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CQC oferece mais serviços gratuitos para comerciários
CQC oferece orientação
para entrevistas e análise
de currículo gratuita

O Centro de Qualificação do Comerciário - CQC, em parceria com
a UnG, oferece análise de currículo e orientação para entrevistas
supervisionada por professores na UnG, tudo de forma gratuita
para comerciários de Guarulhos e região
Página 04

Federação cria
departamento de
saúde e segurança
A Federação dos Comerciários do Estado de SP realizará no dia 28
de fevereiro, no seu Centro de Lazer na Praia Grande, um grande
evento que oficializará a criação do Departamento de Saúde e
Segurança do Trabalhador Comerciário e o lançamento do Selo de
Reconhecimento Social da Fecomerciários.
Página 03

Fecomerciários e Filiados
vão potencializar a
7ª Marcha a Brasília
Com o lema“Desenvolvimento, Cidadania e Valorização do
Trabalho”, a 7ª Marcha dos Trabalhadores a Brasília, no dia 6 de
março, organizada pelas centrais sindicais (Força Sindical, CUT,
UGT, NCST, CTB e CGTB), será reforçada pelos dirigentes da
Fecomerciários e dos Sindicatos Filiados.
Página 03
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Uma grande Marcha

P

or meio das suas oito Regionais distribuídas em
todo o Estado de São
Paulo, a Fecomerciários e seus 68
Filiados já começaram a organizar a
participação da nossa categoria na
“Marcha das Centrais pela Cidadania,
Desenvolvimento Social e Valorização
do Trabalho”, programada para 6 de
março em Brasília.
A manifestação tem como eixo
principal a retomada deste ato

(o último foi em 2011), reconhecido
como um instrumento de pressão
para o atendimento das reivindicações da classe trabalhadora. Seu
objetivo também é reforçar e atualizar
as resoluções tiradas na Conclat de
2010, quando mais de 80 mil trabalhadores se reuniram no Estádio do
Pacaembu, em São Paulo para este
fim. O clamor da Marcha será:
– Fim do Fator Previdenciário
– Jornada de 40 horas semanais,
sem redução de salário
– 10% do PIB para a educação
– 10% do Orçamento da União para a
Saúde
– Regulamentação da Convenção
151 e aprovação da Convenção 158
da OIT. A 151 estabelece negociação coletiva entre trabalhadores do
setor público e os governos municipais, estaduais e federal. Já foi ratificado pelo Senado. A 158 promove
garantias aos profissionais contra
dispensa imotivada
– Política nacional de valorização das
aposentadorias
– Reforma agrária
– Mais desenvolvimento econômico
Ao realizarem conjuntamente essa
mobilização, a Força Sindical, CUT,

CTB, Nova Central, UGT e CGTB dão
mais uma demonstração de unidade para verem as reivindicações dos
trabalhadores serem apreciadas pelo
Congresso Nacional e também potencializam seu poder de pressão para
que seus encaminhamentos abram
a tão esperada frente de diálogo dos
sindicalistas com a presidente Dilma.
Do movimento será redigido um documento (com dados do Diese) reiterando a posição do movimento sindical acerca das necessárias mudanças
econômicas no Brasil. Os detalhes
vão começar as ser discutidos no dia
4 de fevereiro (segunda-feira), quando
haverá uma nova reunião das Centrais
na sede da UGT.

Luiz Carlos Motta

Presidente da Fecomerciários,
tesoureiro da CNTC e da Força Sindical
*Luiz Carlos Motta passará a escrever de forma intercalada
com o presidente do Sincomerciários Guarulhos, Walter dos
Santos, ou seja, uma edição caberá a um e a seguinte ao
outro, sucessivamente.

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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INSS muda regra para novos pedidos do auxílio-doença
O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) divulgou
no dia 01/02 mudanças na regra para a concessão do
auxílio-doença, que afeta diretamente o agendamento
da perícia.
A partir de agora, quem tiver um pedido de auxílio
negado pelo perito não poderá agendar novo exame
antes de 30 dias.
A diretora de Saúde do Trabalhador do INSS, Verusa
Guedes, explica que a medida pretende ampliar
“as verdadeiras perícias iniciais”, priorizando o segurado
que ainda não foi examinado.
Isso não quer dizer, no entanto, que o segurado que não
concordar com o resultado do exame não possa passar
novamente pelo perito.
O que muda, na prática, é o tipo do pedido. Ele terá
de solicitar uma reconsideração e apresentar algum
“fato novo” ao perito.

Federação cria departamento de
saúde e segurança
A Federação dos Comerciários do Estado de SP realizará
no dia 28 de fevereiro, no seu Centro de Lazer na Praia
Grande, um grande evento que oficializará a criação do
Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador
Comerciário e o lançamento do Selo de Reconhecimento
Social da Fecomerciários.
Também será realizado um seminário técnico, para mostrar
a importância de proteger a saúde e segurança do
trabalhador comerciário, incentivar os Sindicatos Filiados a criar departamentos semelhantes em suas bases
territoriais e esclarecer dúvidas dos líderes sindicais sobre
a iniciativa.
Segundo o presidente Luiz Carlos Motta, as novas
iniciativas aprimoram as ações da Federação nas áreas
sociais e de saúde e segurança dos comerciários paulistas.
“O Departamento de Saúde e Segurança do Trabalhador
será uma área específica e valorizada pela Fecomerciários
que reforça medidas de proteção à integridade física que
a entidade e seus Filiados já prestam aos trabalhadores
do comércio. Já o Selo de Reconhecimento Social é uma
forma da Federação reconhecer as atuações dos Sindicatos
em defesa dos direitos dos trabalhadores nas comunidades de suas bases, dentro do contexto de responsabilidade
social”.
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CQC oferece orientação para entrevistas e
análise de currículo gratuita
O Centro de Qualificação do Comerciário - CQC, em parceria com a UnG, oferece análise de currículo e orientação
para entrevistas supervisionada por professores na UnG,
tudo de forma gratuita para comerciários de Guarulhos e
região.
O atendimento acontece de 2ª a 6ª feira, das 10h às 17h,
na rua Cerqueira César, 236 - Centro de Guarulhos. Mais
informações: 4378-8333
Primeiro curso
O Centro de Qualificação do Comeciário de Guarulhos
realizou seu primeiro curso, no dia 30 de janeiro, das
19h às 22h20, um workshop organizacional que abordou
temas como Liderança & Motivação, Marketing Pessoal e
Excelência em Atendimento. O palestrante Mauro Galasso
prendeu a atenção dos cinquenta e dois comerciários que
estiveram presentes.
Também compareceram os diretores do sindicato,
Raimundo dos Santos e Luciano Paula Leite.
Localizado no Centro de Guarulhos (rua Cerqueira Cesar,
236), o CQC tem cursos rápidos e dinâmicos, adaptados
ao ritmo de vida e às necessidades dos trabalhadores na
atualidade. Os empregados no comércio que desejam
adquirir qualificação e conhecimentos para progredir na
carreira profissional podem frequentar cursos no Centro de
Qualificação do Comerciário (CQC), que atende comerciários de Guarulhos e região e também quem está desem-

pregado e a procura de novas oportunidades profissionais.
Todos os cursos são totalmente gratuitos. Vagas limitadas.

Comerciárias realizarão o “Mulher Valorizada,
Comerciária Fortalecida 2013”
Um olhar sobre as tendências e os desafios da mulher
no século 21 é o tema do evento “Mulher Valorizada,
Comerciária Fortalecida” de 2013, que a Federação dos
Comerciários do Estado de São Paulo realizará nos dias 7
e 8 de março no auditório do Centro de Lazer dos Comerciários na Praia Grande, Baixada Santista.
Com
coordenação
geral
do
presidente
da
Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, e coordenação
executiva da presidente do Sincomerciários de
Votuporanga, Maria Augusta C. dos Santos Marques,
a Lia, o tradicional evento marca as comemorações do
Dia Internacional da Mulher. São esperadas mais de 600
participantes.
Na edição do ano passado, mais de duzentos prêmios
fornecidos por Sincomerciários e Sinprafarmas filiados à
Fecomerciários foram sorteados durante o evento, que
teve teatro e homenagens, bem como aprovou diretrizes
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Motta, da Fecomerciários e comerciárias na edição 2012

pela melhoria de vida e das condições de trabalho das
comerciárias.

LAZER
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SEU DESTINO É A SEDE CAMPESTRE
Passado o carnaval, é hora de procurar um lugar para
refrescar a cabeça e aliviar o calor ao lado da família
e dos amigos em um ambiente familiar a acolhedor,
em meio a muito verde, no clima da montanha.
É isso que a sede campestre oferece.
Com uma estrutura comparada aos bons hotéis fazenda
de São Paulo, seu complexo de piscinas para adultos e
crianças é a melhor opção para a família comerciária.
Além disso, depois da piscina, o comerciário pode fazer
o churrasco com a família, jogar futebol com os amigos,
revelar seu talento no videokê, enquanto as crianças se
divertem no playground.
O acesso é fácil, pela Estrada municipal de Arujá – Santa
Isabel, Km 56, no bairro Cafundó.
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.

centro de lazer na praia grande
Como associado, você tem à sua disposição o Centro
de Lazer dos Comerciários do Estado de São Paulo,
localizado na Praia Grande, de frente para o mar, na Vila
Mirim.
Aproveite para desfrutar da infraestrutura comparável
à de resorts, cercado de muita segurança com equipe
treinada e equipamentos de última geração.
Para reservas, ligue para o sindicato

Tel: (11) 2475-6565

PESQUEIRO CHEIO DE PEIXES
No final de dezembro, foi despejada uma tonelada
de peixes no lago e agora está muito mais fácil para
pescar e confraternizar com a sua família e iniciar
os filhos na pescaria. Aproveite a natureza, longe do
barulho e da poluição. Troque a preocupação pela emoção

de fisgar peixes ou ficar à beira do lago, só relaxando.
Lembramos que o acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente
por dentro da sede campestre, após a identificação na portaria.
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Assédio sexual no trabalho
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O assédio sexual no ambiente
de trabalho consiste em
constranger colegas por meio
de cantadas e insinuações
constantes com o objetivo
de
obter
vantagens
ou
favorecimento sexual. Essa
atitude pode ser clara ou sutil;
pode ser falada ou apenas
insinuada; pode ser escrita ou
explicitada em gestos; pode vir
em forma de coação, quando
alguém promete promoção
para a mulher, desde que ela
ceda; ou, ainda, em forma de
chantagem.
Basicamente, há dois tipos de
assédio sexual:
1. Chantagem: é o tipo
criminal
previsto
pela
Lei nº 10.224/2001.
2. Intimidação: intenção de
restringir, sem motivo, a atuação de alguém ou criar
uma circunstância ofensiva ou abusiva no trabalho.
A Lei nº 10.224/2001 introduziu no Código Penal a tipificação do crime de assédio sexual, dando a seguinte redação
ao art. 216-A: “Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendose o
agente da sua condição se superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício, emprego, cargo ou função”.
A pena prevista é de detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.
Além disso, a Consolidação das Leis do Trabalho autoriza
o empregador a demitir por justa causa o empregado que
cometer falta grave, a exemplo dos comportamentos faltosos listados no seu art. 482, podendo o assédio sexual
cometido no ambiente de trabalho ser considerado uma
dessas hipóteses.
Pode haver assédio de homens contra mulheres; mulheres
contra homens; homens contra homens; e mulheres contra mulheres.
Mesmo com todos os avanços que ocorreram no campo da
sexualidade nas últimas décadas, o assédio sexual ainda é
um tabu. Por ser oculto, passa a ser interpretado de forma
solitária por quem o sofreu, e não raras são as vezes em
que as mulheres adotam a postura de “culpadas”, isto é,
questionam-se se suas ações foram adequadas, provocadoras ou insinuadoras.

grandes males. Sair de uma posição submissa para uma
atitude mais ativa:
• Dizer claramente não ao assediador
• Contar para os(as) colegas o que está acontecendo
• Reunir provas, como bilhetes, presentes e outras
• Arrolar colegas que possam ser testemunhas
• Relatar o acontecido ao setor de recursos humanos
• Relatar o acontecido ao Sindicato
• Registrar a ocorrência na Delegacia da Mulher e, na falta
dessa, em uma delegacia comum
• Registrar o fato na Superintendência Regional do
Trabalho e Emprego
A ação contra o assédio sexual não é uma luta de mulheres
contra homens. Ela é uma luta
de todos, inclusive de todos os
homens que desejam um ambiente de trabalho saudável.
Por um mínimo de coerência,
não se pode, por um lado, defender os princípios de igualdade e justiça e, por outro lado,
tolerar, desculpar ou até mesmo defender comportamentos
que agridam a integridade das
mulheres e dos homens.

O que a pessoa assediada pode fazer?
A primeira dica é romper o silêncio, que é o motivo dos

Fonte: Cartilha contra o assédio sexual
preparada pelo Ministério do Trabalho
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Sincomerciários de Guarulhos firma novos convênios para
comerciários de Itaquá, Ferraz e região
Extra Farma

Drogaria Campeã Popular

Oferece 15% de desconto* para comerciários, mediante
apresentação da carteirinha de associado.

Oferece de 15 a 20% de desconto* para comerciários,
mediante apresentação da carteirinha de associado.

Itaquá:
Rua Capitão José Leite, 34 - Centro
Tels: 4640-3394 e 4642-4713

Itaquá:
Praça Padre Joao Alvares, 03 - Centro - Tel: 4754-0477
Ferraz de Vasconcelos:
Av. 15 de Novembro, 80 - Centro - Tel: 4674-3469

*válido para produtos não promocionais.
*válido para produtos não promocionais.

Comerciário, você tem veículo financiado?
Em caso afirmativo, confira o novo convênio
firmado pelo Sincomerciários de Guarulhos
Empresa parceira realiza revisão do valor das parcelas para possível redução das
mesmas .Talvez seja possível reduzir o valor das parcelas mensais para dar uma
folguinha no bolso.

O AGENTE SECRETO AMARO CAMARAJIPE

Marcelo Schmitz
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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

