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Avise a família, tire a sunga do armário, limpe a chuteira e peça ao açougueiro para reservar a carne do churrasco.
No dia 29 de agosto, a Sede Campestre será reaberta.

Página 05

TableTs para filhos
de associados

Em comemoração ao mês das crianças, o Sincomerciários de 
Guarulhos vai sortear quatro tablets para filhos de associados. 

As inscrições abrirão logo.
Veja na página 04 e corra...

sede caMpesTre VolTa eM 29 de aGosTo

sincoMerciários de Guarulhos
enTreGa Mais kiTs-bebê

Em julho, mais três famílias receberam o kit, veja os 
ganhadores, todos os itens que compõem o kit e quem 

pode ganhar.
Página 07
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QueM pariu MaTeus Que o eMbale

Se alguém cria algum problema, deve ser responsável por ele. 
A expressão “Quem pariu Mateus que o embale” tem uma origem 
não bem definida. Uma possível explicação é a de que Jesus decidiu 
acolher Mateus entre seus discípulos, mesmo sendo ele um cobrador 
de impostos para Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Após o 
chamado, Mateus convidou Jesus para um banquete em sua casa. Ao 
ver isto, Jesus foi criticado pelos fariseus, por cear com coletores de 
impostos e pecadores. Segundo eles, só seria capaz de gostar de um 
cobrador de impostos a sua própria mãe. Somente ela, havendo parido 
Mateus, teria a obrigação de embalá-lo.
Pois bem, isso significa responsabilidade pelos próprios atos e respon-
sabilidade requer pensar antes de decidir, para depois não ter de arcar 
com as consequências. E assim é no atual cenário brasileiro. O quadro 
político dos dias de hoje é reflexo das nossas próprias decisões. 
Somos nós que elegemos corruptos ou incompetentes para os 
cargos no governo. E para que fique bem claro, não estamos falando do 

político ou política A ou B. Estamos falando de todos. E se está essa 
desgraça para todo o Brasil, a culpa é dos eleitores, são eles que 
votam em qualquer um que aparece pela frente, em troca de meia 
dúzia de favores, de uma promessa de emprego, de uma dentadura, de 
um par de sapatos. As pessoas não entendem que voto não se vende, 
não se troca, não se joga fora.
Voto é sagrado e só deve ir para a urna depois de muita reflexão.
É até engraçado, para não dizer triste, quando um trabalhador vota no  
primeiro patrão engomado com cara de bom moço que aparece na 
televisão e depois vem reclamar que o salário não sobe, que as 
condições de emprego não são boas. E  que ele esperava? Ir morar na 
mesma casa do patrão que ele elegeu?
Nós, sindicalistas, vemos isso todos os dias. O empregado vai até o 
sindicato, reclama da situação econômica, pergunta como estamos 
resolvendo isso no Congresso, mas nem lembra em quem votou. 
Daí, quando chegamos lá em Brasília, encontramos uma maioria 
esmagadora de patrões  contra nós e ficamos nos perguntando porque 
aquele trabalhador deu uma procuração para alguém trabalhar contra 
ele mesmo e nem lembra disso, nem sabe disso.
E assim é, democracia é uma droga, mas não inventaram nada melhor 
para por no lugar dela, então cada um deve assumir a sua responsabi-
lidade na hora de votar, pensar, refletir, ver a importância do deputado, 
do senador, do vereador, do prefeito, do governador e do presidente. 
Saber em quem está votando, se está do seu lado, se seus ideais são 
os mesmos.
Enfim, porque depois de passada a eleição, já era, cada um que 
assuma a sua responsabilidade e “Quem pariu Matheus que o embale”.
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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
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Itaquá: Rua Guilhermina Maria Conceição, 79, Centro - Cep 08570-640 - tel.: (11) 4642-0792 (atende Itaquá, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Santa Isabel)
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sorTeio de TableTs no Mês das crianÇas

Período para inscrição: 08/09/2015 à 09/10/2015
Sorteio: 13/10/2015
 
PARA PARTICIPAR:

1. Ser associado do sindicato e estar em dia com as 
mensalidades; 

2. Ter filho(a) de 03 a 10 anos de idade cadastrados como 
dependentes;

3. O titular preencher o cupom no sindicato (Guarulhos/
Itaquaquecetuba) e depositar na urna;

4. Um cupom por dependente (dentro da faixa etária). 

PREMIAÇÃO
 

1. Serão sorteados 4 Tablets (dois para meninas e dois 
para meninos);

2. A retirada do premio será feita no sindicato em dia 
posteriormente agendado com os ganhadores;

3. Os ganhadores ficam cientes e concordam com a 
cessão das fotos tiradas para divulgação no site e no 
jornal “O comerciário”;

4. Para retirada do premio é necessária à presença do 
responsável e da criança para foto.

Em cOmEmOrAçãO AO MêS DAS CRIANçAS, O SIncOmErcIárIOS dE GUArUlhOS vAI 
SORTEAR qUATRO TableTs PArA fIlhOS dE ASSOcIAdOS. vEjA AS rEGrAS PArA cOncOrrEr

REGRAS DE PARTICIPAçãO DO SORTEIO MêS DAS CRIANçAS SINCOMERCIáRIOS

sincoMerciários apoia reVisão da faixa de ônibus da
aVenida faria liMa

Ao lado de representantes da ACE-Guarulhos, Idecom e Sincomércio, o 
presidente do Sincomerciários de Guarulhos, Walter dos Santos, parti-
cipou na tarde da quarta-feira (29), do ato de entrega da proposta para 
alteração do trânsito na Avenida Brigadeiro Faria Lima e região, ao 
chefe do gabinete do Prefeito de Guarulhos, Hélio Arantes.
Segundo os comerciantes do local, a recente instalação de uma faixa 
exclusiva de ônibus com 3,6 km de extensão, no sentido bairro-centro 
da via, tem provocado queda nas vendas o que poderá vir a ocasionar 
demissões no setor. 
“Entendemos a importância de se priorizar a rapidez no transporte 
público, afinal este é o meio de transporte da grande maioria dos 
comerciários que representamos, mas também acreditamos ser 
inadmissível que tal medida acarrete em desemprego. Essa é nossa 
maior preocupação”, diz Walter.

Uma das reivindicações do movimento é o agendamento de reunião 
com o prefeito Sebastião Almeida, para discussão de possíveis 
soluções para o problema.
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O presidente do Sincomerciários de Guarulhos, Walter 
dos Santos, participou na quinta-feira (16/07), da come-
moração dos 52 anos da Associação Comercial e Empresarial 
de Guarulhos (ACE). “Meus parabéns a esta importante 
entidade que há décadas vem promovendo o desenvolvi-
mento e o empreendedorismo em nossa cidade. Desejo 
ainda mais sucesso e prosperidade em suas iniciativas”, 
Walter dos Santos.

sindicaTo apoia fesTa Julina de onG infanTil

O Sincomerciários de Guarulhos colaborou com a festa 
julina das crianças atendidas pela Ong água Azul de 
Guarulhos, contribuindo com pães de cachorro quente, 
maionese, cat chup, mostarda, batata palha, refrigerante, 
milho para pipoca, óleo para fritura, copos descartáveis, 

Foto: à esq. Jorge Taiar, presidente da ACE Guarulhos

sal açúcar, molho de tomate e guardanapo. O arraiá acon-
teceu no dia 28 de julho. “Fizemos uma modesta doação 
dos produtos para cachorro quente e pipoca para tornar a 
festa mais feliz para a criançada”, diz Walter dos Santos, 
presidente do sindicato
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Avise a família, tire a sunga do armário, limpe a chuteira 
e peça ao açougueiro para reservar a carne do churrasco. 
no dia 29 de agosto, a Sede campestre será reaberta.
Aproveite toda a infraestrutura de uma das melhores 
sedes de campo do Brasil. Os associados têm à 

O pesqueiro também reabrirá no dia 29 de agosto. 
O Sindicato dos comerciários de Guarulhos é um dos 
únicos do pais que oferece esse tipo de lazer aos asso-
ciados. 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.

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.

 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.

NorMAs De FuNCioNAMeNTo

Dúvidas e informações:

11 4656-178311 4656-1783

sede caMpesTre VolTa eM aGosTo
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Trabalho coM uM deficienTe físico
e não sei coMo inTeraGir

Como chamar?
Prefira usar o termo hoje mundialmente aceito: “pessoa 
com deficiência (física, auditiva, visual ou intelectual)”, em 
vez de “portador de deficiência”, “pessoa com necessi-
dades especiais” ou “portador de necessidades espe-
ciais”; Os termos ”cego” e “surdo” podem ser utilizados; 
jamais utilizar termos pejorativos ou depreciativos como 
“deficiente”, “aleijado”, “inválido”, “mongol”, “excepcional”, 
“retardado”, “incapaz”, “defeituoso”, etc..

Pessoas com deficiência física?
É importante perceber que para uma pessoa sentada 
é incômodo ficar olhando para cima por muito tempo. 
Portanto, ao conversar por mais tempo que alguns 
minutos com uma pessoa que usa cadeira de rodas, se 
for possível, lembre-se de sentar, para que você e ela 
fiquem com os olhos no mesmo nível.
A cadeira de rodas (assim como as bengalas e muletas) é 
parte do espaço corporal da pessoa, quase uma extensão 
do seu corpo. Apoiar-se na cadeira de rodas é tão 
desagradável como fazê-lo numa cadeira comum onde 
uma pessoa está sentada.
Ao empurrar uma pessoa em cadeira de rodas, faça-o 

com cuidado. Preste atenção para não bater naqueles 
que caminham à frente. Se parar para conversar com 
alguém, lembre-se de virar a cadeira de frente para que a 
pessoa também possa participar da conversa.
mantenha as muletas ou bengalas sempre próximas à 
pessoa com deficiência.
Se achar que ela está em dificuldades, ofereça ajuda 
e, caso seja aceita, pergunte como deve proceder. As 
pessoas têm suas técnicas individuais para subir esca-
das, por exemplo, e, às vezes, uma tentativa de ajuda 
inadequada pode até atrapalhar. Outras vezes, o auxílio é 
essencial. Pergunte e saberá como agir e não se ofenda 
se a ajuda for recusada.
Se você presenciar um tombo de uma pessoa com 
deficiência, ofereça-se imediatamente para auxiliá-la. mas 
nunca aja sem antes perguntar se e como deve ajudá-la.
Esteja atento para a existência de barreiras arquitetôni-
cas quando for escolher uma casa, restaurante, teatro ou 
qualquer outro local que queira visitar com uma pessoa 
com deficiência física.
não se acanhe em usar termos como “andar” e “correr”. As 
pessoas com deficiência física empregam naturalmente 
essas mesmas palavras.

DiCAs De reLACioNAMeNTo
Apresentamos a seguir algumas orientações que as pessoas podem seguir nos seus contatos com as pessoas 
com deficiência. não são regras, mas esclarecimentos resultantes da experiência de diferentes pessoas que atuam 
na área e que apontam para as especificidades dos diferentes tipos de deficiências. nessa edição vamos tratar dos 

deficientes físicos.

Para ler mais sobre a interação com outros tipos de deficiências: http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/acessibilidade/Como-lidar.html
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Em julho foram mais três famílias receberam o kit. Lembrando que as 
mães comerciárias sócias há pelo menos três meses, ou dependentes de 
sócios, têm direito ao kit bebê para filhos com idade de zero a três meses, 
composto de 15 itens, todos indispensáveis ao bebê, como trocador de 

Antonio Jose recebe o kit para o seu filho Thiago

CoLÉGio porTAL - DiMeNsÃo 3
Rua Cavadas, 472 – Itapegica – Guarulhos – SP
Tel. (11) 2422-3739

DESCONTOS: 30% no valor bruto das mensalidades

pAuLA oLiVeirA NuNes — psiCÓLoGA
Rua Estrada dos Indios, 932 – Jd Amanda Caiubi – Itaquaquecetuba
Tel. (11) 4285-0585 ou 95330-7838

VALORES:

Consultas em Itaquá valor de R$ 40,00 ou mensal de R$ 160,00
Consultas em Guarulhos R$ 50,00 ou mensal de R$ 200,00

CeNTro De ForMAÇÃo De CoNDuTores
B. sÃo LuCAs
Estrada Santa Isabel, 1013 – Vila Gepina – Itaquaquecetuba
Tel. (11) 4642-8001 ou 4753-3150

DESCONTOS: 10% nas taxas referentes a auto escola.

Exceto: exame medico, exame psicotécnico e CFC

ÓTiCAs iNDAiÁ
Rua Capitão Jose Leite, 44 – Centro – Itaquaquecetuba
Tel. (11) 4647-4500

DESCONTOS: 15% nos produtos do estabelecimento

ACADeMiA opeN House
Av. da Emancipação, 172 – Centro – Itaquaquecetuba
Tel. (11) 4732-1849

DESCONTOS: 5% a 10% dependendo do horário

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

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

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.

Antonio Jr. Bezerra da Silva, Hedlene e ThierryWagner recebe o kit para seu filho Heitor



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!


