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Inaugurada a nova sede dos comerciários de Itaquá

Foi inaugurada no dia 19 de julho, a nova sede do Sindicato dos Comerciários de Itaquá. O espaço tem instalações
destinadas à orientação jurídica, atendimento aos comerciários e sala de reuniões. O novo prédio fica na Rua
Guilhermina Maria Conceição, 79 – centro de Itaquá.
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COMEÇAM AS NEGOCIAÇÕES
COM OS PATRÕES

SEDE CAMPESTRE VOLTA
EM SETEMBRO

Delegados de sindicatos filiados à Federação dos Empregados no Comércio de
SP aprovaram em 29 de julho a pauta
de reivindicações da Campanha Salarial
2012/2013.

Avise a família, tire a
sunga do armário e limpe
a chuteira. No dia 01 de
setembro, a Sede Campestre reabre.
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Mais uma etapa que se inicia

C

om a inauguração da
sede
do
Sindicato
dos Comerciários em
Itaquá, no dia 19 de julho, entregamos
aos comerciários daquela cidade um
local à altura da importância que eles
têm para nós e possibilitamos aos
comerciários de cidades vizinhas
e que também estão na nossa
base (Arujá, Santa Isabel, Ferraz de
Vasconcelos e Poá) um ponto de
atendimento de mais fácil acesso

para eles do que a nossa sede de
Guarulhos, com ônibus próximo,
partindo direto para essas cidades,
sem a necessidade de ter de pegar
outro ônibus.
Nós já tínhamos uma sede em Itaquá,
mas que funcionava em prédio alugado.
Com o passar dos anos e verificando
a necessidade de permanecer em um
local que seja conhecido de todos
e em que não corramos o risco do
proprietário pedir o prédio, compramos o terreno ao lado da antiga sede
e construímos a casa do trabalhador,
para ele se sentir confortável, para ter
o seu abrigo, onde ele possa reclamar, falar e reivindicar. O comerciário
trabalha sem descanso, de domingo
a domingo e o sindicato precisa estar
perto para por limites nessa ganância
dos patrões. Assim como o artista tem
de ir aonde o povo está, o sindicato
precisa ficar onde o trabalhador está.
Aliás, é bom lembrar que o Sindicato
dos Comerciários fornece orientação
jurídica não só para o trabalhador, mas
também para o patrão, para que ele
não prejudique o seu empregado por
desconhecimento da lei. Se o patrão
tem dúvida, basta ligar que nós informamos o procedimento correto.

Essa sede, que era um sonho, agora
se tornou realidade e em grande parte,
devemos isso à companheira Elaine
Vasconcelos de Moura, que nos deixou
repentinamente em dezembro último,
após dedicar trinta anos de sua vida
ao Sindicato dos Comerciários de
Guarulhos e Região. A essa
companheira valorosa e dedicada,
que partiu para um outro plano,
rendemos as nossas homenagens
e o nosso agradecimento por tudo
quanto nos auxiliou.
Mas, a vida continua e além da sede,
quero lembrar aos companheiros que
iniciamos nossa campanha salarial.
Estamos pleiteando o INPC/IBGE do
período mais 4,5% de aumento real,
além de ampliação das cláusulas
sociais. Já entregamos a pauta com
140 cláusulas aos patrões, agora a
bola está com eles, vamos esperar a
proposta, mas já avisamos, não adianta
propor migalhas, queremos o que é
nosso por direito, qualidade de vida e
salário digno, é o que os comerciários
merecem e não abrimos mão disso

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.
BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS
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Inaugurada a nova sede dos comerciários de Itaquá
Foi inaugurada no dia dezenove de julho, a nova sede do Sindicato dos Comerciários de Itaquá,
base territorial do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos
Foi inaugurada no dia dezenove de julho, a nova sede do
Sindicato dos Comerciários de Itaquá, base territorial do
Sindicato dos Comerciários de Guarulhos.

Comerciários de Guarulhos e trabalhou incansavelmente
pela construção da nova sede, mas faleceu em 29 de
dezembro de 2011, deixando a obra quase pronta.

INAGURAÇÃO
A cerimônia de inauguração contou com a presença do
presidente do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos,
Walter dos Santos, do presidente do Sindicato dos Comerciários de Mogi das Cruzes, Jair Mafra, que representou o
presidente da Federação dos Empregados no Comércio do
Estado de SP, Luiz Carlos Motta, de José Gonzaga da Cruz,
vice-presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo,
entre outras personalidades, sindicalistas, diretores do
Sindicato dos Comerciários de Guarulhos e funcionários.
À cerimônia de inauguração também esteve presente o
Padre João Paulo, que abençoou o novo espaço.
Em seu discurso, Walter dos Santos destacou o empenho
da companheira Elaine Vasconcelos de Moura, que
dedicou sua vida profissional por 35 anos ao Sindicato dos

NOVA SEDE
O nova sede tem dois pavimentos, é bem ampla e tem
estacionamento para vários carros. Fica ao lado da
antiga sede, que era alugada. A diretoria, preocupada em
economizar recursos dos trabalhadores e lhes oferecer
acomodações mais confortáveis, adquiriu o terreno e
ergueu o prédio, que contará, também, com três lojas no
nível térreo. No novo local haverá condições de oferecer
serviços à categoria, como alguns já existentes na sede
de Guarulhos e possibilitar mais rapidez em homologações, por exemplo. O espaço tem instalações destinadas à
orientação jurídica, atendimento aos comerciários, sala de
reuniões e ainda dispõe de três lojas no piso terreo. O novo
prédio, que tem cerca de 692 m 2, fica na Rua Guilhermina
Maria Conceição, 79 – centro de Itaquá.

inauguração da sede de itaquá – 19/07/2012

Padre João Paulo abençoa a nova sede, ao seu lado, Walter dos Santos
e sua esposa Marli, observados por diretores e convidados

Jair Mafra, Walter dos Santos,
Maurício e José Gonzaga da Cruz

Ademie, Norma Suely, Ivoneide Moreira Lemos,
Luiz Ferreira Neto e Leidiane

José de Almeida Araújo, Paulo Sergio Falcão de Oliveira e
Benedito Gianini de Souza

Em breve inauguração de videolocadora na subsede de Itaquaquecetuba
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Campanha Salarial Unificada dos Comerciários 2012/2013
Fonte: Fecomerciários

Delegados dos Sindicatos Filiados à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo aprovaram na
manhã de domingo (29/7), no Centro de Lazer dos Comerciários em Praia Grande, a pauta de reivindicações da Campanha Salarial 2012/2013, com um total de 140 cláusulas.
O reajuste salarial definido foi INPC/IBGE do período mais
4,5% de aumento real, além de ampliação das cláusulas
sociais. Para os pisos salariais, foi definido reajuste de 12%.
A pauta foi entregue no dia 13 de agosto aos patronais.
Aprovada em assembleia pelos delegados dos Sindicatos
Filiados à Fecomerciários no último domingo, a Campanha
Salarial Unificada dos Comerciários 2012/2013, denominada “Campanha Trabalho com Dignidade”, ganhou as ruas no
dia 13 de agosto, quando a pauta de reivindicações, com
140 cláusulas, foi entregue aos patronais.
Entre as reivindicações, os 2,5 milhões de comerciários
paulistas pedem aumento real de 4,5%, reajuste salarial
pelo INPC/IBGE, trabalho com dignidade, e avanços nas
cláusulas sociais.
Cartilha
A Fecomerciários lançou uma cartilha sobre a “Campanha
Trabalho com Dignidade”, que traz as principais bandeiras
de luta da categoria na campanha salarial de 2012-2013.
Milhares de cartilhas foram distribuídas aos Sindicatos
Filiados com o objetivo de propagar as reivindicações dos
comerciários em suas bases territoriais em todo o Estado
de São Paulo.
“Lutar por mais emprego, com dignidade e melhores

Mesa diretora da assembleia

condições de trabalho, são os temas que norteiam nossa
campanha em 2012. A categoria comerciária está próxima
de ser regulamentada, e por isso é importante, mais
do que nunca, garantir benefícios sociais a todos os
trabalhadores do comércio”, diz o presidente da Federação,
Luiz Carlos Motta, na introdução da cartilha.
Além de aumento real de 4,5% e reajuste salarial, os
comerciários pedem: pisos salariais diferenciados,
fim do banco de horas, jornada de trabalho de 40 horas semanais, PLR, seguro de vida, garantia de emprego à gestante, direito à amamentação, auxílio refeição,
cesta alimentação, entre outros.

Entra em vigor em SP a exigência de curso para seguro-desemprego
Desde o dia dez de julho, os trabalhadores que solicitarem o
seguro-desemprego pela terceira vez em 10 anos na Grande São Paulo terão que fazer um curso de formação inicial
e continuada ou de qualificação profissional para receber
o benefício. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), a implantação do Bolsa Trabalhador Seguro Desemprego está sendo feita por etapas e já está funcionando em
todas as capitais e suas regiões metropolitanas, exceto nas
cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro.
De acordo com o MTE, a medida começa a valer na
região metropolitana do Rio de Janeiro a partir do próximo
dia 16. Já os postos do interior dos estados receberão o
serviço progressivamente. A expectativa é de que o Bolsa
Trabalhador Seguro Desemprego esteja funcionando em
todo o país até agosto.
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Trabalhadora desempregada sendo atendida
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SEDE CAMPESTRE VOLTA EM SETEMBRO
Dúvidas e informações:

11 4656-1783

Avise a família, tire a sunga do armário, limpe a chuteira
e peça ao açougueiro para reservar a carne do churrasco.
No dia 01 de setembro, a Sede Campestre será reaberta.
Aproveite toda a infraestrutura de uma das melhores
sedes de campo do Brasil. Os associados têm à
disposição piscinas adulto e infantil, churrasqueiras,
campo de futebol, campo de futebol society coberto,
salão de jogos, videokê, playground, lanchonete e muito
verde. Para chegar, siga a Estrada municipal de Arujá –
Santa Isabel até o Km 56, no 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.
• 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.

PESQUEIRO
O pesqueiro também reabrirá no dia 01 de setembro.
O Sindicato dos Comerciários de Guarulhos é um dos únicos
do pais que oferece esse tipo de lazer aos associados. O local
tem uma paisagem exuberante, rodeado de mata nativa, com
queda d´agua e total estrutura para uma boa pescaria ou um dia
de lazer com a família.
Não se esqueça, está liberada a entrada de convidados e
crianças no pesqueiro. O acesso continua a ocorrer por dentro
da sede campestre, após identificação na portaria.
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Saúde mental de trabalhador afeta a produtividade
Fonte: G1 e Manual Merck de Informação Médica

Um em cada cinco trabalhadores
sofre de alguma condição mental,
como depressão ou ansiedade, e
essa situação está afetando cada
vez mais a produtividade nos
espaços de trabalho, segundo
um relatório da Organização de
Cooperação e de Desenvolvimento
Econômico (OCDE), divulgado em
dezembro de 2011.
A OCDE descobriu que pessoas
com doenças mentais geralmente
faltam ao trabalho por motivos
médicos, e entre 30% e 50%
de reivindicações por benefícios
atualmente são devido à saúde
mental debilitada.
Legisladores precisam encontrar
novas formas de combater esse
problema social e econômico, disse o relatório, pois os fatores que
causam esses distúrbios, como
estresse no trabalho, devem
aumentar.
“O aumento da falta de segurança do emprego e a pressão hoje em dia nos espaços de trabalho devem agravar
os problemas de saúde mental nos anos à frente”, diz o
relatório.
“A porcentagem de trabalhadores expostos ao estresse
ou situações de tensão no trabalho tem aumentado na
última década em toda a OCDE. E diante da atual
conjuntura econômica, cada vez mais pessoas estão

preocupadas com a segurança no emprego.”
A depressão já é uma grande causa de mortes,
deficiências e fardo econômico em todo o mundo, e a
Organização Mundial de Saúde prevê que até 2020 esse
será o segundo maior fator para as doenças mundiais em
todas as idades.
Estudos recentes revelaram que o custo anual de
distúrbios neurológicas é de quase 800 bilhões de euros.

Convênios Odontológicos
CONSULTÓRIO DRA. ISAURA M. MESQUITA CURY - ORTODONTIA
Rua Morvan Figueiredo, 65 - 3º andar - salas 32/34
Centro - Guarulhos - Tel. (11) 2440-3467

CONSULTÓRIO DR. FÁBIO GUIRALDO VALENTIM
Rua Paulo Castaldelli, 256, sl. 1 - Piso superior do Mercado Mix
Tel. (11) 2452-0705

PH- CLÍNICA INTEGRADA DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
Rua XV de Novembro, 85 - 1º ao 6º andares - Tel. (11) 2458 – 1000

PRODE ORTODONTIA
Rua Maria Lucinda, 44
Vila Zanardi - Guarulhos - Rua Paralela com a Av. Tiradentes,
próximo a UNG
Tel. (11) 2440-7588

CONSULTÓRIO DR. FABIO MALUF
Rua Leonardo Vallardi, 142
Centro - Guarulhos - Atrás do estacionamento do Fórum
Tel. (11) 2440-7201
ORTOCEO ORTODONTIA – DR. ALEXANDRE Y. NAKAMURA
Rua Luiz Gama, 185 - Centro - Guarulhos - Tel. (11) 2443-5343
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CONSULTÓRIO DRA. SIMONE CORRÊA LEITE
Av. Conego Valadão, 1412
Vl. Augusta - Em frente ao antigo Hospital Menino Jesus
Tel. (11) 2421-3987

VARIEDADES
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Volta às aulas
Agosto chegou e com ele as aulas voltaram.
Para quem tem como único compromisso a
escola, é hora de se ajustar novamente à rotina escolar, fazer as pazes com o despertador e dormir mais cedo, organizar o material
e o uniforme e se preparar para as lições de
casa, que retornarão.
Para quem divide o tempo entre trabalho
e estudo, após a reposição das energias,
chegou o momento de retomar a concentração e lembrar que segundo estudos da
Fundação Getúlio Vargas, para cada ano
a mais de estudo, um trabalhador pode
aumentar em 15% a sua remuneração, por
isso vale à pena.
Nesse caso, comprometimento e organização são indispensáveis, se possível, organizar um cronograma de estudos e revisar o conteúdo aprendido no
semestre anterior, retomando assim,
antigos hábitos. O Sindicato dos Comerciários
de Guarulhos trabalha para que seus associados se qualifiquem cada vez mais, é por esse motivo que tem vários
convênios de descontos com faculdades e colégios. Confira
ao lado as instituições de ensino parceiras dos comerciários,
que oferecem descontos que variam de 10% a 30%.

O AGENTE SECRETO AMARO CAMARAJIPE

Descontos de 10% a 30%
Faculdade Eniac – www.eniac.com.br
Faculdade Anhanguera – www.vestibulares/br.convenios
Universidade de Guarulhos | UNG – www.ung.br
Faculdade ESPA – www.espa.edu.br
Faculdade FIG | Unimesp – www.unifig.edu.br
Colégio Eniac – www.eniac.com.br
Colégio Torricelli – www.torricelli.g12.br
Colégio Progresso – www.progresspcentro.com.br
Marcelo Schmitz
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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

