem ocasionar o câncer de colo
do útero:
• Grande número de filhos
• Tabagismo
• Início precoce da vida sexual
• Multiplicidade de parceiros
• Falta de uso de preservativo nas relações sexuais, o
que favorece a contaminação pelo vírus HPV (sigla em
inglês para papiloma vírus humano). Que é um vírus
transmitido através de relações sexuais e podem causar
lesões no pênis, vagina, colo do útero e vulva.
Apesar de ser raro nesta faixa etária, meninas que
apresentam o HPV de alto risco podem desenvolver o
câncer de colo uterino. Mais um motivo para o exame de
prevenção, em mulheres de todas as idades.

Sincomerciários firma novos convênios:

Você também pode utilizar os dentistas conveniados
do Sindicato, que oferecem descontos aos associados,
além de outros profissionais. Confira a relação completa
no nosso site.
Para aumentar as opções de lazer da família comerciária, o
Sincomerciários de Guarulhos firmou novos convênios com a
rede CINEMARK e com o MUNDO DA XUXA. Aproveite!
Mais informações: 11 2475-6565.
Confira a relação completa no nosso site:

www.comerciariosdeguarulhos.org.br
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Comerciários participam de curso de MKT Pessoal no CQC
No dia 27 de março, o professor Mauro Galasso ministrou
mais uma edição do curso de Marketing Pessoal, no
Centro de Qualificação do Comerciário - CQC do
Sincomerciários de Guarulhos.
O curso é recomendado para quem deseja melhorar a
auto-imagem, a confiança e assim alavancar o
desempenho nas vendas e no trabalho de forma geral.
Curso de Liderança e Motivação
Ministrado pelo excelente professor Mauro Galasso, é
um curso essencial para você que deseja melhorar seu
desempenho em vendas e liderança.
O curso é aberto a todos os comerciários que desejam
evoluir e crescer na carreira.

Em apenas 3 horas você adquire conhecimentos que vão
fazer a diferença na sua vida. E o melhor: sem gastar nada!

Ligue e saiba quais são
os cursos disponíveis:

11 4378-8333

ENTRADA NO SEGURO-DESEMPREGO
Além dos cursos, o Centro de Qualificação do Comerciário - CQC
agora também está oferecendo entrada no seguro-desemprego.
O atendimento acontece de 2ª a 6ª feira, das 10h às 17h, na rua Cerqueira
César, 236 - Centro de Guarulhos.
Mais informações:

11 4378-8333

O AGENTE SECRETO AMARO CAMARAJIPE

Marcelo Schmitz
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

SINDICALIZE - SE!
Guarulhos: Rua Morvan de Figueiredo, 65 - 7º and. - Centro - CEP: 07090-010 - Tel: 2475-6565
Itaquaquecetuba: Rua Guilhermina Maria Conceição, 81 - Centro - CEP: 08570-640 - Tel: 4642-0792
PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL
MATRÍCULA NO SINDICATO Nº __________________

MATRÍCULA NA EMPRESA Nº _________________________

Nome: _________________________________________________________________________________________________
Nome do Pai: __________________________________________________________________________________________
Nome da Mãe: _________________________________________________________________________________________
Data de nasc: ____/____/_______ Estado civil: ______________________
Natural da cidade de: ________________________________________

Sexo (

) M

(

) F

Estado: _________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________ nº _________ apto: ________
Município: _______________________Bairro: ____________________ CEP: ________________ Tel: __________________
Carteira de Trabalho: _______________________________ Série: ______________ RG: ____________________________
CPF: __________________________________ (campo obrigatório) Email: ________________________________________

DADOS DA EMPRESA
Empregador: _______________________________________________________ CNPJ: _____________________________
Ramo de atividade: _____________________________________________________________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________ nº ______________
Bairro: __________________________________________ Telefone: ____________________________________________
Cargo ou função: _______________________________________________________________________________________
Data de admissão no emprego ____/____/_____

Tempo na categoria: _____________________________________

DEPENDENTES
Cônjuge/companheiro(a):

________________________________	Data de nasc: ____/____/_____ Sexo: ________

Filho(a):___________________________________________________	Data de nasc: ____/____/_____ Sexo: ________
Filho(a):___________________________________________________	Data de nasc: ____/____/_____ Sexo: ________
Filho(a):___________________________________________________	Data de nasc: ____/____/_____ Sexo: ________
Filho(a):___________________________________________________	Data de nasc: ____/____/_____ Sexo: ________
Filho(a):___________________________________________________	Data de nasc: ____/____/_____ Sexo: ________
(

) Autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o disposto no art. 545 da CLT.

(

) Boleto para residência

Guarulhos ____/____/_____

_______________________ Aprovado pela diretoria em reunião de: ____/____/______
Associado

Atenção: é necessário apresentar a carteira de trabalho, comprovante de residência, certidão de nascimento
e casamento para comprovação dos dependentes, CPF. RG e três fotos 3x4

