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EM AUDIÊNCIA, TRABALHADORES
ATACAM MP DA PENSÃO POR MORTE

I Encontro de Segurança e Saúde
da Fecomerciários

Durante audiência da comissão mista que analisa a MP
664/2014, participantes afirmaram que a Previdência
Social não tem déficit e que mudanças em benefícios são
inconstitucionais

A Fecomerciários e os Sindicatos Filiados realizaram o
I Encontro de Segurança e Saúde, no dia 19 de março.
O evento teve como objetivo ampliar os conhecimentos sobre
segurança e saúde do trabalhador
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MÃES COMERCIÁRIAS GANHARÃO
KIT BEBÊ

APROVEITE A SEDE CAMPESTRE
ANTES QUE O FRIO CHEGUE

O Sincomerciários de Guarulhos passa a oferecer um kit bebê
com 15 itens às mães trabalhadoras. Veja quais são os itens e
quem tem direito

Maio é um mês em que o calor está presente. É uma boa
oportunidade, antes do inverno, para você aproveitar a piscina
da Sede Campestre
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VOTO DE CONFIANÇA

Como tenho dito, não gosto da Dilma, preferia que não tivesse ganhado
a eleição, mas ela ganhou e de forma legítima foi eleita pela maioria
da população.
Voto é sagrado, temos que respeitar a vontade da maioria. Se essa maioria
já não é a mesma depois da eleição, paciência, por isso é preciso
maturidade na urna, aquilo não é lugar de brincadeira, mas de definir
o nosso futuro.
Enfim, parece que é hora de deixar a mulher trabalhar um pouco em
paz, cobrar o que deve ser cobrado, mas com responsabilidade, com
espaços de consenso, com respeito, é hora de um voto de confiança.
A quem interessa desestabilizar o governo? Ao povo é que não, pois
um governo fraco vira refém de parlamentares ávidos por desengavetar
projetos há muito parados e que não são de interesse dos trabalhadores,
como a terceirização (PL 4330-2004).

Depois que despencou a popularidade do governo Dilma só se viu no
Congresso Nacional a aprovação de projetos favoráveis a planos de
saúde, aos patrões e aos setores mais conservadores da sociedade.
Os trabalhadores só estão sendo prejudicados com toda essa cortina de
fumaça que está sendo armada e se a situação continuar assim, a coisa
ficará cada vez pior para os trabalhadores, é claro.
É por isso que é hora de baixar a fervura, continuar a cobrança e de
maneira dura, mas tendo como interlocutor o governo legitimamente
eleito.
A democracia é chata, envolve respeitar opiniões que não são as
nossas, aceitar o contrário, mas não há outro caminho melhor, ou pelo
menos não descobriram.
De outro lado, temos, todos nós, sindicalistas, trabalhadores, cidadãos,
cobrar que deputados e senadores defendam os nossos direitos. Nós
não temos nada a ver com aqueles que pagam campanhas milionárias
e depois cobram a conta, a nossa contribuição de campanha é o
nosso voto.
Por isso, anote na sua caderneta em quem votou para deputado federal,
para senador, para deputado estadual e mande emails para o gabinete
dele, cobrando que defenda o que você acredita. Vamos exercer a
nossa cidadania!
Quanto a nós, representantes dos trabalhadores, vamos aumentar a
pressão sobre a presidente, sobre parlamentares, para enfrentar esse
avanço da pauta que pretende arrancar os nossos direitos.
Repito, chegou a hora de baixar a fervura e dar um voto de confiança a
Dilma, mas não podemos nos esquecer de tudo isso que acontece agora
nas próximas eleições, porque depois, não adianta bater panelas....

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.
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EM AUDIÊNCIA, TRABALHADORES ATACAM MP DA
PENSÃO POR MORTE E DADOS DO GOVERNO
Durante audiência da comissão mista que analisa a MP
664/2014, participantes afirmaram que a Previdência Social
não tem deficit e que mudanças em benefícios são inconstitucionais. Os debatedores reclamaram que o governo está
cobrando dos trabalhadores a conta do ajuste fiscal
As centrais sindicais, confederações, federações e representantes de aposentados e pensionistas desfilaram e repetiram críticas e desmentidos aos dados do governo em
audiência pública nesta quarta-feira (8) na comissão mista
que analisa a Medida Provisória (MP) 664/14, que altera as
regras vigentes para a concessão de pensão por morte.
Durante mais de cinco horas, vários expositores insistiram que as medidas são inconstitucionais (incluindo a MP
665/14, que muda as normas sobre o seguro-desemprego),
embora estejam valendo desde sua edição. E insistiram que
a Previdência Social não é deficitária e, sim, superavitária.
Pelos dados apresentados pelo assessor jurídico da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas, Guilherme
Portanova, com base, segundo ele, em dados do Ministério
da Fazenda, a Previdência teria apresentado um superavit
de R$ 78 bilhões em 2012 e de R$ 76 bilhões em 2013.
EMPRESAS DEVEDORAS
O secretário adjunto de Organização e Política Sindical da
Central Única dos Trabalhadores (CUT), Valeir Ertle, disse
que o Ministério da Previdência não move qualquer ação
contra as empresas devedoras. Pelas suas contas, se recebesse essas dívidas, o montante seria “pelo menos três
vezes superior aos R$ 18 bilhões que o governo diz que vai
arrecadar com essas novas medidas”.
Antônio Fernandes dos Santos, da Central dos Sindicatos
Brasileiros, ironizou: “Esse governo esta lançando um novo
fator previdenciário, que tanto atacou na campanha”.

CRÍTICAS DE DEPUTADOS
Parlamentares da comissão mista fizeram coro aos sindicalistas durante a audiência. O deputado Betinho Gomes (PSDB-PE) questionou a medida, dizendo que Dilma
Rousseff afirmou na campanha presidencial que a Previdência estava superavitária. O deputado Glauber Braga
(PSB-RJ) afirmou que a MP e o Projeto de Lei 4330/2004,
que regulamenta a terceirização no Brasil, “obedecem
ao mesmo pensamento econômico, todas punem o trabalhador”. O deputado Betinho Gomes disse que os argumentos de trabalhadores e técnicos mostram que as
medidas são desnecessárias: “Fica cada vez mais claro
que são equivocadas. A própria presidente disse na sua
campanha que mais de 23 milhões de pessoas entraram
na Previdência entre 2012 e 2013, o que garantia o seu
superavit. Como agora falam em deficit?” indagou.
Da Agência Câmara e Senado

Sincomerciários de Guarulhos passa a oferecer
kit bebê às mães trabalhadoras
Em decisão unânime da diretoria, o Sincomerciários de
Guarulhos passa a oferecer kit bebê às mães trabalhadoras.
A mamãe comerciária ganhará do Sindicato um kit com 15
itens, todos indispensáveis ao bebê, como trocador de bolsa, termômetro digital, talco e sabonete Johnson, bodie,
mijãozinho, toalha de algodão bordada, travesseiro, mamadeiras Kuka (70 e 250 ml), sapatinho e luvas, pano de boca
bordado, chupeta kuka, cortador de unhas e uma linda bolsa.
Sócias - Mães comerciárias sócias há pelo menos três
meses, ou dependentes de sócios, terão direito ao kit
bebê para filhos com idade de zero a três meses.
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Diretores do Sindicato participam do I Encontro de
Segurança e Saúde da Fecomerciários
A Fecomerciários e os Sindicatos Filiados realizaram o
I Encontro de Segurança e
Saúde, no dia 19 de março, nas
cidades de Itu e Salto. O evento
teve como objetivo ampliar os
conhecimentos sobre segurança e saúde do trabalhador
dos presidentes, diretores e
assessores das entidades e
de coordenadores dos Centros
de Referência em Saúde do
Trabalhador (Cerest) das respectivas bases. Cerca de 140 pessoas
compareceram ao encontro.

Da direita para a esquerda:
Luciano Leite, Luiz Carlos Motta,
Walter dos Santos e José Luiz
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O presidente da Fecomerciários e da UGT/SP, Luiz Carlos
Motta, ressaltou que é dever dos sindicalistas lutar pela
criação e manutenção de ambientes de trabalho seguros
e sadios. “Deste primeiro encontro vamos tirar diretrizes
que vão reforçar nossa luta pelo trabalho decente. Sejamos multiplicadores dos aprendizados aqui adquiridos. A
família comerciária agradece”.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de
Guarulhos, destacou a importância da iniciativa: “Importante iniciativa da Fecomerciários que zela constantemente pela qualidade de vida e condições dignas de trabalho
a todos os comerciários do Estado de São Paulo. Foi um
prazer participar deste primeiro encontro. Tenho certeza
que muitos outros virão”, afirmou ele.

promove a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. À tarde, houve apresentações do engenheiro Thiago Isola, que explanou sobre a aplicação de
Normas Regulamentadoras (NRs) em prol da inclusão do
tema Segurança e Saúde do Trabalhador Comerciário em
Acordos Coletivos de Trabalho; do médico sanitarista e
médico do Trabalho, Koshiro Otani, explicando o e-Social
e as Medidas Provisórias 664 e 665, que dificultam a obtenção de direitos dos trabalhadores; o relato do dirigente
Milton de Araújo, sobre os acidentes de trabalho em estabelecimentos comerciais em Jundiaí; e a explanação do
presidente Luciano, sobre as ações pautadas em segurança e saúde do trabalhador comerciário implementadas
na base do Sindicato de Itu.

Atividades
A programação do encontro foi desenvolvida em duas
etapas: a primeira, no período da manhã, no Senai Ítalo
Bologna da cidade de Itu, referência nacional em educação e qualificação profissional para pessoas com deficiência; e a segunda, no Clube de Campo do Sincomerciários
de Itu, na cidade de Salto.
O coordenador pedagógico do Senai, Luís Carlos Moretti,
deu início à programação falando sobre soluções para a
inclusão da pessoa com deficiência. Foi mostrado também um equipamento utilizado por atletas paralímpicos
de bocha do Brasil, produzido pelo Senai.
Divididos em grupos, os participantes do evento conheceram a estrutura do Senai em Itu e como a instituição

MPs 664 e 665
O médico Otani falou sobre como as Medidas Provisórias
664 e 665 podem impactar a classe trabalhadora: “Vale
dizer que o trabalhador, para passar pela perícia médica e
receber o benefício auxílio-doença previdenciário ou auxílio-doença acidentário, será a partir do 31º dia. Com relação
ao auxílio doença-acidentário, ele também não terá direito
à estabilidade provisória que daria direito a partir do 16º dia,
hoje a partir do 31º dia. O objetivo dessas medidas provisórias é reduzir as despesas para pagamento de auxílio-doença, que hoje é a terceira maior fonte de Previdência”.

*Estiveram presentes dirigentes de 45 Sindicatos Filiados
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APROVEITE A SEDE CAMPESTRE ANTES QUE O FRIO CHEGUE
Maio é um mês em que o calor está presente, sobretudo
neste ano, que parece estar mais quente do que os anteriores. É uma boa oportunidade, antes do inverno, para
você aproveitar a piscina da Sede Campestre.
Se você acha que já esfriou um pouco e 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.
Vários quiosques com toda a infraestrutura para um
churrasco estão à sua disposição, lembre-se que a vida
também é lazer.

Mas não é só isso, tem o campo de futebol gramado,
a quadra de futebol society coberta, o salão de jogos,
videokê, playground, lanchonete e um amplo estacionamento, para sua comodidade. Apoveite o seu final de semana com sua familia e venha desfrutar.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

PESQUEIRO

• Cada comerciário associado pode levar até cinco convidados. Cada
convidado paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de R$
25,00 (vinte e cinco reais). Crianças convidadas, com até 10 anos de idade,
entram gratuitamente.
• Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado.
• Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho.
• Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as
mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.
• Caso haja mensalidades em atraso, o acerto das mesmas poderá ser feito na sede do Sindicato, através do pagamento dos boletos nas agências
bancárias ou, ainda, na recepção da Sede Campestre.
• Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
• O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede
Campestre, após a identificação na portaria.

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, no bairro Cafundó
- Santa Isabel.

Troque a preocupação do
trabalho pela tranquilidade
da pesca. Crianças e suas
famílias são bem-vindas.
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aLERGIA
O que é alergia ?
A alergia consiste em reações exageradas que o organismo
sofre quando entra em contato com determinadas substâncias (alérgenos), mesmo que em quantidades pequenas. As
formas alérgicas mais comuns são: a asma (bronquite alérgica ou bronquite asmática), a rinite alérgica e as alergias
cutâneas.

Quais são os diferentes tipos de alergias ?
Quando a reação alérgica ocorre no sistema respiratório, podemos ter desde de uma rinite alérgica até crises asmáticas
de intensidades variáveis. Quando o órgão acometido é a
pele, podemos ter desde de pequenas manchas avermelhadas como reações alérgicas à picada de insetos até reações
urticariformes gigantes.

A alergia é uma doença ?
Trata-se mais de uma característica individual do que propriamente de uma doença. O indivíduo alérgico tem irritações a determinado estímulo, considerado normal para outro indivíduo não alérgico.
Como ficamos alérgicos ?
A alergia não aparece da noite para o dia. A cada vez que
nosso organismo tem contato com uma substância estranha (antígeno), ele produz uma substância chamada de anticorpo. Este anticorpo se liga à determinadas células do
nosso organismo e faz com que estas liberem substâncias
responsáveis pelos sintomas clínicos das reações alérgicas.
O que é alérgeno ?
O alérgeno é o termo usado para a substância que causa
reação alérgica. Alguns estão no ar como o pólen ou os fungos; outros são encontrados em alimentos como por exemplo o leite, frutos do mar ou ovo. Alguns insetos tem alérgenos em seu veneno; assim como, certas plantas possuem
também substâncias alergênicas. No ambiente doméstico,
os alérgenos encontrados mais freqUentemente são os tão
conhecidos “ácaros”.

Em caso de dúvida, consulte sempre um médico
de sua confiança

Existe uma predisposição para a alergia ?
Crianças de pais alérgicos tem maior probabilidade de serem alérgicas. Por outro lado, a alergia pode se desenvolver
em qualquer fase da vida e até mesmo em pessoas sem
histórico familiar; basta que a exposição deste indivíduo à
determinado alérgeno ultrapasse o seu limiar de tolerância.
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Como evitar as alergias ?
Quando se conhece o responsável pela alergia como uma
alergia alimentar, basta evitar o alimento na dieta. Quando o
agente está presente no ar como a poeira ou fungos, podemos tentar reduzir o seu contato através do que chamamos
de controle ambiental. Este consiste em cuidados diversos para diminuir o contato com os alérgenos no ambiente
domiciliar, como o uso de protetores plásticos de colchão
e travesseiros, de pano úmido diariamente nos pisos da
casa, a troca das cortinas por persianas etc. É possível também diminuir aos poucos a sensibilidade do indivíduo ao(s)
alérgeno(s) através de imunoterapia (vacinas específicas)
realizada com supervisão médica.
É possível identificar os agentes responsáveis pelas
alergias ?
Além dos testes clínicos de provocação oral (exclusão e
reintrodução do alimento “suspeito” na dieta ), existe hoje
uma serie de métodos para avaliação diagnóstica das alergias , entre eles :
• Testes alérgicos que podem ser de leitura imediata (de 15 a 20
minutos);
• Intradérmicos; de provocação ou de contato (resultado em 72 horas);
• Exame de sangue (dosagem de IgE total e específica). Nesse teste
são dosados anticorpos específicos contra uma grande variedade de
alergenos como: frutas, grãos, peixes e frutos do mar, proteínas de
porco, ovos e laticínios, alergenos inalantes como pêlo de animais, insetos, poeira e gramíneas, drogas, fungos e alergenos ocupacionais.
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ENSINANDO SEU FILHO A POUPAR
Quer garantir um futuro equilibrado e sem dívidas ao seu filho?
Ensine a ele dicas para lidar com o dinheiro desde pequeno
1. É importante que o seu filho conheça o dinheiro. Mostre-lhe diver-

sas moedas e notas e explique-lhe as diferenças entre os valores.
2. Dê um cofrinho para ele juntar as moedas que ganhar. Quando en-

3.
4.
5.

6.

7.

8.

cher, leve-o a uma loja e deixe que ele escolha algo no valor que
economizou. Explique o valor do dinheiro, para que tenha noção
do tempo necessário e da importância da poupança. Quando ele
entender um pouco mais, deposite o dinheiro em uma conta específica para crianças e isenta de encargos bancários.
É importante que lhe dê uma mesada de acordo com a idade e com os
gastos mensais. Dê o suficiente, de forma que o incentive a poupar.
Se, por algum motivo, o seu filho gastar muito e pedir dinheiro fora do
combinado, não lhe dê mais. Ensine-o a gerir o orçamento mensal.
Ensine o seu filho a fazer um orçamento. Faça com ele uma lista
das coisas que gostaria de comprar e atribua custos. Assim estará
a contribuir para a sua educação financeira.
Se quer que o seu filho aprenda a viver de acordo com as suas possibilidades, o exemplo tem que partir da família. Não gaste desnecessariamente em coisas supérfluas, sobretudo na presença dele.
Lembre-se que ele copiará o seu comportamento. Ensine-o a pensar
antes de comprar: eu preciso mesmo disso?
Aproxime-o das questões financeiras: no café deixe que seja ele a
entregar o dinheiro para pagar, no supermercado ensine-o a comparar os preços e a distinguir os bens essenciais dos supérfluos.
Não lhe ofereça sempre presentes, o seu filho não se sentirá mais
amado por isso. E um dos principais motivos é evitar o hábito de

achar que pode ter tudo o que quer, sem qualquer esforço.
9. Não ceda a pressões e birras de consumo.
10. Não lhe dê dinheiro em troca da realização de tarefas domésticas

nem de bons resultados escolares. Ter boas notas e participar nas
tarefas domésticas são atos que devem ser assumidos pelo seu
filho como responsabilidades
As crianças aprendem muito rápido e são excelentes
observadoras, por isso é essencial passar os valores de
educação e hábitos familiares desde cedo.

A tão esperada festa dos comerciários, que em 2015
ocorrerá no final de outubro ou começo de novembro (oportunamente divulgaremos a data da festa) começa muito
antes para os funcionários e diretoria do Sincomerciários de
Guarulhos. Uma festa grandiosa como é a nossa requer
muitos preparativos, para que tudo saia como o esperado.
Assim, para que os comerciários possam ir se preparando
para a festa, divulgamos com bastante antecedência as
regras do evento.
Preste atenção, porque há algumas mudanças nas normas
de ingresso para a festa e para concorrer no sorteio.
• Apenas participarão da festa dos comerciários
2015 aqueles que já são sócios e os que se
associarem até o dia 31/07/2015, ou seja, três meses
antes da data em que se comemora o dia do comerciário
(30/10/2015).
• 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.
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Guarulhos: Rua Morvan Figueiredo, 65 - 7º andar
Centro - Cep 07090-010 - tel.: (11) 2475-6565
Itaquá: Rua Guilhermina Maria Conceição, 79
Centro - Cep 08570-640 - tel.: (11) 4642-0792

SINDICALIZE-SE!
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: ______________________ Sexo (
Natural da cidade de: ________________________________________

) 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 3 x 4

