O COMERCIÁRIO
Informativo do Sindicato dos Comerciários de Guarulhos, Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Santa Isabel
www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Fevereiro 2016 | Edição 227 | Ano 19

KIT-BEBÊ PARA MÃES COMERCIÁRIAS
Sócia Priscila com a bebê Heloisa,
esposo Andre e as filhas Yasmin e
Isabelle

Sócia Maria
recebe o kit
da filha Livia

Sócio Diogo
recebe o kit
da filha Lorena

Sócio Washington
recebe o kit
do filho Lucas

COMERCIÁRIA: seu filho acabou de nascer? Faça como outros casais associados ao sindicato
e retire o seu kit-bebê. Esse é um benefício para você e para seu filho(a), aproveite!

confira na página 4
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Pela correção da tabela do imposto de renda

A estratégia do governo de não realizar nenhuma correção na tabela
do Imposto de Renda em 2016 (que o contribuinte vai declarar em
2017) fará com que paguemos ainda mais IR. Simulações feitas pelo
Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) mostram que
se a tabela de base de cálculo fosse ajustada ao menos em 4,5%,
como nos últimos anos, o valor da “mordida do leão” no ano seria de
5% a 26% menor, dependendo da faixa salarial.
Segundo estudo do Sindifisco Nacional, a defasagem acumulada entre
a inflação e a correção da tabela chegou a 72% nos últimos 20 anos.
Somente no último ano houve uma defasagem média de 4,81%. Hoje
só não paga Imposto de Renda na fonte quem ganha até R$ 1.903,98
mensais. Se a tabela tivesse sido corrigida nos últimos anos acompanhando sempre a inflação, o limite de isenção estaria em R$ 3.250,
segundo o IBPT.
Esse descompasso acaba afetando, sobretudo, os brasileiros de menor
renda, que com os reajustes nos salários, ainda que pequenos, acabam

saindo do universo de isentos ou mudando de faixa de contribuição e
se enquadrando em alíquotas mais elevadas.
Isso configura um roubo no bolso do trabalhador. Conseguimos nos
proteger, às vezes, do ladrão que vem arrancar nosso dinheiro à força,
mas do governo não tem como, ele vem e leva mesmo, sem dó nem
piedade.
Às vezes vemos gente reclamando de pagar R$ 20,00 para o sindicato,
que mostra o que faz, que oferece serviços sociais de qualidade,
dentista, clube e ainda luta diariamente pelo trabalhador, mas poucas
vezes vemos as pessoas reclamando que o governo não corrige a tabela
do imposto de renda.
O pior é que o governo não oferece quase nada em troca. A educação é
ruim, os hospitais são uma lástima, a segurança pública é um desastre.
Vivemos em um país de obrigações, onde nossos direitos não valem
muita coisa. Nem saúde pública temos mais. Doenças explodindo pelo
Brasil afora, como a tal da zika, coisa de lugares onde não se controla a
proliferação de um mosquito, coisa de lugares onde impera o descaso,
de todos nessa situação, população e governo.
Não podemos aceitar, não podemos desistir do Brasil. Temos de lutar e
vamos lutar por um país melhor, porque não temos outro.
Dona Dilma, nós queremos a correção da tabela de imposto de renda.
Se a senhora está precisando de mais dinheiro para cobrir os rombos
no seu orçamento, arranque dos banqueiros, que vêm batendo
recordes de lucros, arranque dos milionários, não dos trabalhadores,
que já vêm sofrendo com a inflação e o desemprego.
Não queremos saber de crise, queremos saber de soluções para a
situação em que a senhora nos colocou.

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
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)
Diretoria Efetiva: Walter dos Santos – presidente; Luciano Paula Leite; Raimundo dos Santos; José Carlos da Costa; Shirley de Carvalho Silva; José de Almeida
Araújo; Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Paulo Sergio Falcão de Oliveira; Luiz Ferreira Neto; Norma Suely Paes Pinto; Ana Maria da Silva Brito;
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REAJUSTES SALARIAIS MOSTRAM VITÓRIA NA
ESTRATÉGIA DO SINDICATO

O presidente do Sincomerciários de Guarulhos, Walter
dos Santos, conseguiu mais uma vitória e assinou, no final de janeiro, na Fecomércio, em São Paulo, a convenção
coletiva de trabalho garantindo reajuste de 10,33% aos
empregados no comércio atacadista e varejista de peças
para veículos e pneumáticos de Guarulhos e região.
Mas não foi apenas essa vitória. Os funcionários de concessionários de veículos obtiveram 9,90% de reajuste,
em convenção assinada também em janeiro. Para os empregados no comércio varejista de Itaquaquecetuba, Poá
e Ferraz de Vasconcelos, o índice de reajuste também ficou em 9,90%. Nesse caso, a convenção coletiva já havia
sido assinada em 2015, assim como a convenção coletiva
dos trabalhadores em ferro e aço.
Outros trabalhadores beneficiados pela luta do sindicato
são os que trabalham em empresas ligadas ao Sindicato
do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado
de São Paulo - Sincovaga. Neste caso, o reajuste salarial
também foi de 9,90%.
Não é demais lembrar que o Sincomerciários de Guarulhos travou longa negociação no ano passado e conseguiu 10% de reajuste para os trabalhadores do comércio
varejista de Guarulhos.
“Com muito diálogo e persistência, acredito que conseguimos um bom índice de reajuste salarial para os trabalhadores dos setores que representamos. Desde o início
traçamos uma estratégia, a de que não aceitaríamos essa

conversa de crise. Não aceitamos nada que não fosse, no
mínimo, a manutenção dos nossos direitos e a recomposição do poder de compra dos salários dos comerciários,
com o objetivo final de obter ganho real. Sabemos da necessidade de milhares de jovens, pais e mães de família
nas cidades de nossa base de atuação. Continuamos na
luta porque sabemos que ainda tem que muito a
melhorar”, diz Walter dos Santos, presidente do
Sincomerciários de Guarulhos.

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Confira todas as circulares e as convenções
coletivas em nosso site.
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KIT-BEBÊ PARA MÃES COMERCIÁRIAS
Comerciária mamãe, lembre-se de retirar o kit-bebê no sindicato
As mamães comerciárias ganham do Sincomerciários Guarulhos
um kit com 15 itens, todos indispensáveis ao bebê, como
trocador de 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.
Sócias - Mães comerciárias sócias há pelo menos três meses, ou
dependentes de sócios, terão direito ao kit bebê para filhos com idade
de zero a três meses.
Aproveite mais essa vantagem do Sincomerciarios de Guarulhos
Mais informações, ligue para

11 2475-6565

AVISO
IMPORTANTE
A subsede do sindicato em Itaquaquecetuba agora tem
novo horário para homologações:
De 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h30
Mais Informações: (11) 4642-0381 | 4624-0792

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

O valor da
contribuição
assistencial
volta para
você
4

Para compensar o trabalhador pelo desconto da contribuição assistencial, realizado uma vez por ano em folha, todos os comerciários recebem,
também anualmente, no Dia do Comerciário, até dois dias a mais de salário. Esta foi uma forma encontrada pelo sindicato para devolver aos
trabalhadores no comércio o valor da contribuição assistencial.

LAZER
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CALOR LEVA PÚBLICO RECORDE À SEDE CAMPESTRE
“Estamos tendo uma festa dos comerciários a cada final
de semana”. É assim que Walter dos Santos resume o
movimento da Sede Campestre no mês de janeiro e início
de fevereiro.
Com o calor recorde que transformou o Brasil em uma estufa, os comerciários correm para a Sede Campestre nos
finais de semana. Além da piscina, que tem sido um alívio
para as famílias, tudo está concorrido. Os novos quiosques, as churrasqueiras, as sombras das árvores, todos
os espaços são ocupados pelos associados do sindicato,
seus familiares e convidados.
Para aqueles que querem fugir do calor, mas preferem
um pouco mais de tranquilidade, o pesqueiro tem sido a
opção.
Aproveite você também a Sede Campestre, o ponto de
encontro da família comerciária e, lembre-se, também
tem o campo de futebol gramado, a quadra coberta, salão
de jogos, videokê, playground, lanchonete, fraldário e um
amplo estacionamento.

O acesso é pela Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56,
no bairro Cafundó – Santa Isabel (acesso pelo Km 201 da Via Dutra)
NORMAS DE FUNCIONAMENTO
• 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.

Venha curtir a

piscina da Sede

Campestre
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dengue, chikungunya e zika
o que é e como prevenir
CONHEÇA OS SINTOMAS DA DENGUE,
CHIKUNGUNYA E ZIKA.

Tampe os toneis e
caixas d’água

Deixe garrafas
sempre viradas

Dengue
Febre alta de início imediato, acompanhada de dor
de cabeça, dores no corpo e nas articulações. A pessoa infectada também pode sentir fraqueza e dor
atrás dos olhos, e ter manchas e erupções na pele.
Náuseas e vômitos são comuns.
Chikungunya
Febre alta que começa imediatamente, dores intensas nas articulações dos pés e mãos – dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer ainda dor de cabeça, dores nos músculos e manchas vermelhas na pele. Não
é possível ter chikungunya mais de uma vez! Depois
de infectada, a pessoa ﬁca imune pelo resto da vida.

Mantenha a lixeira
bem fechada

Mantenha as calhas
sempre limpas

Zika
Manchas vermelhas pelo corpo, febre baixa, coceira
leve a intensa e vermelhidão nos olhos.
Se sentir algum desses sintomas, beba bastante água e procure
uma unidade de saúde. Se mesmo depois do atendimento continuar com dor forte na barriga e vômito, volte imediatamente a uma
unidade de saúde do SUS. Pode ser a forma grave das doenças.

Coloque areia nos
vasinhos de plantas

Retire a água
de pneus

E atenção ao
acúmulo de água
Potes de água para animais
Floreiras em varandas
Piscinas e hidromassagem abandonadas
Áreas de uso comum, como churrasqueiras,
plays e pequenos jardins
Reservatório de água para pássaros em jardim
de área comum ou em janelas
Instalações de salão de festas que são pouco
usados, como banheiros e copa
Bandeja externa de geladeira
Dependência de empregada pouco utilizada
pode acumular água parada
Atrás da máquina de lavar roupa
Hortas e vasos nas janelas e sacadas
Aparador de água de ﬁltros de parede
Lava–pés de piscinas pouco utilizados
Plantas em jardins
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GESTANTE, PROTEJA-SE.
Use meias, calças e
manga comprida, use
apropriado, mantenha
janelas fechadas ou
antimosquito.

blusas de
repelente
portas e
com telas

SE VOCÊ ESTÁ GRÁVIDA,
PROTEJA-SE E FAÇA O
PRÉ-NATAL.
SE QUER ENGRAVIDAR,
CONVERSE COM SEU
MÉDICO.

#CombataDengue

VARIEDADES

nº 227 | o comerciário | fevereiro/2016

Atenção aos perigos para as crianças na internet
Se seu filho passa o dia pendurado no computador, acompanhe o que ele faz de perto. Uma
atitude errada na rede pode ter
consequências graves no futuro
A internet é uma excelente ferramenta tecnológica, mas, se
for usada incorretamente por
uma criança ou adolescente,
traz perigos que às vezes nem
um adulto pode prever. Portanto, explique ao seu filho o que é
certo (ou errado) fazer para que
ele não crie problemas futuros.
Além da chance de conhecer
pessoas de má índole, crianças e jovens podem aprender
a mentir para conseguir o que
querem, o que não é nada saudável para a formação de um
adulto.
Confira as algumas lições de especialistas.
Publicar fotos íntimas suas ou de familiares em redes sociais
Consequência: fotos da infância (seu filho hoje de pijamas
ou sua filha de biquíni) ficam para o resto da vida na
internet. Daqui a alguns anos, elas podem ser usadas sem
permissão para fins indevidos (como pedofilia, pornografia
etc). Isso arranhará a imagem deles e pode até prejudicar
a busca de um emprego.
Revelar dados pessoais, como telefone e endereço residencial
ou da escola, assim como o horário que estuda
Consequência: pessoas mal-intencionadas podem usar
essas dicas para assustar você quando seu filho não
estiver em casa. Sabe aqueles trotes que simulam sequestros? Eles ficam muito mais assustadores se a pessoa que
estiver ligando tiver informações precisas da vida dele!
E aí a família vai ficar apavorada mesmo. Não deixe isso
acontecer.
Adicionar pessoas que não conhece nas redes sociais
Consequência: essas pessoas terão acesso a todo tipo de
informação (inclusive fotos!) que os jovens colocam, sem
ter o vínculo da amizade. Para piorar, elas podem até repassar para outras pessoas dados que deveriam ser mantidos
só entre amigos. O perigo é o da exposição exagerada.
Fingir ser uma pessoa que não é, mudar de identidade

Consequência: ninguém jamais pode assumir uma identidade que não é a sua, seja fora ou dentro da internet, de
brincadeira. Se algo der errado e seu filho for descoberto, a
ação poderá comprometer sua imagem para o resto da vida.
Marcar encontro sem avisar os pais ou ir sozinho
Consequência: atitudes como essa envolvem risco de morte. Não dá para prever quem está do outro lado do computador! Se seu filho quiser conhecer gente nova, você deve
acompanhá-lo. E, mesmo assim, há risco enorme.
Não proteger o computador e deixá-lo sem configurações de
segurança
Consequência: ignorar esse cuidado com o aparelho facilita
a entrada de hackers (lê-se “ráquers”. São os criminosos
que invadem os computadores alheios). Eles podem usar
dados preenchidos na internet para prejudicar a família. Se
não souber configurar, peça ajuda a um profissional.
Curtir ou compartilhar qualquer publicação na rede social
Consequência: sem saber que corre esse risco, ele pode
contribuir para divulgar notícias mentirosas ou ajudar pessoas mal-intencionadas. Esteja sempre por perto e supervisione as atitudes de seu filho na rede.
A Internet não é “terra sem lei”. CASO VEJA
ALGO SUSPEITO, Denucie!
www.denuncie.org.br.
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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

SINDICALIZE-SE!
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: ______________________ Sexo (
Natural da cidade de: ________________________________________

) 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 3 x 4

