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Porque devemos fazer a greve geral

A greve é uma arma legítima e uma das únicas que a classe trabalhadora
têm para enfrentar ataques como o que estamos sofrendo, sem
precedentes na nossa história.
O governo Temer é um desastre pior que o de Dilma, que, ao menos, havia
sido eleita. Ele é ilegítimo e só responde aos especuladores e ao empresariado, que patrocinaram a sua chegada lá, com a promessa de que lhes
entregaria o desmonte de direitos sociais e trabalhistas previstos na
Constituição de 1988 e na CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas.
Logo após tomar o poder, Temer iniciou o ataque. Reduziu a quase zero
programas como o Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, Farmácia
Popular, Agricultura Familiar, Ciência sem Fronteiras, SAMU,
SUS – Sistema Único de Saúde, investimentos nas universidades
públicas, entre outros.
Depois, veio a PEC do Teto, que praticamente congelou os investimentos
em áreas sociais para os próximos 20 anos, ao obrigar que os
orçamentos do governo se limitem ao percentual da inflação do ano

anterior para os investimentos no ano seguinte, deixando de fora apenas
a economia para pagar juros.
Mas, ele não parou por aí. Retirou da tumba, a toque de caixa, e os
deputados aprovaram na velocidade da luz, um Projeto de Lei do ano
de 98, que estava parado, de autoria do malfadado governo Fernando
Henrique, que legaliza a terceirização de forma generalizada, irrestrita e
sem nenhuma proteção aos trabalhadores.
Ao mesmo tempo, ele apresentou uma reforma trabalhista que altera
mais de cem artigos da CLT e atropela direitos históricos, como férias,
décimo terceiro, multa do FGTS na rescisão, aviso prévio, entre outros,
colocando trabalhadores para negociarem diretamente com os patrões,
sob a pressão destes.
Não bastasse isso, apresentou uma Reforma da Previdência que não
afeta sonegadores, dificulta o acesso ao benefício previdenciário e
rebaixa a renda. A contribuição por 49 anos ininterruptos para a aposentadoria integral e a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres
são medidas impossíveis de serem cumpridas. Há casos em que o valor
do benefício será menor do que o salário mínimo. Os jovens não terão
interesse em contribuir e será o fim do sistema público, que quebrará e
acabará sendo privatizado.
Não podemos assistir a tudo isso sem fazer nada. Vamos lutar para
preservar os nossos direitos e os dos nossos filhos. Devemos agir
agora, pois depois só Jesus Cristo, que ressuscitou Lázaro, para ressuscitar os direitos trabalhistas. Vamos para as ruas protestar em 28 de
abril. Usaremos as nossas armas, a greve e o voto! NUNCA MAIS VOTE
EM PARLAMENTARES QUE APROVAREM AS REFORMAS DA PREVIDÊNCIA
E TRABALHISTA.
# Nenhumdireitoamenos.

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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28/04
GREVE GERAL PELOS NOSSOS DIREITOS

No dia 28 de abril, trabalhadores de várias categorias, dos
serviços público e privado, vão parar o país e vão paras as
ruas, com o objetivo de impedir que os ataques promovidos pelo governo de Michel Temer avancem no Congresso
Nacional. Todas as centrais sindicais do país participarão.
Após um amplo debate sobre a conjuntura em que vive o
país, com as ameaças aos direitos previdenciários e
trabalhistas, contidas na Proposta de Emenda à Constituição nº 287/20146, referente à reforma da Previdência,
e no Projeto de Lei 6787/2016, que altera a legislação
trabalhista, as centrais sindicais avaliaram que é preciso
um dia de paralisação unificada, que consiga parar a
produção e os setores de serviços, comércio e o funcionalismo público.
Também avaliaram o cenário de retrocessos com a aprovação do PL 4302/14998, que amplia, de forma irrestrita,
a prática da terceirização para as áreas-fins, incluindo o
serviço público, que foi aprovada pelos deputados federais no dia 22 de março, foi apresentada ainda durante o
governo de Fernando Henrique Cardoso e estava parada
desde 2002, após ter sido aprovada pelo Senado.
Temer e seus aliados na Câmara, insatisfeitos com as dificuldades em aprovar a reforma da Previdência do jeito
que está, pautaram o projeto da noite para o dia e aprovaram sem ouvir a classe trabalhadora.
“As centrais sindicais conclamam seus sindicatos filiados
para, no dia 28, convocar os trabalhadores a paralisarem
suas atividades, como alerta ao governo de que a sociedade e a classe trabalhadora não aceitarão as propostas
de reformas da Previdência, Trabalhista e o projeto de

Terceirização aprovado pela Câmara, que o governo Temer
quer impor ao País. Em nossa opinião, trata-se do desmonte da Previdência Pública e da retirada dos direitos
trabalhistas garantidos pela CLT”, firmam as centrais, em
documento divulgando a decisão.
Nunca antes na história desse país foi tão necessário unir
todos os trabalhadores para barrar as ameaças vindas de
um governo. O momento é gravíssimo. Os direitos dos
trabalhadores estão ameaçados e a cada dia Temer e
a maioria do Congresso atacam conquistas sociais
previstas na Constituição Federal de 1988.
Os comerciários estarão presentes. Nesse dia, o Sincomerciários de Guarulhos não funcionará e todos os companheiros e colaboradores estarão nas ruas, protestando
contra o pior ataque da história aos trabalhadores.
“Os comerciários e os trabalhadores em geral precisam
mostrar que não aceitam mais esse golpe. Peço a todos
que NUNCA MAIS VOTEM EM PARLAMENTARES QUE
APOIAREM ESSAS REFORMAS INDECENTES”, afirmou
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de
Guarulhos.
Já Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários,
afirma que “A terceirização irrestrita da mão de obra,
sancionada pelo presidente Temer, é um retrocesso nos
direitos dos trabalhadores. Nossa reação a este ataque
e contra as Reformas Trabalhista e Previdenciária se
potencializa, ainda mais, diante dessas graves agressões
ao sofrido povo trabalhador”.

#NENHUM DIREITO A MENOS
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COMERCIÁRIAS APROVAM DELIBERAÇÕES
O evento “Mulher Valorizada Comerciária Fortalecida”
aconteceu no dia 21 de março, na cidade de Avaré, no
Centro de Lazer da Fecomerciários - Federação dos
Empregados no Comércio do Estado de SP.
O evento promovido pela Fecomerciários e seus 70
sindicatos filiados reuniu mais de duas mil mulheres
comerciarias de todo o Estado de São Paulo, entre elas
as comerciárias de Guarulhos e região, representando o
Sincomerciários de Guarulhos.
As comerciarias participaram de várias atividades, entre
elas palestras motivacionais, atividades físicas nas piscinas
do Centro de Lazer, sorteio de prêmios, dia de diva, etc.
Contudo, considerando a situação atual do país, de graves
ataques contra os direitos trabalhistas e previdenciários,

que são duplamente nocivos às mulheres, a Fecomerciários aproveitou o encontro que bateu recorde de participação e deliberou os dez pontos que permearão as diretrizes de todas as lutas femininas. Entre elas, destacamos:
• Retirada imediata da PEC 287 (Reforma da Previdência) e do
Projeto de Lei 6787 (Reforma Trabalhista) das pautas de votações
do Congresso Nacional.
• Repúdio à proposta de terceirização ampliada da mão de obra,
inclusive na atividade-fim.
• Promoção de campanhas de sindicalização em todo o Estado com
o objetivo de aproximar, ainda mais, as trabalhadoras do Sindicato
visando maior participação e conscientização sindical.
• Apoio à maior participação feminina na política e nas lideranças
sindicais. (Confira as dez deliberações no www.fecomerciarios.org.br).

“CARTA DE AVARÉ”
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A Comissão Organizadora, coordenada por Márcia
Caldas, deliberou pela formulação de um documento,
intitulado “Carta de Avaré”. Esta “Carta” vai circular
intensamente nas bases dos nossos 70 Sindicatos Filiados com a reafirmação das dez Deliberações como
instrumento de luta na preservação de direitos, geração
de empregos, salários e dignidade às comerciárias.
Como as Reformas da Previdência e Trabalhista, assim
como a proposta de terceirização irrestrita da mão de
obra prejudicam principalmente as mulheres, a “Carta de
Avaré” também chegará às mãos dos deputados federais
e senadores eleitos pelo Estado de São Paulo e em suas
respectivas bases eleitorais.
Circulará, ainda, junto às direções da Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comércio (CNTC) e União
Geral dos Trabalhadores (UGT), entidades também
presentes no evento, nas Prefeituras e nas Câmaras
Municipais, onde nosso movimento político “Corrente

Comerciária” elegeu importantes representantes nas
eleições de outubro passado.

Comerciárias da caravana de Guarulhos
presentes ao evento

Presidente da Fecomerciários, Motta, e comerciárias
após uma das atividades

Confira a Carta de Avaré em sua integralidade em nosso site:
www.comerciariosdeguarulhos.org.br
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PESQUEIRO É SINÔNIMO DE TRANQUILIDADE

Localizado ao lado da Sede Campestre e com acesso a
partir dela, o local é um oásis para os associados do Sincomerciários de Guarulhos.
O pesqueiro é uma ótima opção de lazer, com tranquilidade, 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 estão abertos aguardando a sua visita. É uma boa oportunidade, 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 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. Aproveite o seu final de
semana com sua familia e venha desfrutar. Você tem direito.

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.
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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Enxaguante bucal
O enxaguante é o item que promete eliminar as bactérias que causam a placa bacteriana, a gengivite e a cárie.
O produto é usado para higiene e vendido sem nenhum
tipo de orientação Os fabricantes de enxaguantes bucais não poupam esforços para recomendar o uso diário
de seus produtos. São propagandas na TV, em revistas,
em jornais... Mas afinal, eles devem mesmo ser usados
todo dia?
Não pois ele só é benéfico para quem tem doenças periodontais. Para as outras pessoas, seu efeito é nulo.
Ele é indicado para pessoas em fase de pós-operatório,
que tenham sensibilidade nos dentes e que apresentam
propensão a cáries. Quem não tem doenças periodontais, faz uma boa higiene bucal e passa pelo dentista
periodicamente não precisa usar enxaguante.
É essencial lembrar que o enxágue bucal não substitui
a rotina regular de cuidado oral de escovação três vezes
por dia e uso diário de fio dental. Portanto, inclusive se o
seu dentista recomenda ou indica um enxágue bucal, é
necessário que você siga a rotina completa de cuidado
oral para manter a boa saúde dental.

TIPOS DE ENXAGUANTE
O especialista é quem deve orientar se o paciente precisa ou não do produto e qual seria o mais indicado. No
caso de um paciente que fez clareamento nos dentes,
por exemplo, ele é orientado a usar um enxaguante transparente e evitar os líquidos que são coloridos.

Leia mais em ► www.crosp.org.br/noticia/ver/617-enxaguante-bucal-o-que-voc-precisa-saber.html

Agora na Sede do Sincomerciários de Guarulhos
Novos Atendimentos odontológicos
Raio x
Extração de ciso
Tratamento de canal
Gratuito para comerciários associados há pelo menos 6 meses e dependentes.
Necessário estar com as mensalidades em dia e ativo no comércio.
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KIT-BEBÊ, indispensável
O kit-bebê continua fazendo sucesso. Em março, mais quatro famílias o retiraram na sede do sindicato. O kit-bebê tem o objetivo de
ser um presente e, ao mesmo tempo, um auxílio em um momento
da vida que é de muita alegria, mas, também, de muitos gastos
financeiros. Por isso, o Sincomerciários de Guarulhos o oferece às
mães comerciárias sócias há pelo menos três meses, ou dependentes de sócios e que tenham filhos com idade de zero a três meses.
Caso você se encaixe nessas condições, entre em contato pelo

Sócia Jéssica, da Catanho e Catanho Ltda,
o esposo Denilsom e a bebê Lavinya

telefone 11 2475-6565. Sempre lembrando que 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-bebê.

Sócio Marcos, da Retrak Máquinas Ltda, a esposa
Vanessa, a filha Lara e o bebê Heitor

NOVOSCONVÊNIOS

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Jailson com o kit do bebê Theo, da sócia Maria
Sonia, da Makro Atacadista S/A

Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:

11 2475-6565

Sonolayer Centro de Diagnósticos
Av. Salgado Filho, 292/342 – Centro – Guarulhos/SP
Tel. 2713-6400 / 2713-6713
Site: www.sonolayer.com.br
E-mail: comercial@sonolayer.com.br

Akasaviva - Meditação, Terapias, & Vivências
(Cursos e práticas meditativas)
Av. Salgado Filho, 1602, sala 7- Jd. Maia - Guarulhos/SP
Tel. 99578-3909 (vivo/whatsapp) 98044-0940 (oi)
Desconto de 30% para qualquer modalidade,

Cursinho Diretriz
Rua Antonio Francisco da Silva, 63 – Centro – Guarulhos/SP
Tel. 96608-8787 / 95394-1126
Desconto de 50% no valor da matrícula, para todos os cursos,

vivências, terapias e cursos

e 5% no valor das mensalidades, no curso manhã

Site: www.akasaviva,.com.br
E-mail: vem@akasaviva.com.br

Site: www.cursinhodiretriz.com.br
E-mail: cursinhodiretriz@cursinhodiretriz.com.br
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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: ___________________________
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: ____________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________ nº __________
Bairro: __________________________________________ Telefone: __________________________________________
Cargo ou função: _____________________________________________________________________________________
Data de admissão no emprego ____/____/_____

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:__________
(

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

(

) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____

____________________________________________________________________________
Associado

COMO CONHECEU O SINDICATO?
( ) Através de colegas de trabalho ( ) Transferido de outra região ( ) Site/Facebook ( ) Visita do funcionário do sindicato na loja
( ) Quadro de aviso da empresa

( ) Outros: __________________________________________________________________

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

