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Calor: venha para a sede campestre

O verão está a todo vapor. Nos finais de semana não fique “assando” em casa, venha para a sede campestre e dê um mergulho na piscina.
Confira na página 05

COMERCIÁRIOS TEM DESCONTOS EM
COLÉGIOS E FACULDADES
Confira os diversos colégios e faculdades que
oferecem descontos em matrículas e nas
mensalidades aos associados do
Sincomerciários de Guarulhos
Saiba mais na página 07
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DESAFIOS

O ano de 2018 começa com vários desafios. Enfrentamos um
governo ilegítimo, subordinado a interesse de especuladores
internacionais.
Não há registro na história do Brasil de um governo que tenha tão
rapidamente provocado a desindustrialização do país, mantido o
desemprego de milhões de trabalhadores, retirado direitos básicos
da população, dos trabalhadores, desmontado as organizações
sindicais e colocado a nação de joelhos aos interesses de especuladores de segundo escalão no panorama internacional.
Nem FHC teve coragem de pilhar o Brasil dessa forma. Mas, isso
só acontece porque os deputados e senadores assim o permitem.
Considerando que estamos iniciando o ano, cabe fazer uma reflexão
sobre o que temos pela frente.
No que diz respeito aos sindicatos, é extremamente importante que
os trabalhadores se conscientizem de que precisam participar da
luta pela manutenção dos direitos adquiridos e pela conquista de

outros. Trabalhador isolado é como presa que escapa da manada,
fica presa fácil, à mercê de patrões inescrupulosos.
De outro lado, temos uma eleição que promete ser confusa e disputada. Pois bem, temos presenciado cenas lamentáveis no Congresso
Nacional, denúncias de compras de votos são fartas e, normalmente, o resultado das votações tem sido contrário aos trabalhadores. E
porque isso acontece¿ A resposta parece clara. Temos escolhido de
forma errada, prestamos atenção demais na eleição para presidente
e esquecemos dos deputados e senadores. Acabamos colocando lá
gente que não tem compromisso com o povo.
Em 2018 o desafio é sindicalização e participação nas organizações
de trabalhadores e, nas eleições, o voto em quem representa os
interesses do povo, mas não apenas no presidente. Temos que eleger deputados federais e estaduais, senadores, governador e presidente que sejam honestos, que tratem direito a coisa pública e que
representem o povo, os trabalhadores. Não adianta você trocar seu
voto por um tapinha nas costas, votar no sujeito porque é artista,
porque é bonito ou bonita, famoso ou famosa. O cara aparece na
eleição, pega o seu filho no colo e nunca mais aparece.
Se você que está lendo não proceder dessa forma, tenha certeza de
que os seus direitos continuarão a ser arrancados, os escândalos
continuarão a saltar da TV na sala da sua casa e a desesperança
continuará a mesma.
FILIE-SE AO SEU SINDICATO, PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS, VOTE
EM QUEM TE REPRESENTA. SE VOCÊ É COMERCIÁRIO, PROCURE
UM COMERCIÁRIO QUE SEJA CANDIDATO, VEJA SE É ADEQUADO, ANALISE O CURRÍCULO DOS CANDIDATOS E LUTE POR SEUS
DIREITOS!

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
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 (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; Patrícia Brandão
de Aquino; Valéria de Faria Bonfim; Edson Jesus de Carvalho e Maximino Pereira Xavier
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SALÁRIO MÍNIMO DE R$ 954 COMEÇA VALER;
AUMENTO É DE R$ 17
Começou a valer a partir do dia 01 de
janeiro o novo salário mínimo no país.
O valor passa de R$ 937 para R$ 954,
um aumento de R$ 17 (1,81%).
O decreto que aumenta o mínimo foi
publicado na sexta-feira (29). O texto
estabelece, ainda, o valor diário do
salário mínimo em R$ 31,80, e o valor
por hora em R$ 4,34.
O valor ficou abaixo do que foi
aprovado pelo Congresso Nacional
para o Orçamento de 2018, que
era de R$ 965.
O salário mínimo é usado como
referência para os benefícios assistenciais e previdenciários, como o abono salarial, o Benefício de Prestação
Continuada (BPC) e as aposentadorias e pensões do INSS.
Como funciona o reajuste
O salário mínimo é reajustado com base na inflação do
ano anterior, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), mais o aumento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes (no caso, 2016).
Como em 2016 o PIB teve variação negativa (6,6%), esse
valor não é levado em conta, e o mínimo deve ser ajustado apenas pela inflação. O percentual de 1,81% é uma
estimativa para o INPC, já que o indicador de dezembro
ainda não foi divulgado. De janeiro a novembro de 2017, o
índice acumulava avanço de 1,8%.
Regra do reajuste vale até 2019
A atual regra de cálculo do salário mínimo, que leva em
conta a inflação e o crescimento da economia, é garantida por lei até 2019.
No caso de aposentados e pensionistas do INSS, a regra
vale apenas para os que ganham ate 1 salário mínimo.

Quem ganha mais, recebe apenas o reajuste equivalente
à inflação.
Salário mínimo deveria ser de R$ 5.731,59
O salário mínimo ideal para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ter sido de R$ 5.731,59 em novembro
(Último dado disponível), de acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos). O valor é 3,91 vezes maior que o novo mínimo.
Mensalmente, o Dieese faz uma estimativa de quanto deveria ser o salário mínimo para atender as necessidades
básicas do trabalhador e de sua família, como estabelecido na Constituição: moradia, alimentação, educação,
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e Previdência
Social.
Esse valor é calculado com base na cesta básica mais
cara entre as 27 capitais. Em novembro, o maior valor foi
registrado em Porto Alegre (R$444,16).
Fonte: UOL

Faça a diferença:

Um sindicato forte se faz com união e participação.
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POBREZA EXTREMA CRESCE NO BRASIL E DEVERÁ SE AGRAVAR
COM REFORMA TRABALHISTA, ALERTA A ONU

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou nesta sexta-feira (15) a Síntese de Indicadores
Sociais 2017. A pesquisa constatou que realmente o Brasil
voltou ao Mapa da Fome como disseram os pesquisadores da Organização das Nações Unidas (ONU).
A ONU tirou o Brasil desse vergonhoso mapa em 2014,
mas com “as políticas ultra-liberais do governo de Michel
Temer a situação vai de mal a pior”, afirma Vânia Marques
Pinto, secretária de Políticas Sociais da CTB.
Ela diz ainda que “o abandono da agricultura familiar e o
fim da Política de Valorização do Salário Mínimo, juntamente com o descaso com o Bolsa família e outros programas sociais de distribuição de renda colaboram para
essa terrível situação”.
De acordo com o IBGE mais de 52 milhões de brasileiras
e brasileiros estão na linha da pobreza extrema, pelos critérios do Banco Mundial, ou seja, as familias com renda
de R$ 387,07 por mês ou US$ 5,5 por dia. Esse número
significa 25,4% da população do país.
“É assustador a velocidade de pauperização da classe trabalhadora”, reclama Ivânia Pereira, vice-presidenta da CTB. E
para piorar, explica, “o desemprego atinge mais de 13 milhões
de famílias e a informalização cresce assustadoramente”.
O próprio IBGE mostra que de junho a agosto deste ano
foram criados 1,37 milhão de postos de trabalho, porém,
70% deles sem carteira assinada. “Com a terceirização
ilimitada e a reforma trabalhista essa situação tende a se
aprofundar”, diz Pereira.
A pesquisa do IBGE aponta ainda que 42% das crianças de 0 a 14 anos estão na faixa de pobreza absoluta.
“É muito triste constatar essa situação que favorece
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absolutamente a exploração do trabalho infantil, que já é
grande no país”, reforça a secretária de Políticas Sociais.
Ela lembra que, pelo Censo 2010, do IBGE, 16,2 milhões
de brasileiros viviam na extrema pobreza e esse número
vinha diminuindo por causa dos programas de combate
à miséria. “Com o abandono dessas políticas, a classe
trabalhadora está pagando o pato da crise do capital que
corrói o mundo do trabalho”.
Desemprego e juventude
Na verdade em 2010, de acordo com o IBGE, 1 em cada 10
brasileiros estava na linha da pobreza, agora esse número
é de 1 em cada 4. A vice-presidenta da CTB conta também que entre os mais de 13 milhões de desempregados
no país, 54,9% está entre os 16 e 29 anos. “O que tira a
perspectiva de futuro da juventude. Nenhuma nação pode
ter a juventude sem perspectivas de realizar seus sonhos”.
O estudo mostra também que cresceu o número de jovens que não trabalham nem estudam. Em 2014 eram
22,7% e em 2016 o índice passou para 25,8% nessa situação. “Isso é muito preocupante. A juventude precisa
estudar e se preparar bem para o mercado de trabalho
que cada vez mais precisa de mão de obra qualificada”,
ressalta Vânia Marques Pinto.
Para Pereira, é muito importante a atuação do movimento
sindical para levar informação às pessoas de como mudar
essa situação. “Precisamos resistir e mostrar a necessidade de o país retomar o caminho do desenvolvimento
econômico com distribuição de renda e combate à pobreza”.
Fonte: CONJUR

LAZER

nº 250 | o comerciário | janeiro/2018

MATE O CALOR
NA 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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Câncer de pele:
cuidado com o sol
O QUE É CÂNCER DE PELE?
É um tumor formado por células que sofrem uma transformação, tornando-se
anormais e multiplicando-se desordenadamente. É o mais frequente tipo de câncer.
Milhões de pessoas desenvolvem câncer
de pele a cada ano como resultado final
de alterações que tiveram início muitos
anos antes. A doença é quase sempre
curável quando detectada precocemente,
mas o melhor caminho ainda é a prevenção.

QUAL A CAUSA MAIS COMUM?
O fator ambiental mais importante é a exposição solar
constante e prolongada sendo a causa de 90% de todos
os cânceres de pele.
EXISTEM OUTROS FATORES DE RISCO?
Alguns indivíduos são mais suscetíveis ao desenvolvimento de câncer de pele devido às suas características
raciais, comportamentais, genéticas, entre outras. Entre os fatores que colaboram com esta suscetibilidade,
podemos citar: a pele clara e/ou presença de sardas,
cabelos loiros, ruivos ou castanho claros e olhos claros;
tendência a queimaduras solares com facilidade e pouco ou nenhum bronzeamento; história familiar de câncer de pele; residência em regiões de clima quente e
ensolarado; longos períodos de exposição solar diária
ou curtos períodos de exposição solar intensa; grande
quantidade de sinais (nevos).
QUE LESÕES PODEM SER SUSPEITAS?
► Aparecimento de manchas que não desaparecem em
pelo menos três semanas;
► Ponto ou mancha na pele que sangra, coça, dói ou
perfura;
► Alterações de manchas já existentes, como crescimento, elevação ou mudança de cor.
como é feito o diagnóstico?
O médico é o profissional indicado para analisar cada
caso, através do exame clínico-dermatológico. Ele
poderá solicitar a remoção da lesão suspeita e um exame
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específico para o diagnóstico, denominado exame
histopatológico.
qual o tratamento a ser instituído?
Na maioria dos casos, a remoção cirúrgica da lesão já
serve como tratamento. De forma menos frequente,
pode haver a necessidade de complementação, através
de outros tratamentos.
como prevenir o câncer de pele?
Deve-se evitar a exposição solar prolongada, principalmente entre 10h e 16h, e usar regularmente o filtro de
proteção solar indicado pelo seu médico, renovando a
aplicação a cada 2 horas ou após o mergulho. O bronzeamento artificial deve ser evitado. Em caso de aparecimento de lesão suspeita, deve-se procurar o dermatologista.

O ABC DO CÂNCER DE PELE

QUAIS SÃO OS TIPOS de CÂNCER DE
PELE existentes?
Os mais importantes são o carcinoma
basocelular, o carcinoma espinocelular e o
melanoma e estão mais associados à
exposição solar frequente.

A

ASSIMETRIA: Manchas (aparentemente sardas) com formato irregular.

B

BORDAS: Bordas com espalhamento não uniforme e onduladas.

C

COR: Apresenta mais de uma tonalidade de cor.

D

DIÂMETRO: Dimensões maiores

E

EVOLUÇÃO: Rápida evolução de

do que 6mm.

tamanho, cor e espessura.
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Confira as escolas e faculdades que vão oferecer
descontos aos comerciários em 2018
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

