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Sede Campestre será reaberta em setembro

Prepare a sua sunga, a bola de futebol, separe a picanha para o churrasco a ajeite o molinete para pescar.
A Sede Campestre e o pesqueiro vão reabrir no próximo dia 3 de setembro.
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1500 comerciários na
passeata dos 80 mil
80 mil tomaram as ruas
de São Paulo, para reivindicar a aprovação
de medidas para beneficiar a classe trabalhadora. 1500 comerciários participaram.
Página 03

Fechado acordo de PLR
com a Telha Norte
A Federação dos Empregados no Comércio de
São Paulo e a Telha Norte
fecharam acordo de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), relativo ao ano
de 2011.
Página 04
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Limpando a casa

a

nossa presidenta, Dilma Roussef, está fazendo muito bem o
papel de chefe de casa.
Está colocando ordem no “barraco”
e quem não entrar na linha, terá
que cair fora.
Essa parece ser a tônica da faxina
que está sendo promovida no governo. Ressalto, que o termo utilizado nada tem a ver com machismo.
Na verdade, é uma metáfora muito

bem aplicada para o processo de
combate à corrupção que está se
realizando em Brasília.
Corrupção é intolerável e inaceitável. Dinheiro público é para ser aplicado no desenvolvimento do país,
sai do meu bolso, do seu bolso,
dos nossos salários. Não há base
de sustentação no Congresso que
justifique a tolerância com qualquer
desmando, qualquer desvio e a
presidenta tem dado mostras que
sabe muito bem disso.
A nós, sindicalistas, cabe apoia-la
e, se preciso, sair às ruas para demonstrar a nossa solidariedade.
Qualquer funcionário ou agente
público, seja lá como tenha obtido
essa condição, se pelo voto, por
concurso público ou por nomeação, tem a obrigação de saber que
deve satisfações à sociedade. Ser
honesto é obrigação de todos, que
para o funcionário público se traduz
em, além de ser honesto, parecer
honesto, ou seja, dar sinais claros
de que assim age.
Qualquer um que sair dessa orientação, deve cair fora, seja ele ministro, deputado, governador, prefeito.
Em nosso país, são recorrentes os

casos de denúncias de corrupção,
favorecimento. Isso se deve à impunidade, ao compadrio, aos acordos que calam pelos corredores do
poder. Por isso, repito, não há base
de apoio que justifique a omissão
frente à corrupção. Quem não gostar, que saia, vai mostrar a cara.
Chega de toma lá da cá.
Se a oposição, leia-se DEM e
PSDB, que nada fez quando esteve
no governo, quer abrir CPI, que o
faça e que apure, também, os desmandos no governo de FHC.
De nossa parte, apoiamos publicamente a presidenta Dilma e a sua
faxina. Que use muitos desinfetantes e pesticidas, porque ratos e baratas não faltam.

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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1.500 COMERCIÁRIOS PARTICIPAM DA PASSEATA
DOS “80 MIL” EM SP
Foi histórica a passeata em defesa da agenda dos trabalhadores, organizada pelas cinco Centrais Sindicais (Força, UGT,
CTB, CGTB e Nova Central), realizada no dia três de agosto, na
capital paulista. Às 9 horas, a Praça Charles Müller, em frente ao
Estádio do Pacaembu, já estava lotada.
Ao todo, 80 mil tomaram as ruas de São Paulo, para reivindicar
a aprovação da pauta trabalhista, que é um conjunto de medidas para beneficiar a classe trabalhadora (veja matéria abaixo).
Mobilizados pelo presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos
Motta, comerciários e práticos de farmácia da capital, região
metropolitana (GUARULHOS), interior e da baixada santista
também exibiam faixas reafirmando pleno apoio à manifestação.
“Nossa Federação 1.500 comerciários e práticos de farmácia
em caravanas que, numa só voz, clamou por redução da jornada, incentivo à indústria nacional, fim do fator previdenciário e,
em particular, pela regulamentação da profissão de comerciário, em trâmite no Congresso”, afirmou o presidente.
Paulo Pereira da Silva, presidente da Força Sindical, e deputado federal, reforçou o conteúdo do seu discurso, dado inicialmente no Pacaembu, depois relembrado na Avenida Paulista e
reafirmado no pátio da Assembléia Legislativa. Ele disse: “Esse

Foto: Sec / ABC

Milhares de trabalhadores por mais direitos

3 de agosto ficará marcado na história do movimento sindical
paulista por ser grande sobre os aspectos de organização, mobilização e estratégia para que a pauta trabalhista tramite em
Brasília com o devido respeito e com a devida atenção que os
trabalhadores merecem. Foi excelente!”,
finalizou.

Centrais entregam pauta trabalhista ao presidente
da Câmara, deputado Marco Maia
Foto: Banco imagem / Camara

Representantes das centrais sindicais entregaram, no dia 09 de
agosto, a pauta trabalhista ao presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia.
O presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, estava presente no ato, que é continuação da manifestação realizada em
São Paulo, no dia 03 agosto, quando 80 mil trabalhadores, entre eles 1.500 comerciários, reivindicaram a aprovação da pauta
trabalhista.
A Agenda Unitária da Classe Trabalhadora é um conjunto de
reivindicações democráticas e populares para alcançar:
•
Mudanças na política econômica – reduzir os juros, conquistar o desenvolvimento com valorização do trabalho,
distribuir renda e fortalecer o mercado interno;
•
Reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais sem
redução do salário;
•
Acabar com o Fator Previdenciário, por uma política de valorização das aposentadorias;
•
Regulamentar a terceirização para garantir os direitos dos
trabalhadores;
•
Ratificar a Convenção 158 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT) para combater a rotatividade da mão de
obra;
•
Ratificar a Convenção 189 da OIT para normatizar as con-

Sindicalistas entregam pauta ao presidente da câmara

•
•
•
•
•

dições dos trabalhadores domésticos;
Regulamentar a Convenção 151 da OIT pelo direito de organização e negociação coletiva dos servidores públicos;
Realizar as reformas agrária e urbana;
Garantir 10% do PIB e 50% do Fundo Social do Pré-sal
para a educação;
Combater todas as formas de discriminação e violência,
salário igual para trabalho igual;
Pela soberania nacional e autodeterminação dos povos.
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SINDICATO FECHA ACORDO DE PLR COM A TELHA NORTE
A Federação dos Empregados no Comércio de SP, representando o Sindicato
dos Comerciários de Guarulhos, e a Telha
Norte fecharam acordo de Participação
nos Lucros ou Resultados (PLR), relativo
ao ano de 2011.
O objetivo é assegurar aos funcionários
da Telha Norte o pagamento da PLR como
incentivo à qualidade e à produtividade. A
PLR poderá ser de até metade do salário
do funcionário, desde que atingidas as
metas individuais e as da empresa.
O pagamento do PLR será efetuado juntamente com os salários do mês de janeiro de 2.012.
Terão direito ao recebimento integral do
PLR, os funcionários que trabalharem no
período de 1° de Janeiro de 2.011 até 31
de Dezembro de 2.011, contados os repousos semanais, feriados, faltas legais e
justificadas.
Os FUNCIONÁRIOS que ingressarem ou
saírem da EMPRESA no curso desse período farão jus ao pagamento proporcional da participação devida. Só perderão
o direito de receber o PLR os empregados que tiverem mais de uma falta injus-

PLR com a Telha Norte beneficia trabalhadores

tificada ou se não atingirem as metas.
O PLR da Telha Norte foi obtido graças ao
trabalho do Sindicato e da Federação junto à empresa e tem validade nas quatro
unidades de Guarulhos.
“Estamos trabalhando com vistas ao próximo PLR na Telha Norte, negociando para

que as condições sejam ainda mais favoráveis aos trabalhadores”, afirmou Walter
dos Santos, presidente do Sindicato.
Se você é comerciário na Telha Norte,
verifique na sua unidade as condições de
pagamento do PLR e, em caso de dúvida,
entre em contato com o sindicato.

NOVOS CONVÊNIOS
Universidade de Guarulhos

Os comerciários de Guarulhos associados ao Sindicato têm mais um benefício.
Trata-se do convênio com a Universidade
de Guarulhos. A partir de agora, os novos
alunos terão descontos variados, acesse
(www.comerciariosdeguarulhos.org.br) e
veja a tabela com os valores, para diversos cursos da instituição. Aproveite!!!
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Consultório de psicologia
Arte de Reviver
Comerciários associados ao sindicato têm um ótimo desconto no valor da

consulta no consultório de psicologia
Arte de Reviver, na rua José Maurício,
nº 200 - Sala - 02 / 2º andar, Centro de
Guarulhos (próx. ao Fórum). Para obter o
desconto, basta estar com o pagamento
das mensalidades em dia (levar recibo) e
apresentar a carteirinha
de associado. O benefício é válido também para
dependentes.
Mais informações:
2229-0007 ou 2809-6038
SMART Centro Avançado de Idiomas

O Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos acaba de firmar mais
um convênio para você estudar e evoluir
em sua carreira profissional. Através de
parceria com a SMART Centro Avançado
de Idiomas (www.smartidiomas.com.br), a
partir de agora, comerciários associados
e seus dependentes podem estudar idiomas (inglês e espanhol) e informática com
mais de 30% de desconto sobre o valor
da mensalidade. Confira os valores no site
(www.comerciariosdeguarulhos.org.br).
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Setembro chegou e com ele a reabertura
da Sede Campestre também

Piscinas

11 4656-1783

Vista aérea da sede campestre

Prepare a sua sunga, a bola de futebol, separe a picanha para o churrasco a ajeite o molinete para pescar. A Sede Campestre e o pesqueiro vão reabrir no próximo dia 3 de setembro. A sede tem muita área verde, piscina adulto e infantil, quiosques com churrasqueiras,
campo de futebol gramado, quadra de futebol com grama artificial coberta, salão de jogos, videokê, playground, lanchonete e um amplo
estacionamento. O acesso é bem fácil, pela Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56, no bairro Cafundó - Santa Isabel.
NORMAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE CAMPESTRE
Para tranquilidade e preservação da Sede Campestre, foram estabelecidas algumas regras de utilização:
•
•
•
•
•
•

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.
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, tel.: 4656-1783.
É proibido permanecer no local após às 17h.

PESQUEIRO: Sombra, água fresca e muitos peixes
Se deseja tranquilidade, ao lado da sede fica o pesqueiro do lago, mais uma opção de lazer para os comerciários.
É muito bom ficar a beira do lago pescando ou simplesmente apreciando a natureza, relaxando e sentindo a paz que ela nos transmite.
REGRAS DE FUNCIONAMENTO DO PESQUEIRO
•
•

O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da sede
campestre, após identificação na portaria.
Para proporcionar a tranquilidade necessária para a prática da pescaria aos frequentadores do local, não é permitida a presença de
crianças e de convidados.

Aguardamos você e a sua família na reabertura da sede campestre. Anote na agenda,
03 de setembro!
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Lombalgia

Doença acomete 80% da população adulta no Brasil
O que é Lombalgia?
A Lombalgia, popularmente conhecida como dor nas costas,
nada mais é que uma dor na região lombar, acometendo 80%
da população adulta. A região lombar carrega as conseqüências
da má postura, da falta de exercícios orientados, do excesso de
peso, do stress da vida moderna e da falta de cuidados para
executar nossas tarefas diárias. A coluna divide-se em 3 partes:
cervical, torácica e lombar. A dor lombar pode ser aguda ou crônica, podendo ser acompanhada de dor que se irradia para uma
ou ambas as pernas.
Quais as principais causas?
Muitas causas podem estar envolvidas, incluindo:
• Esforços repetitivos;
• Excesso de peso;
• Pequenos traumas;
• Condicionamento físico inadequado;
• Erro postural;
• Posição não ergonômica no trabalho;
• Bico de papagaio (osteofitose);
• Osteoporose;
• Hérnia de disco.
Quais os sinais e sintomas da Lombalgia?
Na grande maioria da população, o principal sinal da lombalgia
seria uma dor localizada na parte inferior das costas, podendo ou
não ser irradiada para membros inferiores. O prognóstico costuma ser muito bom. Em 90% dos casos, a dor desaparece em até
15 dias; nos outros 10%, os sintomas podem ser mais duradouros,
mas a maioria dos casos estará resolvida em até 3 meses, se
realizada uma boa fisioterapia.
Como é feito o diagnóstico?
Em todas as situações de Lombalgia, existe a necessidade de um
diagnóstico feito através de exame clínico e exames complementares, como Raios X, Tomografia, Ressonância, Densitometria.
Esses exames são importantes também para verificar doenças
de base, como tumores, infecções, fraturas, entre outras.
Como pode ser o tratamento da Lombalgia?
A fisioterapia é indicada em qualquer fase de dor, orientando em

exercícios de correção postural, alongamentos, eletrotermofototerapia e esforço de musculatura abdominal. No Delboni Auriemo, nas unidades Jardim Sul e Tatuapé, você encontra uma equipe de fisioterapeutas pronta para atender esse tipo de patologia,
entre outras.
Quais as medidas preventivas?
• Ter posturas corporais adequadas;
• Ter peso corporal adequado;
• Fazer exercícios de alongamentos;
• Evitar movimentos bruscos;
• Realizar exercícios musculares com moderação e orientação
profissional, permitindo aumento da mobilidade da coluna e
melhorando a qualidade de vida.

Dentista Gratuito
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

Verifique, também, condições especiais para tratamentos com próteses e jaquetas. Você também
pode utilizar os dentistas conveniados do Sindicato, que oferecem descontos aos associados.
Confira a relação no nosso site: (www.comerciariosdeguarulhos.org.br)
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Ambiente de trabalho

Confira algumas regras básicas de comportamento
No ambiente de trabalho há algumas regras básicas, que destacamos:
Cumprimente as pessoas: cumprimente todas as pessoas da
empresa, desde o “chefão” ao mais simples funcionário, sempre
com expressão alegre.
Seja pontual e assíduo: atrasos sempre contarão pontos contra
qualquer um, assim como faltas constantes e injustificadas.
Diga sempre a verdade: diga sempre a verdade para o seu chefe e não invente doenças ou mortes na família, pois uma mentira
quando descoberta pode complicar muito a sua vida na empresa.
Seja cooperativo: se alguém lhe pedir um pequeno favor, e você
puder atender, faça. Se você ajudar com boa vontade, seus colegas tenderão a retribuir quando você precisar.
Seja discreto: em princípio, todos os assuntos da empresa devem ficar no ambiente de trabalho. Não saia por aí falando qual
fo i o movimento do dia ou o estoque da empresa.
E-mails: não use o e-mail da empresa para assuntos pessoais,
principalmente quando se trata de piadas e pornografia. Isso
pode dar demissão por justa causa.
Elogios públicos, críticas privadas: caso precise criticar ou repreender alguém, faça-o isoladamente. Nada de expor o colega
ou subordinado. Quando elogiar, faça exatamente o contrário:
aproveite os momentos onde há reunião de um grande grupo de
pessoas, mas não exagere, pois estará expondo a pessoa da
mesma maneira.
Problemas Pessoais: evite falar de problemas pessoais.

Vista-se de forma adequada: a regra básica é sempre lembrar
que você está se vestindo para ir trabalhar, e não para encontrar
amigos ou visitar parentes. Deixe as ousadias e exageros para os
finais de semana e para as festas.
Cuidado com intimidades e brincadeiras exageradas: muitas
vezes, as pessoas tentam ser educadas e agradáveis. Mas isso
não quer dizer que elas não estejam incomodadas com intimidades ou brincadeiras em excesso que estejam acontecendo de
forma contínua. O importante é saber dosar, pois a descontração
no trabalho, em muitos momentos, também se faz necessária.
Não reclame e não fale mal das pessoas: reclamar da empresa,
do chefe, do colega, do café, dos banheiros, etc, são assuntos que
devem ser discutidos de forma educada e cordial em reuniões, e
não para virar fofoca de corredor.

BISCOITO FÁCIL
Ingredientes:
• 2 xícaras de chá de maisena
• 1 xícara de chá de farinha de trigo
• 3/4 de xícara de chá de açúcar
• 2 gemas
• 200 gramas de manteiga
Modo de Preparo:
Misturar todos os ingredientes
numa tigela com a mão, amassando bem. Fazer pequenas
bolinhas na mão e achatar com
o garfo. Levar ao forno médio,
em assadeira untada e polvilhada com farinha (ou apenas com
papel manteiga também dá).
Demora em média de 30 a 40
minutos para assar e rende entre 50 e 100 unidades, dependendo do tamanho que você
fizer a bolinha.

Se dinheiro

falasse, o meu
diria: tchau !!!

7

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

