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Minha Carta ao PaPai noel

Neste Natal, mandei minha carta para o Papai Noel. Voltei aos tem-
pos de criança e fiz meu pedido para o velhinho de barbas brancas.
Fiz um pedido simples, mas que no Brasil atual ainda parece difícil 
acontecer.
Pedi justiça!!!
Pedi justiça para que os políticos honestos sejam reconhecidos e os 
corruptos sejam colocados na cadeia.
Pedi justiça para o Brasil, para que o dinheiro dos nossos impostos 
seja revertido para o povo, que não deveria mais viver em cidades sem 
saneamento básico decente, sem escolas para os filhos e sem hospi-
tais ao menos razoáveis, sem segurança pública alguma, à disposição 
para que o primeiro assaltante que cruzar o caminho leve tudo.
Pedi justiça, para que os políticos criem vergonha na cara, parar de 
ficar apontando o dedo para os outros, enquanto enfiam maços de 

dinheiro em meias, cuecas, bolsos e sei lá mais onde e depois de des-
cobertos virem com as desculpas mais esfarrapadas possíveis.
Pedi justiça os trabalhadores, para que ganhem salários justos, não 
sejam tratados como escravos e trabalhem durante uma jornada de 
trabalho curta, descansem aos domingos, tenham um transporte pú-
blico eficiente e rápido e uma moradia decente, em um local onde 
haja lazer, cultura e infraestrutura que permita uma vida digna em 
sociedade.
Pedi justiça para os deficientes físicos, para que não sejam vistos 
como coitados à margem da sociedade, mas como pessoas com direi-
tos iguais aos outros, que apenas interagem com o mundo de maneira 
diferente.
Pedi justiça para os negros, nordestinos, homossexuais e outros gru-
pos, para que não sejam discriminados.
Pedi justiça para as crianças, para que tenham excelentes escolas que 
lhes preparem para o futuro de competição que enfrentarão.
Pedi justiça para os idosos, para que aquilo que a experiência que 
acumularam durante uma vida toda seja considerada e respeitada.
Pedi, portanto, justiça, mas será que o Papai Noel conseguirá me dar 
esse presente?
Caso não consiga, ao menos desejo aos comerciários e trabalhadores 
de todo o Brasil um excelente Natal e ótimo Ano Novo.
Em 2015, vamos continuar a defender os trabalhadores e contamos 
com os companheiros da base, os comerciários de Guarulhos e região.
E, para o Papai Noel, caso não consiga mesmo trazer o presente, digo 
que continuarei a acreditar nele do mesmo jeito.
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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.
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GUarUlhoS terÁ UM SeSC

O presidente do Sincomer-
ciários de Guarulhos, Walter 
dos Santos, esteve presen-
te no anúncio do início das 
obras da futura unidade do 
SESC em Guarulhos, reali-
zado pelo prefeito Sebastião 
Almeida e representantes da 
entidade no dia 03 de dezem-
bro, no Paço Municipal. As 
obras foram iniciadas no dia 
8, aniversário de Guarulhos.
O complexo cultural e es-
portivo ficará na Vila Barros, 
em área de 30 mil m². Terá 
ginásio de esportes, campo 
de futebol, piscina aquecida 
e coberta, piscinas externas, 
biblioteca, centro de formação musical, garagem, espaço 
infantil e consultórios odontológicos. A previsão para a 
conclusão da obra é de 40 meses.
“É um sonho antigo, lutamos muito por ele, é motivo a 
mais de orgulho para a categoria comerciária que poderá 
desfrutar de um amplo e moderno espaço de convivência, 
lazer, esporte e aprendizado. O SESC acrescentará qualida-
de de vida aos guarulhenses, o que é uma grande felicida-
de para todos nós”, afirmou Walter.
A unidade de Guarulhos será a primeira edificação do 
SESC no Estado a obter a certificação Leed, um selo de 
sustentabilidade, o que significa que o projeto atende a 
uma série de especificações que contemplam questões 
como economia de energia, reaproveitamento de água, 
áreas permeáveis, utilização de materiais e procedimentos 
que não provoquem impacto ambiental, entre outros. 
“Guarulhos está ganhando um belo presente no mês de 

Alvaro Luiz Bruzadin Furtado (presidente Sincovaga), Walter dos Santos, 
Flavio Antonio Camargo de Laet (juiz titular da 4a. Vara do trabalho de
Guarulhos) e Jorge Bascegas (advogado Sincomerciários de Guarulhos)

Sebastião Almeida (Prefeito de Guarulhos) e Walter dos Santos
(presidente do Sincomerciários de Guarulhos)

aniversário da cidade, que é o início das obras do SESC, 
que valoriza a vida das pessoas e vai dar muito mais dig-
nidade, muito mais espaços culturais, esportivos, lazer, 
recreação, tudo aquilo que um ser humano precisa”, desta-
cou o prefeito Sebastião Almeida.

*Com informações da Assessoria de Imprensa PMG
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SINDICALISMO

ConCUrSo De PoeSia Da FeCoMerCiÁrioS
teM inSCriÇÕeS ProrroGaDaS

INSCRIÇÕES

Nas sedes ou pelos e-mails dos
Sincomerciários de sua cidade

PRORROGADAS
até 15 de janeiro

Com o objetivo de proporcionar oportunidade para que 
mais comerciários possam participar do 2º FESTIVAL DE 
POESIA DA FECOMERCIáRIOS, o presidente Luiz Carlos 
Motta e o diretor do Departamento Cultural da entidade, 
Paulo Cesar da Silva, anunciam que as inscrições para o 
festival foram prorrogadas até dia 15 de janeiro de 2015. Fica 
mantida a premiação prevista para a primeira quinzena 
de março em dia, local e horário que serão comunicados 
com antecedência aos participantes. Os três primeiros 
colocados receberão R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil, respec-
tivamente.
Para se inscrever é necessário trabalhar regularmen-
te registrado no comércio. O tema do concurso será 
“Cidadania”, tema que abrange educação, trabalho, meio 
ambiente, política, comportamento, ética, religião, tradi-
ção etc.
Cada participante poderá concorrer com apenas um tra-
balho, que não fuja ao tema e que seja inédito, ou seja, 

que não tenha sido publicado em qualquer meio impres-
so ou eletrônico.
O texto deverá conter até 40 linhas, sendo impresso em 
folha A4, em quatro vias, sem qualquer ilustração (foto, 
desenho, paisagem etc.). Textos datilografados ou ma-
nuscritos não serão aceitos e é obrigatória a colocação de 
um título no poema, o qual deverá ser assinado por um 
pseudônimo. Em uma folha separada, deverão constar os 
dados de identificação: nome completo, pseudônimo, en-
dereço completo, e-mail, telefones e nome da empresa 
em que trabalha.
O material deve ser entregue pelo poeta no Sindicato 
dos Comerciários de sua cidade ou por e-mail, conforme 
regulamento disponível nos sites dos
Sindicatos Filiados à Fecomerciários
e no site da própria Federação.

www.fecomerciarios.org.br. 
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Verão CheGanDo e a SeDe CaMPeStre boMbanDo

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

•	 Cada	comerciário	associado	pode	levar	até	cinco	convidados.	Cada	convi-
dado paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de R$15,00 
(quinze 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.A SEDE CAMPESTRE  NãO FUNCIONARá  NO NATAL 

(25/12) E NO ANO NOVO (01/01). NOS DIAS 27 E 28
DE DEzEMBRO ABRIRá NORMALMENTE.

O calor neste ano está chegando devagarinho, mas está 
vindo. Dia 21 de dezembro começa o verão. É quando os 
comerciários dão graças à Deus por terem um local tão 
agradável e com ambiente acolhedor como o proporcio-
nado pela Sede Campestre. Na sede, o comerciário(a) e 
sua família podem se refrescar do calor na piscina, fazer o 
churrasco com a família, encontrar os amigos, jogar fute-
bol, revelar seu talento no videokê, enquanto as crianças 
se divertem no plaground. O acesso é fácil, pela Estrada 
municipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56, no bairro Ca-
fundó.

IMPORTANTE



nº 213  |  o comerciário  |  dezembro/2014

6

SAÚDE

No final do ano, as pessoas se reúnem para celebrar o Natal e comemorar o início de mais um ano. A ceia é o ponto 
alto dos encontros, mas esquecemos que o verdadeiro sentido destas comemorações é o encontro com os que nos 
são queridos e nas reflexões sobre o ano que se acaba e o que se aproxima e não na fartura de comida e bebida. Sair 
um pouquinho da linha é normal, mas isso não pode prejudicar a saúde. Para não deixar o encanto das festas acabar 
com seus planos de uma alimentação saudável, apresentaremos algumas dicas pra o seu bem-estar:

6

CONFIRA OS GANHADORES:

FeStaS De Final De ano
Como celebrar o natal e comemorar o ano-novo com saúde

1. Estabeleça objetivos para as festas: Aproveite os 
momentos para reencontrar pessoas, ao invés de só pensar no que 
será servido no jantar.

2. De olho nas calorias: Evite alimentos tradicionais, que são ex-
cessivamente calóricos.

3. Saiba exatamente o que quer comer: Saboreie os 
alimentos, coma devagar e sinta os sabores. Escolha carnes ma-
gras (preferencialmente aves sem pele), vegetais e frutas para 
completar o prato. Pare quando estiver satisfeito.

4. Faça planos com antecedência: Prepara-se nos dias que ante-
cedem as festas fazendo uma dieta mais leve, à base de vegetais, 
frutas, carnes magras e cereais integrais.

5. Prepare-se antes de ir à festa: Não vá à festa com fome. Duran-
te o dia, procure fazer várias refeições leves, à base de vegetais, 
carnes magras e frutas. Antes de sair de casa para a ceia, tome um 
iogurte desnatado ou coma uma fruta.

6. Beba com moderação: Prefira as bebidas não alcoólicas, 
especialmente sucos ou refrigerantes diets, deixando os 
drinques ou champanhe para brindar. Além de serem altamente 
 

calóricas, as bebidas alcoólicas estimulam o apetite e reduzem 
sua determinação de comer pouco e beber com moderação. Outra 
ótima dica é sempre segurar um copo de refrigerante diet, suco ou 
água com gás na mão. Isto evita que continuem lhe oferecendo 
bebidas calóricas.

7. Pratique exercícios: Queime calorias extras em caminhadas 
ou idas à academia. Aproveite também estes momentos para re-
laxar e se distrair!

8. Cuidado com as sobras: Geralmente, os dias de Natal e 
Reveillon são quentes, o que facilita a deterioração de mui-
tos alimentos, especialmente frutos do mar, pescados e molhos 
à base de tomate. Se quiser reaproveitar as sobras das festas, 
procure acondicioná-las adequadamente em geladeira ao 
término da festa.

Exagerei na comida; e agora? Se você abusar da comida, 
aproveite o ano que se inicia e estabeleça metas e novos 
objetivos: inicie um programa de alimentação leve combinada à ativi-
dade física.

Boas festas !!

Mais importante do que qual-

quer preparação é encher 

seu prato com coisas boas 

e positivas como amor, paz, 

carinho, esperança, frater-

nidade... Deixe os anseios, 

tristezas, frustrações... bem 

longe dele e tenha a certe-

za que terá comemorações 

inesquecíveis, celebrando a 

União e a Vida.
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APAGUE AS LUzES
Não se esqueça de apagar todas as luzes. Se possível instale um sen-
sor de escuro, que acende luzes automaticamente quando começa a 
anoitecer, especialmente as do quintal.

TRANqUE PORTAS E JANELAS
Reforce a segurança das portas e janelas com trancas. Procure deixar 
as cortinas fechadas, para evitar o olhar de curiosos. Se puder, deixe 
alguns vidros abertos, como os das janelas com venezianas, para are-
jar a casa.

SUSPENDA A ENTREGA DE JORNAIS E REVISTAS
A presença desses objetos acumulados fora de casa é uma grande 
pista para ladrões. Pague todas as contas antecipadamente, e solicite 
a um vizinho de confiança que recolha sua correspondência ou mude o 
endereço de entrega durante a sua ausência.

JARDIM CUIDADO
Peça para uma pessoa de sua confiança ir visitar sua casa, abrir as ja-
nelas para arejar a casa e varrer a sua calçada. Um jardim abandonado 
e calçada repleta de folhas secas dão pistas de que a casa está vazia.

VIzINHO
Deixe com um vizinho de confiança uma cópia da chave e um telefone 
de contato de parentes ou amigo. E não se esqueça de deixar autoriza-
ção escrita na portaria para visitantes para eventuais emergências. Se 
morar em condomínios, avise a administração. Não comente sobre a 
sua viagem com estranhos. Se possível, peça a um parente que visite 
a casa de uma a duas vezes por semana para demonstrar que há circu-
lação de pessoas no local.

Com as férias escolares, muita gente 
aproveita o calor do verão para viajar. 
Mas para que a sua viagem seja perfeita 
do início ao fim, é bom não esquecer de 
tomar alguns cuidados para evitar
surpresas desagradáveis na volta para 
casa. Casa vazia em época de férias é 
alvo preferido dos ladrões porque se 
torna mais fácil de ser invadida. Antes 
de fechar a casa e viajar por alguns dias, 
veja algumas dicas de segurança não só 
para afastar os ladrões, mas também 
com equipamentos eletrônicos e
botijão de gás.

DESLIGUE A CAMPAINHA
Gente mal intencionada poderá tocar a sua campainha para descobrir 
se tem alguém em casa. Por isso, desligue!

SECRETáRIA ELETRôNICA
Para que não percebam que a casa está vazia, nunca grave recados na 
sua secretaria eletrônica com pistas sobre a sua ausência. Se possível, 
desvie as suas chamadas para o telefone de um parente.

EVITE ACIDENTES E DESPERDíCIO
Feche o registro de água, luz e gás, e esvazie a geladeira, pois em uma 
queda de energia, alimentos podem apodrecer e deixar mau cheiro 
pela casa. Coloque desinfetante nos vasos sanitários e deixe-os tam-
pados. Isso evitará o aparecimento de insetos.
Não esqueça de desligar todos os aparelhos elétricos das tomadas. Lem-
brando: ao sair de casa para viajar, desligue SEMPRE o botijão de gás.
Na volta para casa após as férias, se sentir cheiro de gás num ambien-
te, cuidado! Não acenda ou apague luzes, não risque fósforos, abra 
imediatamente portas e janelas para arejar.
Viu? Não custa nada tomar esses cuidados básicos. Organize sua casa 
e aproveite suas férias com tranquilidade e com o sossego que você 
merece.

DICAS
Se a sua viagem vai durar mais que uma semana, esse é um bom 
período para mandar para o conserto tudo que estiver precisando de 
reparo como aparelhos eletrodomésticos, cortinas, estofados.

AGORA É Só PEGAR A ESTRADA E BOA VIAGEM!



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!


