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Resistir

Como afirmamos na última edição, não vamos desistir do nosso futuro. Por
isso, enfrentaremos esse senhor que ocupa a cadeira de presidente e que
está impondo um projeto encomendado por especuladores, que não foi
aprovado nas urnas, pois, independentemente da presidente Dilma ter
caído, ela como presidente e ele, como vice, foram eleitos com um programa
de governo. Não seguir esse programa tem nome é golpe ou estelionato
eleitoral.
Não há como aceitar reformas que retiram os direitos e preservam os
lucros dos ricos. A PEC 241 foi a primeira pedrada. Congelou investimentos
em saúde, educação, infraestrutura, entre outros, por 20 anos, mas manteve
de fora o pagamento de juros aos especuladores.
A reforma da Previdência Social é outra afronta. Se aprovada como está
por este Congresso que, com exceções, não representa os trabalhadores,
acabará com a possibilidade de uma aposentadoria digna. Os que têm
grana correrão para planos de previdência privada e os que não têm, ou
seja, os do povão, terão de trabalhar por 49 anos para conseguir o

benefício integral. É uma agressão vinda de alguém que se aposentou aos
55 anos, como é o caso de Temer. E não é só, serão alteradas para pior a
aposentadoria especial, a pensão por morte, que poderá ser menor do que
um salário mínimo, entre outras coisas.
Não bastasse isso, junto vem outro ataque: uma reforma trabalhista que
possibilita a terceirização na área fim e precariza as condições de trabalho,
rasgando a CLT e os direitos sociais garantidos na Constituição de 1988.
Fala-se em flexibilizar jornada de trabalho, pagamento de horas extras,
negociar décimo terceiro, férias e alegam que isso seria bom para os
trabalhadores. Não se enganem, não há nada de bom vindo desse governo.
Além disso, essas reformas empobrecem o país, pois dirigem o nosso
capital para investidores internacionais e provocarão um desinteresse dos
jovens pelo mercado formal de trabalho, já que não conseguirão se aposentar ou ver seus direitos e dignidade garantidos. Então perguntarão: para
quê trabalhar? E com isso lá se vai a força produtiva e a poupança do país.
Não vamos pagar por uma crise que surgiu de uma disputa de poder e que
está sendo mostrada pela grande imprensa maior do que é, para justificar
os ataques do governo. Esse Temer que vá cobrir os rombos que ajudou a
criar, com impostos sobre grandes fortunas, sobre os lucros, que não são
taxados no Brasil e com tributos sobre as heranças dessas pessoas que
tem dezenas de imóveis.
Em 2017, vamos construir um novo Brasil, mas um Brasil que signifique
respeito à classe trabalhadora, que o carrega nas costas e não para voltar
a um país do tempo da senzala.
O momento é grave, mas vamos resistir e precisamos de apoio, por isso
CHAMAMOS OS COMERCIÁRIOS a se juntarem aos sindicatos para
garantirem os seus direitos e o futuro dos seus filhos. Filie-se e venha
conosco nessa batalha.

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.
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VEJA SE VOCÊ PODE SACAR O FGTS

A partir de fevereiro, a Caixa disponibilizará o cronograma
para realizar os saques dos saldos inativos do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme
definição do Governo Federal no final do ano passado. A
liberação dos valores também ocorrerá a partir do mês
que vem.
Um mesmo trabalhador pode ter mais de uma conta inativa. Isso é possível porque cada conta do Fundo de Garantia é vinculada a um contrato de trabalho. A possibilidade
de saque é para o cidadão que já teve emprego com carteira assinada cujo contrato foi extinto até 31 de dezembro de 2015. O trabalhador não poderá sacar o FGTS de
uma conta ativa, ou seja, vinculada ao seu atual emprego.
De acordo com o banco, o saque poderá ser feito em Lotéricas, autoatendimentos ou em agências da Caixa. Em
todo o país, 10,2 milhões de pessoas poderão retirar o
benefício e os saques podem chegar a R$ 30 bilhões.

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP)
e cadastrar uma senha de acesso ao sistema.
Já para aquele que deseja fazer essa consulta por meio
de tablets e smartphones, há um aplicativo. De acordo com
a Caixa, com o App FGTS Trabalhador é possível consultar
os depósitos em sua conta FGTS, atualizar o seu endereço e localizar os pontos de atendimento mais próximos.
Além disso, quem tem direito ao saque também pode
comparecer a uma agência da Caixa, usar o autoatendimento
do banco ou ir até ir a uma lotérica. Para realizar a consulta,
é preciso apresentar o Cartão Cidadão, em que são depositados todos os benefícios sociais administrados pelo banco.

Consulta ao saldo
O trabalhador pode fazer a consulta através do site da
Caixa. Para ter acesso ao extrato, basta inserir o número
do Programa de Integração Social e do Programa de
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COMERCIÁRIOS FECHAM ACORDO DE PLR
COM PERNAMBUCANAS
A Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo
(Fecomerciários) fechou acordo de Participação nos
Lucros e/ou Resultados (PLR) com as Casas Pernambucanas. O benefício, referente a 2016, será destinado
a 4.500 funcionários das unidades da rede varejista em
todo o Estado. O acordo foi assinado segunda (19).
A PLR será paga de uma só vez, em abril de 2017. Segundo
o presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta,
o acordo é vantajoso para todos os funcionários das
Pernambucanas. “É o sindicalismo comerciário atuando
para elevar o poder de compra dos trabalhadores, o que
faz girar a nossa economia”, diz.
Também participaram da assinatura dirigentes dos
Sindicatos da categoria na Baixada Santista, Campinas,
Jundiaí e Itu.
Com informações da Agência Sindical

Mínimo vai a R$ 937, com reajuste abaixo da inflação
prevista pelo próprio governo

Lei prevê aumento com base no INPC, que segundo
o Ministério da Fazenda deve fechar 2016 em 6,74%.
Correção foi de 6,48%. PEC do teto pode acabar
com política de valorização

Saiu no dia 30/12, no Diário Oficial da União, o decreto fixando em
R$ 937 o valor do salário mínimo a partir de 1º de janeiro. O reajuste é
de 6,48% sobre o anterior, de R$ 880. E fica menor que a inflação medida
pelo INPC-IBGE calculada pelo próprio governo: a estimativa do Ministério da Fazenda para 2016 é de 6,74%.
O novo valor do piso nacional também está abaixo da aprovado pelo
Congresso no Orçamento Geral da União para o próximo ano, que foi de
R$ 945,80 – isso representaria um reajuste de 7,48%. Nesse caso, o
governo argumentou que o INPC, usado como referência no cálculo,
ficará abaixo do previsto inicialmente, em virtude da inflação menor em 2016.
Nem tanto, considerando-se que o reajuste ficará abaixo do INPC de
2016 – o índice de dezembro foi divulgado pelo IBGE em 11 de janeiro,
com inflação acumulada em 6,43%.
A lei 13.152/2016 fixa uma política de valorização do salário mínimo de
2016 a 2019. A regra prevê aplicação do índice de inflação (INPC) do ano
anterior mais, a título de aumento real, o Produto Interno Bruto (PIB) de
dois anos antes. No caso de 2017, já se sabia que não haveria ganho
real, porque houve queda no PIB de 2015 (-3,8%).
A questão é se haverá aumentos reais em 2018 e 2019, caso o PIB
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brasileiro cresça nesses anos, por causa da chamada PEC do teto, a
proposta de emenda à Constituição aprovada neste mês pelo Senado.
Se o governo ultrapassar o limite de despesas, o salário mínimo não
terá reajuste acima da inflação, acabando com uma política conquistada
após mobilização das centrais sindicais, que a partir de 2004 fizeram
uma série de marchas a Brasília. De acordo com o Dieese, de 2003 a
2016, o mínimo foi reajuste em 340%, enquanto a inflação do período
somou 148,34%, com um ganho de 77,18%.
Confirmada a restrição ao ganho real, seria mais uma iniciativa do
governo contrária aos gastos sociais. Um pesquisador da Fundação
Getúlio Vargas chegou a fazer simulação e demonstrou que, caso as
regras da PEC valessem desde 1998 o salário mínimo atual seria de
aproximadamente de R$ 400, menos de metade do valor oficial.
O Dieese aponta o salário mínimo como um fator de ampliação do
mercado e de redução da desigualdade. Em 1995, com um piso nacional
era possível comprar 1,02 cesta básica. Neste ano, 2,14, em valores
de janeiro. O instituto calcula que 48 milhões de pessoas têm
rendimento referenciado no salário mínimo, inclusive aposentados e
pessoal da ativa

LAZER
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Venha para a Sede Campestre

Refresque-se no complexo de piscinas para adultos e
crianças. Depois da piscina, o comerciário pode fazer
churrasco com a família em um dos vários quiosques,
jogar futebol com os amigos, revelar seu talento no
videokê, jogar pingue-pongue, bilhar, vôlei, enquanto as
crianças se divertem no playground.
E não é só, os associados amantes da pesca podem dar
uma esticada até o pesqueiro junto com os amigos.
E para chegar não tem jeito de se perder:
Siga pela Via Dutra até Arujá e de lá pegue a Estrada
municipal de Arujá – Santa Isabel. A Sede fica logo ali, no
Km 56, no bairro Cafundó - Santa Isabel.

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.

O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede Campestre, após a identificação na portaria
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TRUQUES PARA DRIBLAR O CALOR
(SEM AR CONDICIONADO)

No meio desse cenário de deserto, fugir do calor só é possível mesmo com um ar condicionado. Mas não tá fácil pra ninguém, e
pouca gente está conseguindo comprar esse pedacinho de qualidade de vida. Então veja algumas dicas de como driblar o bafo de
dragão que está sobre o país.

2. Congele os lençóis
É sério. Coloque os lençóis (secos, senão vai ser ruim)
dentro do freezer ou do congelador por alguns minutos
antes de ir dormir. Coloque-os em uma bolsa plástica para
isolar dos cheiros de dentro da geladeira e seja feliz. É
verdade que eles não vão te manter fresquinho a noite
toda. Mas vão te ajudar a pegar no sono – tarefa hercúlea
quando você não para de escorrer bicas de suor deitado
na cama.
3. Abrace um gelo
Sabe aquela bolsa de água quente? Pois é. Para ela virar
uma bolsa de água fria, basta colocá-la no congelador. Aí,
você pode levá-la para a cama e curtir um abracinho gelado durante a noite. (Ou só deixá-la por perto, que já vai
fazer ventilar um vento menos quente à sua volta.)

8. Mania de vó
Certeza que sua avó já molhou seus pulsos e sua testa para
aliviar o calor (ou uma febre). E não é que funciona? Para dar
uma arrefecida no seu motor, coloque compressas de gelo
nos pulsos, no pescoço, na parte interna dos cotovelos, nas
virilhas (ui!), nos tornozelos e atrás dos joelhos.
9. À moda do Nordeste
No Norte e Nordeste do Brasil, é muito comum as pessoas preferirem as redes às camas para dormir. Ouça a
sabedoria popular e faça igual. Por ser suspensa, a rede
facilita a passagem de ar. Por isso, ela é uma opção melhor para se dormir no calor.
10. Banho frio
Mas tem que ser frio mesmo, nada de chuveiro no modo
“verão”. Essa corrente de água fria abaixa a temperatura
corporal e retira o suor de cima da pele.

4. Use a física a seu favor
Tem um ventilador de teto e um portátil em casa? Então
vamos usá-los juntos para um resultado melhor. Coloque
seu ventilador portátil ligado virado para a janela, assim
ele irá jogar o ar quente para fora. Coloque o ventilador
de teto na função exaustor, para que ele puxe o ar quente
para cima, em vez de deixá-lo circulando dentro do quarto. Esse sistema irá criar um ambiente mais fresco.

11. Dormir no chão
Lembra das aulas de química, quando você aprendeu que
o ar frio desce e o ar quente sobe? Isso pode te ajudar
nestes dias de calor. Como quanto mais no alto, mais
quente, coloque o seu colchão (ou a sua rede) o mais
próximo ao chão possível para aproveitar o ar mais frio.

5. Toalhas umedecidas
Umedeça toalhas e use-as como cobertores. Se for adotar esse método, forre o colchão com um plástico, ou outras toalhas, para evitar que ele vire um pântano.

12. Desconecte-se
Literalmente, queremos dizer. Gadgets e outros aparelhos
eletrônicos liberam calor, até quando estão desligados.
Tirando o máximo de aparelhos possível da tomada, você
irá diminuir a quantidade de calor liberada e ainda economizar energia (porque não tá fácil pra ninguém, né?).

6. Estilo largadão
Para não se sentir assando dentro do próprio corpo, o
melhor são roupas largas e macias, como as de algodão.
Mas se você é desses que saem tirando a roupa em qualquer hora e lugar, calma aí! Se, por um lado, você tem
menos camadas em cima de você te esquentando, por
outro, o suor vai depender da evaporação natural para ir
embora de você. Pese os dois lados antes de resolver
ficar peladão/peladona por aí, ok?
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7. Gelo no ventilador
Faça gelos bem grandes (tipo dentro de uma panela, por
exemplo) e coloque o blocão na frente do ventilador. Assim,
ele irá soprar o ar mais fresco que está em volta do gelo.

Fonte: Superinteressante

1. Use algodão
Os lençóis de algodão permitem a ventilação do seu corpo na cama, absorvendo a suadeira da madrugada. Por
ser uma fibra natural, ele ainda contribui para que o ar
tenha um fluxo melhor dentro do quarto.

VARIEDADES
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COMERCIÁRIOS TEM DESCONTOS
EM COLÉGIOS E FACULDADES
Os comerciários associados ao sindicato têm direito a
vários benefícios, entre eles, o desconto em
instituições de ensino como colégios e faculdades
parceiras do sindicato. Alguns descontos são para calouros
ou iniciantes.

Consulte as condições:
► www.comerciariosdeguarulhos.org.br (homepage)
► cobrancasocio @ comerciariosdeguarulhos.org.br (email)
► ( (11) 2475-6565

Confira abaixo a relação de faculdades e colégios parceiros:
ANHEMBI MORUMBI
Unidade: Câmpus Centro
Rua Dr. Almeida Lima, 1134
Mooca – São Paulo – SP
Tel. (11) 4007-1192

UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS
Av. Francisco Rodrigues Filho, 1233
Mogilar – Mogi das Cruzes – SP
Tel. (11) 4791-8000

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
Rua Taquari, 546
Mooca – São Paulo – SP
Tel. (11) 2799-1677

FACULDADE GUARULHOS – FACULDADE
DE CIÊNCIAS HUMANAS, SAÚDE E
EDUCAÇÃO DE GUARULHOS
Rua Barão de Mauá, 95 – Centro – Guarulhos
Tel. (11) 2409-3533 | 2409-3719

UNIESP – PARCERIA EDUCACIONAL
Programa de desconto em diversas faculdades,
sendo em Guarulhos as Faculdade ESPA
e FACIG

ANHANGUERA EDUCACIONAL
Av. Papa Pio XII, 319 – Macedo – Guarulhos
Tel. (11) 2107-1900
www.anhanguera.com/home/

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
Campus Anália Franco | Liberdade | São Miguel
Tel. (11) 2178-1580 / 1581 / 1589
Contato: fabio.tavares@cruzeirodosul.edu.br
www.cruzeirodosul.edu.br

UNICID – UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
Campus Tatuapé – R. Cesário Galeno, 448
Tel. (11) 2178-1580 / 1581 / 1589
Contato: fabio.tavares@cruzeirodosul.edu.br
www.unicid.edu.br

UNIMESP – FIG
Rua Dr. Sólon Fernandes, 155
Vila Rosália – Guarulhos
Tel. (11) 3544-0333
www.fig.br

FACULDADE ANHANGUERA
Núcleo Torricelli de Guarulhos
Rua do Rosário, 300 – Centro – Guarulhos
Tel. (11) 2107-1900
www.vestibulares.br/convenio

FACULDADE ENIAC
Rua Força Pública, 89 – Centro – Guarulhos
Tel. 0800-7736422 | (11) 2472-5500
www.eniac.com.br

FACULDADE ESPA - Escola Superior
Paulista de Administração
Rua João Gonçalves, 471 – Centro – Guarulhos
Tel. (11) 2087-7090
www.espa.edu.br

UNIVERSIDADE DE GUARULHOS – UNG
Campus Centro – Guarulhos
Campus Dutra – Guarulhos
Campus Itaquaquecetuba
www.ung.br

FACULDADE PROGRESSO
Av. Dr Timóteo Penteado, 4525
Vila Galvão – Guarulhos
Tel. (11) 2452-8844
www.faculdadeprogresso.edu.br

FACULDADE IMPACTA TECNOLOGIA
Av. Paulista, 1009 – 9º andar
Centro – São Paulo
Tel. (11) 3254-8300
www.impacta.edu.br

UMC – UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
Av. Dr. Candido Xavier de Almeida Souza, 200
Mogi das Cruzes
Tel. (11) 4798-7000
www.umc.br

COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO
Rua Vicente de Melro, nº 1072
Vila Galvão – Guarulhos – SP
Tel. (11) 2086-4455

COLÉGIO CIG
Av São Luiz – Vila Rosália – Guarulhos
Tel. (11) 2455-0200

COLÉGIO ENIAC
Rua Força Pública, 89
Centro – Guarulhos
Tel. 0800-7736422 | (11) 2472-5500
www.eniac.com.br

COLÉGIO TORRICELLI
Av. Monteiro Lobato, 679
Centro – Guarulhos
Tel. (11) 2183 – 8499
www.torricelli.g12.br

COLÉGIO PROGRESSO
Av. Dr. Timóteo Penteado, 4545
Vila Galvão – Guarulhos
Tel. (11) 2452-8844
www.colegioprogresso.g12.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: ___________________________
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: ____________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________ nº __________
Bairro: __________________________________________ Telefone: __________________________________________
Cargo ou função: _____________________________________________________________________________________
Data de admissão no emprego ____/____/_____

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:__________
(

) Autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o disposto no art. 545 da CLT.

(

) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____

____________________________________________________________________________
Associado

COMO CONHECEU O SINDICATO?
( ) Através de colegas de trabalho ( ) Transferido de outra região ( ) Site/Facebook ( ) Visita do funcionário do sindicato na loja
( ) Quadro de aviso da empresa

( ) Outros: __________________________________________________________________

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

