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As mais de 650 comerciárias participantes da 6ª edição do “Mulher VAlorizAdA, CoMerCiáriA FortAleCidA”, promovido pela 
Fecomerciários, aprovaram as dez deliberações que vão nortear as ações da Federação e dos 68 Sindicatos Filiados em prol das 

comerciárias, ao longo deste ano.
Confira na Página 03

COMERCIÁRIAS APROVAM DELIBERAÇÕES

H1N1: PROTEJA-SE

o vírus h1N1 está de volta - e já causou a morte de mais de 70 
pessoas só no Brasil. então, proteja-se: basta saber mais sobre 
as formas de transmissão e ficar atento aos sintomas para tratar 

a doença o mais rápido possível.
leia na Página 06

PESQUEIRO É TRANQUILIDADE

localizado ao lado da Sede Campestre, o local é um oásis para os 
associados do Sincomerciários de Guarulhos e ótima opção de 
lazer, com tranquilidade, segurança, estrutura e muita paz, tudo 

isso em um cenário de muito verde e ar puro.
leia na Página 05
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QUEM SEMEIA VENTO COLHE TEMPESTADE

A admissibilidade do processo de impeachment de Dilma Roussef pela 
Câmara dos Deputados revela, entre outras coisas, a inaptidão da 
presidente para se relacionar com o Congresso e com o mundo político.
Dilma foi reeleita para a presidência em uma disputa violenta e acirrada 
com o Senador Aécio Neves. A margem foi apertada, mas ela ganhou e 
mais de 54 milhões de brasileiros depositaram a confiança nela.
Como todos os políticos brasileiros fazem, prometeu o que não podia 
entregar e omitiu a crise para não ameaçar a sua eleição. Cometeu um 
estelionato eleitoral, mas, infelizmente, não fez diferente de todos os 
outros.
Depois, teve seu governo torpedeado a todo o momento pela oposição, 
o que faz parte do jogo, jogo esse que ela não soube jogar em razão da 
dita dificuldade em se relacionar com o mundo político.
Para equilibrar as contas, fez as pedaladas fiscais que, na prática, são 
operações não previstas na lei, para maquiar as contas públicas. No 
caso de Dilma, entre outros, foi o pagamento de benefícios sociais pelos  

bancos públicos sem que o governo depositasse o dinheiro em sua 
conta, uma espécie de saldo negativo. A questão é que, de uma forma 
ou de outra, a maioria dos governadores e dos ex-presidentes usou 
truques parecidos.
Daí veio o impeachment, com base nas pedaladas fiscais. Mas, na 
verdade, todos sabem que o que menos importa são as pedaladas, os 
deputados votaram pelo afastamento usando essa desculpa, mas a 
verdade é que Dilma não tem habilidade política. O clima na Câmara era 
de vingança pelos anos de maus tratos que ela dispensou aos deputados. 
Deus, família e impropriedades várias foram as inspirações da maioria 
dos votos dos deputados federais que optaram por depor Dilma Rousseff. 
O motivo principal para justificar a entrega da cabeça da presidente ao 
Senado era “corrupção” ou “roubalheira”, que não estavam em causa. 
E, com esse desastre que se revelou seu governo, ruiu, também, a 
credibilidade de Lula, que havia saído da presidência com mais de 80% 
de aprovação.
No final das contas, perdemos, porque quem votou foram os réus. Perde-
mos porque entregamos o futuro do país nas mãos do pior congresso da 
história. Criamos uma espécie de eleição indireta no meio do mandato 
de uma presidente eleita de forma direta.
Saímos desse processo como uma nação separada por um muro de into-
lerância e de ódio político, como há muito tempo não se via nesse país.
Dilma semeou vento e colhe tempestade. Nós, brasileiros, também 
semeamos e vamos sofrer as consequências pelos deputados que 
escolhemos, pelos senadores, pelos governadores e pela presidente.

Que Deus nos proteja!!!
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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.

Guarulhos, Arujá e Santa isabel
ligue: (11) 2475-6565

itaquá, Poá e Ferraz
ligue: (11) 4642-0792

BoletiM iNForMAtiVo do SiNdiCAto doS eMPreGAdoS No CoMÉrCio de GuArulhoS

Base territorial: Guarulhos - Arujá - Ferraz de Vasconcelos - Itaquaquecetuba - Poá - Santa Isabel
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 (atende Itaquá, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Santa Isabel)
diretoria efetiva: Walter dos Santos – presidente; Luciano Paula Leite; Raimundo dos Santos; José Carlos da Costa; Shirley de Carvalho Silva; José de Almeida 
Araújo; Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Luiz Ferreira Neto; Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito; 
Patrícia Brandão de Aquino; Valéria de Faria Bonfim; Edson Jesus de Carvalho e Maximino Pereira Xavier
Projeto Gráfico/ diagramação: Edgard Catão – revisão: Maria Helena Rodrigues – Jornalista responsável/ Fotos: Alexandros Christopoulos - Mtb: SP 26058 - 
imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br | www.comerciariosdeguarulhos.org.br | Twitter: @comerciariosgru | Facebook: Sincomerciários de Guarulhos
impressão: Hawaii Gráfica e Editora
Os artigos assinados e publicados nesse informativo expressam exclusivamente a opinião de seus autores

Walter dos Santos
Presidente
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COMERCIÁRIAS APROVAM DELIBERAÇÕES

No encerramento da 6ª edição do 
“Mulher Valorizada, Comerciária 
Fortalecida”, no dia 21 de março, as 
comerciárias aprovaram, em segunda 
etapa, a exemplo do que haviam feito na 
primeira etapa, em 18 de março, as dez 
Deliberações que vão nortear as ações 
da Federação e dos 68 Sindicatos Filia-
dos em prol das comerciárias, ao longo 
deste ano.
Mais de 650 comerciárias participaram 
em cada etapa. Guarulhos enviou sua 
caravana.
As deliberações: Ao ter como base as 
palestras e as reivindicações constantes 
no “Mulher Valorizada, Comerciária For-
talecida 2016”, ocorrido no Centro de La-
zer da Fecomerciários, na Praia Grande, 
dias 18 e 21 de março, esta Comissão 
Organizadora submete à avaliação da 
participativa plenária as DELIBERAÇÕES 
concebidas neste evento em torno do 
tema principal: “Prontas para Vencer 
Desafios”.
Aprovadas, as DELIBERAÇÕES vão 
nortear o atendimento das causas 
femininas nas bases dos 68 Sindicatos 
Filiados à Federação.

1. Concentrar esforços da Fecomerciários com seus 68 Sindicatos 
Filiados, com a CNTC e com as Centrais Sindicais para preservar 
empregos e direitos trabalhistas, tendo como plataforma o docu-
mento unitário denominado “Compromisso pelo Desenvolvimento”.

2. Formular políticas públicas que atendam as trabalhadoras da ativa 
e aposentadas em termos de empregabilidade e de qualificação 
profissional mediante formação de Grupos de Estudo e de Trabalho.

3. Estruturar o Conselho da Mulher da Fecomerciários a fim de consolidar 
a organização sindical e política destas trabalhadoras que hoje ocupam 
quase dois milhões de postos de trabalho no Estado de São Paulo.

4. Incrementar o papel multiplicador dos conhecimentos aqui adqui-
ridos com a devida divulgação, nas Redes Sociais, das entidades e 
de cada uma das participantes destas DELIBERACÕES e, também 
nos respectivos locais de trabalho.

5. Retirar os problemas femininos da obscuridade, principalmente 
combatendo a invisibilidade que as comerciárias enfrentam em 
seus locais de trabalho.

6. Por meio das 12 Regionais da Fecomerciários, criar ações sindicais 
e cidadãs que atendam as mulheres em sua totalidade. Foco: por 
uma sociedade mais justa e mais igualitária!

7. Reafirmar a celeridade necessária para o Brasil ratificar a 
Convenção 156 da OIT que trata de igualdade entre os gêneros e 
da relação do trabalhador e sua família.

8. Promover campanhas que despertem, ainda mais, a 
consciência das trabalhadoras para o combate às doenças 
causadas pelo mosquito Aedes aegypti, principalmente diante 
do elevado volume de notificações dos casos de microcefalia 
e cegueira, em função do zika vírus e outros problemas 
decorrentes.

9. Apoiar e estimular candidaturas para as eleições municipais, em 
outubro de 2016, das comerciárias interessadas em disputar cargos 
de prefeita, vice ou vereadora.

10.  Zelar pelo cumprimento rigoroso da Constituição Federal e da de-
mocracia defendendo a paz nacional e o respeito às instituições 
governamentais neste momento ímpar de crises política, econômi-
ca e social enfrentadas pelo Brasil, acompanhadas por acentuada 
insatisfação popular.

deliBerAçõeS

Praia Grande, março de 2016
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CNTC LANÇA GUIA COM NOÇÕES DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

A diretoria da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
no Comércio (CNTC) acaba de lançar o “Guia para o 
trabalhador em tempos de crise”, que traz noções 
de educação financeira que podem fazer uma grande 
diferença na vida do comerciário e de sua família.
O presidente da CNTC, Levi Fernandes Pinto, destaca a 
importância da educação financeira. “Não consiste so-
mente em aprender a economizar, cortar gastos, poupar 
e acumular dinheiro. É buscar melhor qualidade de vida, 
tanto hoje quanto no futuro, proporcionando segurança 
material e superação de eventuais imprevistos”.
Sem as noções básicas necessárias para avaliar os im-
pactos do consumo sem controle, o salário acaba sendo 
insuficiente para o pagamento das dívidas assumidas. 
Consequentemente, as pessoas recorrem ao crédito 
rotativo, ao cartão de crédito, o cheque especial e o 
empréstimo em bancos ou financiadoras, criando a 
famosa bola de neve dos endividados.
A CNTC acredita na importância de trabalhadores mais 
informados e na educação financeira de jovens e crianças, 
segundo Levi Fernandes.

Para ler o guia acesse a página do Sincomerciários de 
Guarulhos na internet: www.comerciariosdeguarulhos.org.br
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PESQUEIRO É SINÔNIMO DE TRANQUILIDADE

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

•	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.

Localizado ao lado da Sede Campestre e com acesso a 
partir dela, o local é um oásis para os associados do Sin-
comerciários de Guarulhos.
O pesqueiro é uma ótima opção de lazer, com tranquili-
dade, segurança, estrutura e muita paz, tudo isso em um 
cenário de muito verde e ar puro. É o local ideal para você 
praticar sua pesca esportiva ou simplesmente descansar 
da correria do dia-a-dia.
Pegue sua tralha de pesca, traga a sua família e passe 
momentos muito agradáveis no local. Lembre-se que 
crianças são bem vindas.
Mas não é só, se você quer aproveitar o calor que ainda faz 
em abril e maio e prefere a sede campestre, os portões es-
tão abertos aguardando a sua visita. É uma boa oportunida-
de, antes do inverno, para você aproveitar a piscina da Sede 
Campestre. Também não se esqueça do churrasco. Vários 
quiosques com toda a infraestrutura para um churrasco es-
tão 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, vi-
deokê, playground, lanchonete e um amplo estaciona-
mento, para sua comodidade. Aproveite o seu final de 
semana com sua familia e venha desfrutar. Você tem direito.

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.
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H1N1: PROTEJA-SE

influenza, h1N1, gripe? qual a diferença?! 
“Influenza” é como é chamado o vírus da gripe. Existem 
três tipos: A, B, e C. O Influenza C é a gripe comum, que 
causa apenas aquele mal-estar chato. Já os tipos A e B 
são mais preocupantes, pois podem causar epidemias 
sazonais. A onda de H1N1 é culpa só do tipo A - e por 
outras pandemias, como a gripe suína e a aviária.
e por que tanta gente morre de h1N1, mas não de gripe 
comum?
Na verdade, dá para morrer de gripe comum, sim. Mais 
até do que de Influenza A. De acordo com o Ministério 
da Saúde, pelo menos 2 mil pessoas morrem todo ano 
por causa de complicações da gripe comum, como pneu-
monia. A diferença é que o Influenza A é um vírus rela-
tivamente novo, para o qual nosso sistema imunológico 
ainda não está preparado. Mas pode ficar tranquilo: a 
maioria dos casos de H1N1 é benigna, ou seja, as pes-
soas, em geral, não morrem disso. Quem tem problemas 
imunológicos - como portadores do HIV ou crianças mui-
to novas - corre maior risco, e é por isso que elas fazem 
parte dos grupos que recebem a vacina primeiro.    
Quais os sintomas?
Uma pessoa com H1N1 tem sintomas parecidos com os 
da gripe comum: febre alta (acima de 38ºC), calafrios, tosse 
violenta, falta de ar, dor de garganta, dores muito fortes 
pelo corpo, falta de apetite, vômitos e diarreia, mas a 
intensidade dos sintomas é maior, pois a gripe H1N1 deixa 
você bem mais fraco. A recomendação é procurar um mé-
dico assim que surgirem os primeiros sinais da doença, 
o que pode demorar entre 3 e 5 dias após o contágio.
Posso me vacinar no sistema público?
A campanha de vacinação contra a gripe acontece todo 
ano, no final de abril. Por conta da epidemia antecipada 
deste ano, os postos de saúde já começaram a campa-
nha de vacinação - que vai até o dia 20 de maio. Só que nem 
todo mundo tem direito à vacina gratuita, apenas pesso-
as nos grupos de risco: crianças de 6 meses a 5 anos, 
gestantes, idosos, profissionais da saúde, povos indíge-
nas e pacientes com doenças que comprometam a imu-
nidade. É possível pagar pela vacina, os preços variam de 
70 a 110 reais.
e essa vacina protege contra o que, exatamente?
Existem duas vacinas: a trivalente e a tetravalente. A 
primeira protege contra dois tipos de Influenza A, en-
tre eles o H1N1, e outro vírus do tipo B. Esta pode ser 
aplicada em bebês com mais de 6 meses de idade. Já a 

tetravalente protege contra tudo isso e mais um tipo de In-
fluenza B - e pode ser usada somente depois dos 3 anos. 
Se eu tomei vacina no ano passado, preciso tomar esse 
ano também?
Sim! A vacina tem validade de 1 ano. Os vírus se adaptam 
a cada ano e ficam resistentes à vacina antiga. 
existe contraindicação da vacina?
Sim! Se você tem alergia grave a ovo ou se já teve alguma 
reação alérgica à própria vacina, a recomendação é não 
tomá-la.
e o tamiflu?
O Tamiflu é um antiviral que age contra os vírus Influenza. 
Ele só é indicado nos casos em que realmente há suspei-
ta de H1N1. Se confirmado, a pessoa precisa tomar esse 
remédio por uma semana, duas vezes ao dia. Ele é distri-
buído de graça pelo governo, mas também é encontrado 
em farmácias. 
Como a doença é transmitida?
O H1N1 é transmitido principalmente pelas mãos - quan-
do você toca em um objeto contaminado e depois mexe 
na boca, no nariz ou nos olhos, por exemplo. Qualquer ob-
jeto pode estar contaminado, mas em espaços de grande 
circulação pública, como ônibus, as chances de conta-
minação são maiores. O Influenza A também pode ser 
transmitido pela tosse, por espirros ou pelo contato com 
a saliva de alguém contaminado, por isso evite passar as 
mãos na boca, olhos e nariz. Lave as mãos, sempre, com 
água e sabão ou álcool gel, principalmente quando che-
gar da rua. Apertos de mão, abraços e muita proximidade 
devem ser evitados nessa época de grandes chances de 
contágio. Manter uma alimentação saudável e ter o sono 
em dia ajudam a manter a imunidade lá no alto.

o vírus h1N1 está de volta - e já causou 75% dos casos de doenças respiratórias registrados no país esse ano, além de ter sido 
a causa da morte de mais de 70 pessoas só no Brasil. todo ano, a epidemia de gripe retorna, geralmente no inverno. em 2016, ela 
chegou mais cedo. Mas, não é o fim do mundo: basta se proteger, saber mais sobre as formas de transmissão e ficar atento aos 
sintomas para tratar a doença o mais rápido possível. 

Fonte: Superinteressante
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MAIS COMERCIÁRIOS RECEBEM O KIT-BEBÊ

Em março, mais três famílias comerciárias comemoraram a che-
gada de mais um(a) integrante e foram presenteadas como 
kit-bebê oferecido pelo Sincomerciários de Guarulhos às mães co-
merciárias sócias há pelo menos três meses, ou dependentes de 
sócios e que tenham filhos com idade de zero a três meses. O kit 
bebê é composto de 15 itens, todos indispensáveis ao bebê, como 

trocador de bolsa, termômetro digital, talco e sabonete johnson’s 
®, 

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 receberam o kit.

FACULDADE gUARULhOS – Faculdade de Ciências 
humanas, Saúde e Educação Física
Rua Barão de Mauá, 95 – Centro – Guarulhos – SP
Tel. (11) 2409-3533 | 2409-3719

deSCoNtoS:
10% a 20% variável de acordo com o curso e horário.

IMEDI – Instituto Tomográfico de guarulhos
Avenida Paulo Faccini, 96 – Macedo – Guarulhos/SP
Tel. (11) 2440-5160 | 2461-5666

deSCoNtoS:
Variáveis de acordo com o exame de até 40 %

UNIESp - pARCERIA EDUCACIONAL

ProGrAMA de deSCoNtoS eM diVerSAS FACuldAdeS, 
SeNdo eM GuArulhoS AS FACuldAdeS eSPA e FACiG

deSCoNtoS:
30% nas mensalidades

CONSULTÓRIO DE FISIOTERApIA E ACUpUNTURA 
DR. LUIS MARCELO VIEIRA
Av. Mariana Ubaldino do Espírito Santo, 623 – 4º andar conjunto 44
Macedo – Guarulhos/SP | Tel. (11) 4215-3426

deSCoNto: Cobrado o valor de r$ 15,00 por sessão
de fisioterapia ou acunputura

Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:  
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11 2475-656511 2475-6565

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Sócio Herivelton, bebê Gustavo, filha Larrisa (5 anos), filha Jéssica
(10 anos), esposa Juliana  - Auto Sueco SP Concessionária Veículos

Sócio Marcelo, da Via Régio recebe o 
kit para o filho Felipe

Bruno esposo da sócia Gislene, da 
Arthur Lundgren Tecidos (bebê Bruna) 

RETORN
O

hOSpITAL CARLOS ChAgAS
Rua Barão de Mauá, 100 – Centro – Guarulhos/SP

Tel. (11) 4732-1849

oBS: NeCeSSário retirAr GuiA No SiNdiCAto

deSCoNtoS:
Consultas diversas

especialidades adulto r$ 70,00  e pediatria r$ 90,00



empregador: _______________________________________________________ CNPJ:  ___________________________

ramo de atividade:  ___________________________________________________________________________________

endereço: ______________________________________________________________________________ nº  _________

Bairro: __________________________________________   telefone:  _________________________________________

Cargo ou função:  ____________________________________________________________________________________

data de admissão no emprego ____/____/_____     tempo na categoria:  ________________________________________

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

MAtrÍCulA No SiNdiCAto Nº __________________   MAtrÍCulA NA eMPreSA Nº  _____________________________

Nome:  _____________________________________________________________________________________________

Nome do Pai:  _______________________________________________________________________________________

Nome da Mãe:  ______________________________________________________________________________________

data de nasc: ____/____/_______  estado civil: ______________________   Sexo (     )  M      (     )  F

Natural da cidade de: ________________________________________    estado:  _________________________________

endereço: __________________________________________________________________ nº _________ apto:  ________

Município: _______________________Bairro: ____________________  CeP: ________________ tel:  ________________

Carteira de trabalho: _______________________________ Série: ______________  rG:  __________________________

CPF: __________________________________ (campo obrigatório)  email:  _______________________________________

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

dAdoS dA eMPreSA

ProPoStA de AdMiSSÃo Ao QuAdro SoCiAl

dePeNdeNteS

SiNdiCAlize-Se!


