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No dia 19/01, os sindicatos representados pela Federação dos 
Trabalhadores no Comércio do Estado de SP, assinaram com o 
sindicato patronal a Convenção Coletiva para os comerciários 

de concessionárias. O reajuste foi de 9,15%.
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CONCESSIONÁRIAS:
REAJUSTE DE 9,15%

REFORMA PODE AFASTAR JOVENS DA 
PREVIDÊNCIA

Para estudiosos do tema, a reforma da Previdência pretendida 
pelo governo Temer, ao contrário da propaganda oficial, pode 

inviabilizar o sistema e afastar os contribuintes.
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Os saques das contas inativas do FGTS começam no dia 10/03 
e vão até o dia 31/07. O cronograma de liberação depende da 

data de nascimento do trabalhador.
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CAIXA DIVULGA O CALENDÁRIO PARA 
SAQUE DAS CONTAS INATIVAS DO FGTS

O verão é uma estação legal e os associados do Sincomer-
ciários de Guarulhos podem desfrutá-la na Sede Campestre 

de Santa Isabel.
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VERãO é LEGAL NA
SEDE CAMPESTRE

CalENdárIO TrabalhadOrES NaSCIdOS

10 de março a 9 de abril Janeiro, Fevereiro

10 de abril a 11 de maio Março, abril, Maio

12 de maio a 15 de junho Junho, Julho, agosto

16 de junho a 13 de julho Setembro, Outubro, Novembro

14 a 31 de julho dezembro
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NãO VAMOS REELEGER QUEM JOGA CONTRA TRAbALhADORES

Estão acontecendo tantas coisas ao mesmo tempo que fica difícil co-
locar tudo às claras, mas essa é uma tática desse governo que faz de 
conta que ouve trabalhadores e se continuar assim não chegará ao final. 
Os empresários/especuladores e Michel Temer dizem que as reformas 
devem ser rápidas e necessárias para a retomada do crescimento eco-
nômico. Balela! Estão vendo é a oportunidade de rasgar a Constituição 
de 1988 e impor uma nova/velha ordem que sirva mais ao capital do 
que aos trabalhadores, cortando de quem não tem, para que os juros 
continuem a ser pagos nas alturas.
Já nos enfiaram goela abaixo a PEC 241, que colocou teto de gastos 
(sem incluir os juros da dívida) do governo pelos próximos 20 anos.
Agora, está no Congresso a tal da reforma da Previdência, que deses-
timulará o mercado formal de trabalho, já que não valerá mais a pena 
pagar a Previdência, pois muito pouca gente vai se aposentar. Se passar 
como está, vamos virar um país de velhos miseráveis e jovens desocu-
pados vivendo de bicos.

Enquanto isso, a reforma da Previdência Social ignora os R$ 426 bilhões 
que poucas e grandes empresas devem ao INSS. O valor da dívida equivale 
a três vezes o chamado déficit da Previdência em 2016.
A outra reforma, a trabalhista, se aprovada como está permitirá que horas 
de trabalho antes remuneradas como extras sejam incorporadas à jorna-
da normal. Isso acontece porque a proposta permite que empregados e 
patrões negociem jornadas de até 220 horas mensais, sem deixar claro o 
que é horário regular ou extraordinário. Em uma “conta de padaria”, sem 
considerar o acréscimo de domingos, um funcionário que ganhe, por exem-
plo, dois salários mínimos, R$ 1.874,00, pode perder cerca de R$ 366,28 por 
mês se trabalhar todas as 220 horas mensais previstas na proposta. Para 
que se tenha uma ideia, se já valesse em janeiro de 2017, os trabalhadores 
poderiam ser obrigados a trabalhar 28 horas a mais, sem horas extras.
E não é só, querem mexer na remuneração por produtividade, o que pode 
desobrigar empregadores a pagar o piso de categorias ou até mesmo o 
salário mínimo. Você acha muito? Não terminou, tem o parcelamento das 
férias, a facilitação da criação de vagas temporárias, negociação de déci-
mo terceiro, etc.
Não vamos ficar parados esperando o “trem” passar por cima. Temer, De-
putados e Senadores querem nos dar o remédio amargo. Mas nós vamos 
lhes devolver na mesma moeda. Comerciário, entre no site do Congresso, 
escreva para os Deputados, Senadores, Presidente, Ministros, mostre a 
sua revolta, se manifeste nas redes sociais e nas ruas. Se tiver de ter algum 
sacrifício, ele tem de ser primeiro dos mais dos ricos.
Anote o nome de quem aprovar o que vai contra os trabalhadores e nunca 
mais vote no sujeito. Tenham certeza que o seu sindicato usará de todas as 
armas para enfrentar essas ameaças. Contamos com os comerciários, pois 
unidos somos invencíveis.
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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
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CONCESSIONÁRIAS: REAJUSTE DE 9,15%

No dia 19 de janeiro, os sindicatos representados pela 
Federação dos Trabalhadores no Comércio do Estado São 
Paulo, entre eles o Sincomerciários de Guarulhos, assi-
naram, junto ao sindicato patronal – SINCODIV, a Con-
venção Coletiva de Trabalho 2017 (CCT) para os comerciá-
rios de concessionárias. Dirigentes de Sindicatos Filiados 
compareceram à sede do Sincodiv-SP, na Capital.
Após intensos meses de negociações, o documento assi-
nado garante um reajuste salarial de 9,15% sobre o salá-
rio de outubro de 2016, data base da categoria. 
As diferenças referentes aos meses de outubro, novem-
bro, dezembro poderão ser pagas em até três parcelas, a 
partir de 20 de fevereiro.
Além do reajuste salarial, a CCT mantêm todas as 

cláusulas sociais relacionadas ao direito do trabalhador, 
como comissão, folgas, horas extras, licenças, férias, 
refeição, trabalho aos domingos e feriados. 

SETA ATACADISTA FEChA LOJAS E
DEIXA FUNCIONÁRIOS “NA MãO”

Os funcionários do Seta atacadista que se sentirem 
prejudicados devem procurar o Sincomerciários Guaru-
lhos. A rede, que chegou a ter quase 50 lojas em todo 
o Brasil,fechou abruptamente várias delas, inclusive em 
Guarulhos e Itaquaquecetuba, surpreendendo os funcio-
nários.
O Sincomerciários de Guarulhos disponibiliza seu depar-
tamento jurídico para atendimento e homologações para 
os demitidos do Seta Atacadista. Lembrando que com 
a homologação você poderá dar entrada no FGTS e no 
seguro-desemprego. 
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos, viu desrespeito na atitude: “Eles não respeita-
ram ninguém, nem funcionários, nem fornecedores, mas 
estamos atuando junto à empresa, verificando se as lojas 

serão vendidas para outras redes, para manter o emprego 
do pessoal ou buscando que eles façam as homologa-
ções e paguem o que é devido. Se não pagarem, nosso 
departamento jurídico está à disposição”, afirmou Walter.

CAIXA DIVULGA O CALENDÁRIO PARA
SAQUE DAS CONTAS INATIVAS DO FGTS

CalENdárIO TrabalhadOrES NaSCIdOS

10 de março a 9 de abril Janeiro, Fevereiro

10 de abril a 11 de maio Março, abril, Maio

12 de maio a 15 de junho Junho, Julho, agosto

16 de junho a 13 de julho Setembro, Outubro, Novembro

14 a 31 de julho dezembro

www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/contas-inativas

CRONOGRAMAOs saques das contas inativas do FGTS começam no dia 
10 de março e vão até o dia 31 de julho. Para atender os traba-
lhadores que querem sacar os recursos das contas inativas 
do FGTS, 1.891 agências da Caixa Econômica Federal funcio-
narão um sábado por mês, das 9h às 15h, em todo o Brasil.
Há um site exclusivo da Caixa para facilitar o atendimento 
ao trabalhador. Segundo a Caixa, é possível visualizar as 
contas inativas, o valor que tem a receber, a data do saque 
e os canais disponíveis para realização do pagamento.
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REFORMA PODE AFASTAR JOVENS DA PREVIDÊNCIA:
‘SE NãO VOU USAR, POR QUE PAGAR?’

Para estudiosos do tema, a reforma da Previdência 
pretendida pelo governo Temer, sob a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 287, ao contrário da pro-
paganda oficial, pode inviabilizar de vez o sistema, ao 
afastar atuais e possíveis futuros contribuintes. A dificul-
dade de acesso a aposentadorias se tornaria um fator de 
desestímulo. “Está se disseminando a ideia de ‘Se eu 
não vou usar, por que pagar?’”, afirmou o economista 
Eduardo Fagnani, da Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), durante seminário promovido em São Paulo 
pelo Dieese e centrais sindicais, no início de fevereiro.
Segundo ele, a possível saída de jovens da base de 
contribuintes e mudanças nas relações de trabalho, como 
a terceirização, podem levar a uma “queda brutal” da 
receita. Fagnani contesta a afirmação de que o sistema  
não se viabiliza porque há progressivamente menos 
pessoas na ativa e mais inativos. “A Previdência é sus-
tentada pelo trabalhador ativo, pela sociedade e sobretu-
do pelo governo.” afirma, lembrando que nos países da 
OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico) a parte do governo é de 50%, chegando a 
75% na Dinamarca, o equivalente a 27% do Produto 
Interno Bruto (PIB) daquele país.
Da mesma forma, Fagnani considera falso o argumento 
de déficit ou “rombo” da Previdência. “O déficit é a parte 
do governo que, embora prevista na Constituição, não é 
contabilizada”, diz o economista. Ele observa ainda que 
o país gasta R$ 500 bilhões por ano em juros, tem 
estimados outros R$ 500 bilhões em sonegação e R$ 280 
milhões referentes a renúncia fiscal.
“Não há argumento para dizer que o problema fiscal 
brasileiro é a Previdência.”, afirma Fagnani, apontando 

Fonte: Rede Brasil Atual

que o atual governo se aproveita de não ter sido eleito 
para impor essas alterações que não passariam por uma 
eleição. 

PaCTO dE GEraÇÕES
Para o economista Frederico Melo, do Dieese, a proposta 
do governo rompe um “pacto de gerações”, na medida 
em que os jovens começam a falar em não contribuir 
mais para a Previdência, desencorajados pelas possíveis 
mudanças no acesso. Para ter direito à aposentadoria 
integral, por exemplo, pelas novas regras, seria preciso 
trabalhar ininterruptamente durante 49 anos.
Ele lembra que o envelhecimento da população é um 
fenômeno “inegável”, mas considera uma visão “estreita 
ou restrita” usar esse argumento para falar em reformas 
do sistema – ou, usando um termo bastante repetido du-
rante o seminário, um “desmonte” da Previdência pública.
O argumento, acrescenta, vale apenas para reduzir direi-
tos, mas não para ampliar políticas para idosos, por exem-
plo. Melo acredita que os projetos de reformas podem 
levar a uma “degradação” da remuneração, comprome-
tendo o financiamento da Previdência e do sistema de 
seguridade.
“Não tenho dúvida de que o objetivo implícito, oculto (da 
reforma), é a privatização”, afirma Fagnani. “Não é à toa 
que o secretário da Previdência só recebe banqueiro.” 
Segundo ele, o debate a ser feito é “qual o país que nós 
queremos e qual está sendo projetado”. 
A partir de março, com a comissão especial da PEC 287 
implementada e em funcionamento, “vai começar uma 
guerra”. 
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VERãO é LEGAL
NA SEDE CAMPESTRE

O verão é uma estação bem legal. Contudo, nem sempre 
as pessoas têm lugares agradáveis e de fácil acesso para 
desfrutá-lo. Mas, os associados do Sincomerciários 
de Guarulhos podem recorrer à Sede Campestre de 
Santa Isabel. Com uma grande área verde e locais para 
prática dos mais variados esportes, a Sede é lugar ideal 
para aproveitar momentos únicos e indescritíveis ao lado 
de familiares e amigos. Se tratando de verão, que tal se 
refrescar com um mergulho em uma das piscinas? Com 
uma excelente infraestrutura, o espaço conta ainda com 
locais exclusivos para a preparação de um animado 

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.
•	Mensalidades	em	atraso	podem	ser	pagas	na	sede	do	Sindicato,	através	de	boletos	nas	agencias	bancários	ou	na	recepção	da	Sede	Campestre.
•	Abre	aos	sábados,	domingos	e	feriados,	das	9h	às	17h.

PESQUEIRO

churrasco entre amigos. São vários quiosques com 
churrasqueiras onde os associados podem confraternizar. 
Para melhorar mais o dia, a Sede conta ainda com 
campos de futebol de grama sintética e natural, quadra de 
futevôlei, piscina para adulto e criança, lanchonete, 
sala de jogos, estacionamento exclusivo, entre outras 
vantagens, tudo para que os associados passem 
momentos de entretenimento e descontração com a 
família. Venha para a Sede Campestre e aproveite o 
melhor do verão com as pessoas que você mais ama. 
Usufrua associado, esse espaço é exclusivo para você!

Além da sede campestre, os associados do Sincomer-
ciários de Guarulhos ainda contam com um pesqueiro 
com toda a infraestrutura para uma boa pescaria e um 
churrasco, tudo para que você e sua família passem 
momentos agradáveis.
O acesso é pela Estrada municipal de arujá – Santa 
Isabel, Km 56, no bairro Cafundó – Santa Isabel (acesso 
pelo Km 201 da Via dutra)

O aCESSO aO PESqUEIrO OCOrrE ExClUSIVaMENTE 
POr dENTrO da SEdE CaMPESTrE, aPóS a

IdENTIFICaÇãO Na POrTarIa
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SAÚDE
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AFTAS

Aftas são pequenas feridas dolorosas que aparecem na 
cavidade oral, geralmente na mucosa bucal, nas gengivas 
e embaixo da língua.
Elas são ovais, normalmente brancas (ou levemente ama-
reladas), têm bordas avermelhadas e costumam medir 
aproximadamente 1 cm de diâmetro.
As aftas são comuns e todo mundo já teve pelo menos 
uma afta ao longo da vida; 20% da população sofrem com 
aftas recorrentes. São mais comuns em pré-adolescen-
tes, adolescentes e adultos jovens, tendendo a diminuir 
sua incidência com o passar dos anos.
Os sintomas podem aparecer um ou dois dias antes de 
a afta surgir. É comum surgir ardor ou um tipo de quei-
mação na região afetada. Quando as aftas aparecem em 
grande número, pode ser difícil engolir alimentos ou líqui-
dos, especialmente os mais ácidos.

Eventualmente, podem aparecer gânglios no pescoço 
(“ínguas”), cansaço e até febre.
Normalmente, não é necessário tratamento. Na maioria 
dos casos, a afta desaparece sozinha.
O foco principal do tratamento de aftas, quando neces-
sário, é impedir que o agente causador se espalhe, mas 
continua dependendo muito da idade, condições de saú-
de e das causas da infecção.
Não existe remédio milagroso para afta, mas uma boa 
dica de remédio caseiro é uma solução de 50% de água 
oxigenada e 50% de água. Use um cotonete para aplicar 
a mistura diretamente na afta. Em seguida, coloque uma 
pequena quantidade de leite de magnésia na afta, de três 
a quatro vezes por dia. Isso acalma e pode ajudar a curar 
a afta.

http://www.qualidadedevida.net/saude/afta/

http://drauziovarella.com.br/letras/a/aftas/

http://www.minhavida.com.br/saude/temas/afta

O qUE É?
Úlcera dentro da cavidade bucal que, na maioria 
dos casos, é consequência e sintoma de 
alguma doença.

qUaNTO TEMPO dUra?

branda

2
semanas

Grave

4
semanas

O qUE EVITar?
•	 Alimentos condimentados
•	 Alimentos ácidos
•	 Álcool

O qUE FaZEr?
•	 Colocar bicarbonato de sódio
•	 Colocar magnésia
•	 Comer verduras e frutas

SAIBA MAIS
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MAIS KITS-bEbÊ PARA AS FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS

A funcionária Joyce, responsável por organizar a entrega e ideali-
zadora, entregou os kits. Os produtos entregues têm agradado aos 
novos papais e mamães comerciários. Lembrando que as mães co-
merciárias 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 

Sócia Márcia Santana Chaves
recebe o kit de Davi

Sócia Daniela de Brito recebe
o kit de Raphael

Sócia Gislene Cristina e o filho Guilherme
recebem o kit de Giovanna

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.
Desde o início de mais esse benefício, em 2014, dezenas de comerci-
ários receberam o kit.

Sócio Robson Alves com a esposa Adriana e os 
filhos Márcia e Davi recebem o kit dos bebês

Sócio Edilson Ferreira recebe o kit de GabrielSócio Gideval Oliveira recebe o kit de Elisa

DENISE PEREIRA SILVA – PSICÓLOGA
e-mail: denisesilva.psicologa@gmail.com

Rua Conêgo Valadão, 1323
Vila Augusta – Guarulhos/SP

NOVa ParCErIa

Tel. 
(11) 99595-4539

dESCONTO:

r$ 50,00 a SESSãO



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

Empregador: _______________________________________________________ CNPJ:  ___________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________ nº  _________

bairro: __________________________________________   Telefone:  _________________________________________

Cargo ou função:  ____________________________________________________________________________________

data de admissão no emprego ____/____/_____ 

dadOS da EMPrESa

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:  _______________________________________

PrOPOSTa dE adMISSãO aO qUadrO SOCIal

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: _________

(    ) autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o disposto no art. 545 da ClT.

(    ) boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____       ___________________________________________________________________________
associado

dEPENdENTES

SINdICalIZE-SE!

(  ) através de colegas de trabalho  (  ) Transferido de outra região  (  ) Site/Facebook  (  ) Visita do funcionário do sindicato na loja  

(  ) quadro de aviso da empresa      (  ) Outros:  _________________________________________________________________

COMO CONhECEU O SINdICaTO?

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


