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Tire as principais dúvidas sobre a febre amarela, veja quais 
são os tipos, quem precisa e quem não deve tomar a vacina, 
o que é vacina fracionada, quais são os sintomas da febre 

amarela e como se proteger da doença.
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FEBRE AMARELA,
FIQUE PROTEGIDO

ATACADISTAS: NEGOCIAÇÃO DIRETA
DÁ 5% DE REAJUSTE

Como o sindicato patronal do setor atacadista ofereceu como 
reajuste apenas 1,73%, o Sincomerciários de Guarulhos passou a 
negociar diretamente com as empresas e já assinou um acordo 
que concecedeu 5% de reajuste aos funcionários de uma empresa.

Página 04

Desde o dia 11 de janeiro, os trabalhadores demitidos há até cin-
co meses e que ganhavam mais de um salário mínimo receberão 
o seguro-desemprego com reajuste de 2,07%. O teto mensal do 
benefício subirá para R$ 1.677,74. O piso passou para R$ 954,00

Leia na Página 03

SEGURO-DESEMPREGO É
REAJUSTADO EM 2,07%

Em 2017, a taxa média de desemprego na região metropolitana 
de São Paulo foi de 18%, a maior desde 2004, segundo pesquisa 
da Fundação Seade e do Dieese. Na média, a região teve 2,002 
milhões de desempregados, 137 mil a mais do que no ano anterior.

Veja na Página 03

AUMENTA O DESEMPREGO E
A INFORMALIDADE
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HOMOLOGAÇÃO FUNDO DE QUINTAL

Com a demolição trabalhista, que de reforma não tem nada, a lei não 
obriga mais que a homologação aconteça nos sindicatos dos trabalhado-
res. No caso do Sincomerciários de Guarulhos, asseguramos na Conven-
ção Coletiva, assinada com o sindicato patronal do comércio varejista de 
Guarulhos, que a homologação continue a, obrigatoriamente, ser feita 
no sindicato, o que possibilita conferir as contas do trabalhador e tam-
bém dá mais segurança jurídica à empresa.
Ocorre que muitas empresas estão fazendo uma homologação 
“fundo de quintal”. Desafiando a convenção coletiva, e a própria lei, 
já que o negociado agora vale mais do que o que está na lei, alguns 
patrões que não posso chamar de outro nome a não ser o de picaretas,  
demitem e dizem para os trabalhadores que podem fazer as contas lá 
na empresa mesmo, no quarto dos fundos, no banheiro, no quintal, 
no contador, no bar do amigo ou na casa da mãe joana. Apresentam 
as contas rescisórias e dizem que está tudo certo. Ao trabalhador, 
sem ter como contestar os valores, cabe apenas assinar os documentos.

Mas, depois começam os problemas e eles vêm bater, desesperados, 
na porta do sindicato. Desde 11 de novembro, quando entrou em vigor o 
desmonte trabalhista de Temer, já chegaram ao sindicato homologações 
com erros, documentos incompletos, cópias de documentos pertencen-
tes a outro funcionário, lacunas no recolhimento do fundo de garantia e 
contas com valores bem inferiores ao que o trabalhador teria direito a 
receber, todas feitas fora do sindicato, sem supervisão alguma.
O problema é que, depois que está tudo assinado, da maneira como a 
nova lei coloca as coisas, fica parecendo que o trabalhador concordou e, 
em muitos casos, é preciso acionar a Justiça. Agora, também por causa 
da reforma, com o risco de perder a ação e pagar custas.
É de causar indignação. Trabalhadores estão sendo lesados. É por isso 
que a homologação deve ser feita no sindicato, seja porque continua a 
ser obrigatória, pois prevista na nossa convenção coletiva de trabalho, 
seja porque é no sindicato que o trabalhador terá a certeza de que não 
foi enganado.
E, ainda sobre os patrões, é preciso dizer que ainda não fechamos alguns 
reajustes do final do ano passado, porque há empregadores que teimam 
em não valorizar seus empregados e oferecem apenas a inflação oficial, 
na maioria dos casos, 1,73%. Não admitimos isso. Negociamos com os 
patrões dos varejistas de Guarulhos, obtivemos 4%. Com as concessio-
nárias de veículos, chegamos a 3% e com as empresas de ferro e aço 
alcançamos 2,5%. Nos outros casos, resolvemos negociar diretamente 
com as empresas e já estamos tendo vitórias, como a de uma empresa 
atacadista (veja matéria nesta edição), que valorizou seus empregados 
e concedeu 5% de reajuste. Nosso reconhecimento a estes patrões que 
têm visão e percebem o quanto seus funcionários são importantes para 
o crescimento da empresa.
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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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PESQUISA SEADE/DIEESE INDICA AUMENTO DO DESEMPREGO
E DA INFORMALIDADE EM SÃO PAULO

A taxa média de desemprego na região metropolita-
na de São Paulo foi de 18% no ano passado, a maior 
desde 2004, segundo pesquisa da Fundação Seade e do 
Dieese – até 2013, a trajetória era de queda. Na média, a 
região teve 2,002 milhões de desempregados, 137 mil a 
mais do que no ano anterior, crescimento de 7,3%.
De acordo com a pesquisa, caiu o emprego com carteira 
no setor privado (-3,3%, ou menos 165 mil pessoas) e 
cresceu a ocupação sem carteira (2,6%, ou mais 19 mil). 
Aumentou, principalmente, o número de autônomos: 
7,3% (acréscimo de 109 mil).
No Brasil, dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios) divulgados nesta quarta- 
feira (31) mostraram aumento do desemprego de 11,5% 
para 12,,7% entre 2016 e 2017. Os dados do IBGE 
também apontam para o crescimento da informalidade 
em todo o país: o número de trabalhadores por conta pró-
pria aumentou em 1,1 milhão de pessoas (4,8%) em 2017, 
em comparação ao mesmo período de 2016.
O total de ocupados na Região Metropolitana de São 
Paulo, segundo Seade/Dieese, foi estimado em 9,118 
milhões, 119 mil a menos em relação a 2016 (-1,3%).
Entre os setores, a indústria de transformação perdeu 36 
mil postos de trabalho, retração de 2,6% – o segmento 
de metal-mecânica, no qual inclui as montadoras, cres-
ceu 1,2% (6 mil). A construção civil recuou 2,7%, cortan-
do 17 mil vagas, e os serviços eliminaram 71 mil (-1,3%). 

Houve aumento em comércio/reparação de veículos, 
que abriu 15 mil vagas (1,9%).
Segundo a pesquisa, o rendimento médio real dos ocu-
pados, estimado em R$ 2.033, caiu 0,8% de 2016 para 
2017. A massa de rendimentos caiu 2%.
Apenas no mês de dezembro, a taxa de desemprego 
na região metropolitana foi de 16,9%, abaixo de 
novembro (17,2%) e acima de igual mês do ano anterior 
(16,2%). O número de desempregados foi estimado  
em 1,857 milhão, menos 44 mil no mês e mais 62 mil 
em 12 meses.

Fonte: CUT Nacional com apoio da RBA

SEGURO-DESEMPREGO É REAJUSTADO EM 2,07%;
PARCELA MAIS ALTA SOBE PARA R$ 1.677

Desde o dia 11 de janeiro, os trabalhadores demitidos há 
até cinco meses e que ganhavam mais de um salário mí-
nimo receberão mais dinheiro do seguro-desemprego. O 
valor do benefício superior ao mínimo foi reajustado em 
2,07%, equivalente à variação do Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor (INPC) do ano passado.
Com o aumento, o teto mensal do benefício subirá de 
R$ 1.643,72 para R$ 1.677,74, diferença de R$ 34,02. O 
piso do seguro-desemprego equivale a um salário míni-
mo, que passou de R$ 937 para R$ 954 em 1º de janeiro, 
alta de 1,81%.
Para quem recebia mais que o mínimo, o valor do seguro-
-desemprego é calculado com base em três faixas sala-
riais. O segurado demitido que ganhava até R$ 1.480,25 
recebe 80% do salário médio limitado ao salário mínimo. 
De 1.480,26 a R$ 2.467,33, o valor equivale a R$ 1.184,20 
mais 50% do que exceder R$ 1.480,25. Quem ganhava 

mais que R$ 2.467,33 recebe o teto de R$ 1.677,74. 
Pago aos trabalhadores dispensados sem justa causa 
com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
o seguro-desemprego é calculado sobre a média do salá-
rio dos três meses anteriores à demissão. Se o emprega-
do tiver sido demitido antes desse período, o benefício é 
definido com base na média de dois meses ou um mês.
O pagamento é limitado a três, quatro ou cinco parcelas, 
dependendo do período trabalhado antes da demissão.

Fonte: Agência Brasil
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SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS NEGOCIA DIRETAMENTE 
COM EMPRESA ATACADISTA E CONSEGUE 5% DE REAJUSTE

Com relação ao reajuste dos comerciários do setor ata-
cadista, em razão da falta de sensibilidade do sindicato 
patronal, que teima em oferecer somente a inflação ofi-
cial do período (1,73%), o Sincomerciários de Guarulhos 
passou a negociar diretamente com as empresas e, na 
primeira semana de fevereiro, obteve uma vitória.
Foi assinado um acordo com a empresa Proteic Ingre-
dients Ltda, de Itaquaquecetuba, para que seus funcioná-
rios tenham os salários reajustados em 5%.
As diferenças salariais devidas desde a data-base (setem-
bro) serão pagas na folha salarial de março.
Para o presidente do Sincomerciários de Guarulhos, Wal-
ter dos Santos, a saída em tempos de ataque aos direitos 
trabalhistas é a resistência, negociação até a exaustão e 
a busca de alternativas: “Agradecemos aos proprietários da 
empresa Proteic, que souberam valorizar seus funcionários. 
Diante da intransigência dos sindicatos patronais, vamos 
continuar a buscar negociações diretas com empregadores 
que tenham consciência da importância de seus emprega-
dos. A situação caótica enfrentada pela classe trabalhadora 
após a demolição trabalhista de Temer, só ressalta a impor-
tância da união dos trabalhadores em torno do sindicato. Se 
nós, com todo o poder de mobilização que temos, estamos 
enfrentando uma dura resistência, imagine como é quando 

um funcionário tentar negociar diretamente com a empresa, 
é um massacre, estão querendo a volta da escravidão e nós 
não aceitamos”, disse Walter.
Lembramos que já foram assinadas as convenções coleti-
vas de trabalho com os sindicatos patronais dos varejistas 
de Guarulhos (reajuste de 4%) e concessionárias de veí-
culos (reajuste de 3%) e, nos últimos dias, com o sindica-
to dos empregadores das empresas de ferro e aço, que 
garantiu um reajuste de 2,5% aos empregados dessas 
empresas.

FACULDADE DE TECNOLOGIA
PROGRESSO - FTP

Tel. (11) 4966-3578 /  WhatsApp. (11) 94219-1185

Av. Salgado Filho, 3025 – Vila Rio de Janeiro
(Colégio da PM), Guarulhos – SP

Site: www.ftpguarulhos.com.br

NOVA PARCERIA

DESCONTO

50%
sobre o valor da mensalidade para curso de 

graduação ou pós-graduação
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FUTEBOL
É NA SEDE CAMPESTRE

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

•	 Cada	 comerciário	 associado	 pode	 levar	 até	
cinco convidados. Cada convidado paga, na 
portaria da sede campestre, taxa de utiliza-
ção 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	comerciá-
rio associado.

•	 Nas	piscinas,	o	acesso	só	é	permitido	com	tra-
jes de banho.

•	 Para	frequentar	a	sede	campestre,	é	necessá-
rio estar em dia com as mensalidades e apre-
sentar as carteirinhas de sócio e dependentes.

•	 Caso	 haja	mensalidades	 em	 atraso,	 o	 acerto	
das mesmas poderá ser feito na sede do Sin-
dicato, 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 identifi-
cação na portaria.

Você gosta de futebol, então a sede campestre 
é o lugar ideal. O local conta com um campo 
gramado e uma quadra de futebol society, de 
grama sintética e coberta. Junte a sua turma de 
comerciários associados e combine um jogo no 
próximo final de semana. Depois do jogo vocês 
poderão fazer um merecido churrasquinho.
Enquanto isso, a sua família poderá se diver-
tir no complexo aquático, que conta com uma 
piscina infantil, duas para adultos e toboágua, 
no playground, no videokê, no pingue-pongue ou 
em outras atividades no salão de jogos.
Além disso tudo, ainda tem a facilidade de uma 
lanchonete e, para quem gosta de tranquilidade, 
um grande e tranquilo pesqueiro.
O estacionamento é amplo, para maior comodi-
dade dos freqüentadores do local.
Com acesso fácil, pela Estrada municipal de 
Arujá ► Santa Isabel ► Km 56 ► no bairro 
Cafundó, você chega rapidinho e não tem como 
se perder.
O ambiente familiar tranquilo e seguro, só 
contribuem para que a cada final de semana, 
mais e mais associados passem o dia na sede 
campestre.
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FEBRE AMARELA, FIQUE PROTEGIDO

Há DOIS TIPOS DE FEBRE AMARELA, A SILVESTRE E A 
URBANA. QUAL É A DIFERENçA ENTRE ELAS?
A silvestre é disseminada pelos mosquitos Haemagogus 
e Sabethes, circulantes apenas em matas e florestas. A 
versão urbana é transmitida pelo Aedes aegypti, o mes-
mo da dengue, do zika e da chikungunya. Não há registro 
de febre amarela urbana no Brasil desde 1942.

QUEM TRANSMITE A FEBRE AMARELA?
O macaco não transmite a febre amarela, ela não é trans-
mitida de animal para animal, nem de animal para huma-
nos e nem entre humanos. A única forma de transmis-
são é pela picada de mosquitos infectados. Por isso, se 
uma pessoa infectada com febre amarela em uma área 
silvestre sair para a cidade e for picada por um mosquito 
urbano, o Aedes aegypti, esse mosquito contrai o vírus e 
passa a espalhar a doença.

QUEM PRECISA TOMAR A VACINA?
Crianças a partir de 9 meses de idade (6 meses em áreas 
endêmicas) e pessoas que moram próximo a áreas de ris-
co. A vacina está disponível gratuitamente em unidades 
básicas de saúde da rede pública e em clínicas particula-
res, ao custo de cerca de 250 reais.

QUEM NãO DEVE TOMAR A VACINA?
Crianças com menos de 6 meses não devem tomar a va-
cina. Mães que estão amamentando crianças nessa idade 
também devem evitar. Caso seja necessária a vacinação, 
devem ficar dez dias sem amamentar o bebê. Em crianças 
entre 6 e 9 meses de idade e gestantes, apenas por indi-
cação médica. Pacientes imunodeprimidos, como pesso-
as em tratamento quimioterápico, radioterápico, com aids 
ou que tomam corticoides em doses elevadas e pessoas 
com alergia grave a ovo também não devem se vacinar.

Já SOU VACINADO. PRECISO REPETIR A DOSE?
Não. Apenas uma dose da vacina integral é suficiente para 
que o organismo continue com anticorpos pelo resto da vida.

COMO FUNCIONA A VACINA FRACIONADA?
A vacina fracionada tem validade de oito anos e precisará 
ser repetida após esse período. Nela, uma única dose de 
0,5 ml é utilizada em cinco pessoas (0,1 ml por pessoa). O 
governo decidiu usar doses fracionadaspor causa do esto-
que limitado de vacinas. Mas, os seguintes grupos devem 
continuar a receber a dose integral: crianças de 9 meses 
até 2 anos de idade e pessoas condições clínicas especiais 
como HIV/aids (mediante recomendação médica), doenças 
hematológicas ou após término de quimioterapia. Pessoas 

que vão viajar para países que exigem o certificado interna-
cional de vacinação também devem receber a dose inte-
gral, mesmo que tenham tomado a fracionada. Lembrando 
que deve haver intervalo de pelo menos trinta dias entre 
cada dose, por se tratar de uma vacina com vírus vivo.

QUAIS SãO AS REAçõES POSSíVEIS à VACINA?
Os efeitos colaterais graves são raros. Mas 5% da popu-
lação podem desenvolver sintomas como febre, dor de 
cabeça e dor muscular de cinco a dez dias. Não é fre-
quente a ocorrência de reações no local da aplicação.

QUAIS SãO OS SINTOMAS DA FEBRE AMARELA?
Cerca de 35% das pessoas infectadas apresentam sinto-
mas semelhantes aos de um resfriado, como dor de cabe-
ça, febre, perda de apetite e dores musculares, três dias 
depois de terem sido picadas. Após essa fase, 35% desen-
volverão a forma grave da doença, com sintomas severos, 
como dor abdominal, falta de ar, vômito e urina escura. O 
restante não apresenta sintomas. De 20% a 25% das pes-
soas infectadas morrem. Entre aqueles que desenvolvem 
a forma grave da doença, de 40% a 50% irão a óbito.

É POSSíVEL CONTRAIR A DOENçA MAIS DE UMA VEz?
Quem já foi infectado está imune para sempre.

QUAL É O TRATAMENTO PARA A FEBRE AMARELA?
Não há um tratamento específico para febre amarela.

COMO SE PROTEGER CONTRA A DOENçA?
Tomando a vacina. Se isso não for possível, a melhor forma 
de prevenção é evitar a picada do mosquito, usando repelen-
te (aplicar o protetor solar antes do repelente), evitar áreas 
silvestres (se possível), vestir roupas compridas e claras, usar 
mosquiteiros e telas e evitar perfume em áreas de mata.

QUALQUER REPELENTE FUNCIONA CONTRA O MOSQUITO?
Não. Somente os que contêm alguma das seguintes 
substâncias têm garantia de eficácia: DEET, IR3535 e icari-
dina. Vitamina do complexo B não tem efeito comprovado 
contra o mosquito.
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MAIS KITS-BEBÊ PARA AS FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS

A funcionária Joyce, responsável por organizar a entrega e ide-
alizadora, entregou os kits. Os produtos entregues têm agra-
dado aos novos papais e mamães comerciários. 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 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 
comerciários receberam o kit bebê.

Sócio Junior bebê Bryan

Sócio Danilo bebê Lorena Sócia Miria, esposo Walter bebê Nicolas Sócio Erick bebê Manuela

www.comerciariosdeguarulhos.org.br



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


