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Sede Campestre reaberta

Após uma rápida pausa para as festas de final de ano, a Sede Campestre aguarda você e sua família todos os finais de semana. Aproveite e
vá curtir a vida, fazer o seu churrasco, fazer esporte tomar sol na piscina. Se você preferir a praia, tem o Centro de Lazer da Praia Grande,
agora com day use.
Confira na Página 05

Exija o Equipamento de Proteção
Individual

Bolsonaro Assina Decreto e Salário
Mínimo vai a R$ 998 em 2019

Os comerciários que trabalham em ambientes que necessitem
a utilização de Equipamentos de Proteção Individual devem
exigi-los da empresa. Em caso de dúvida ou descumprimento
da norma, entre em contato imediatamente com o sindicato.
Não brinque com a sua saúde ou a sua vida.

O presidente Jair Bolsonaro, assinou horas depois da sua posse,
um decreto onde fixou o salário mínimo dos trabalhadores do
país em R$ 998 para o ano de 2019. O valor é inferior aos R$
1.006 calculados pelo antigo governo e representa um aumento
de 4,61% em relação ao ano passado.

Veja na Página 03

Leia na Página 04
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“Tudo é permitido, mas nem tudo convém”

Paulo, o apóstulo dizia: “Tudo é permitido, mas nem tudo convém”.
Esse deveria ser uma guia para o novo presidente, Jair Bolsonaro.
Entre avanços e recuos em anúncios de medidas que têm como
objetivo virar o país do avesso, Bolsonaro e sua equipe deveriam
perceber que, mesmo quando se tem o poder, ou seja, quando tudo
lhes é permitido, nem tudo convém.
Mesmo em uma casa, não se faz uma obra do dia para a noite, sob
risco da obra ruir. E isso pode acontecer com o Brasil, com as pretendidas “reformas” do novo governo.
De um lado se apresenta uma proposta que muda radicalmente a
Previdência Social, de outro o presidente diz que, se depender dele,
acabará a Justiça do Trabalho e que ser patrão no Brasil é difícil, por
isso o melhor é reduzir os direitos trabalhistas ao previsto na Constituição, rasgando completamente a CLT.
Ou seja, pretendem que os trabalhadores paguem a conta no
presente e no futuro. Sem direitos, sem Justiça para recorrer e com

uma aposentadoria incerta. É a precarização ao extremo. Corremos
o risco de virar um país marginal no mundo. A história mostra que
os trabalhadores não costumam aceitar passivamente a retirada de
direitos.
O novo governo deveria se preocupar com isso, pois Bolsonaro foi eleito
porque recebeu um voto de confiança de um povo que, cansado de
escândalos de corrupção, achou que deveria mudar de rumo.
Contudo, mudar de rumo não é virar o país de ponta cabeça em
todas as áreas, tudo de uma vez, de maneira completamente destrambelhada, sem um projeto claro e discutido com a sociedade. Isso
costuma resultar em baderna, algo que ninguém quer, ainda mais
depois de todas as confusões dos últimos anos.
Não se trata de torcer contra um governo que está no seu início. É
claro que queremos que o Brasil se recupere da grave crise em que
foi enfiado, mas isso não pode ser feito às custas das classes menos
favorecidas.
É nesse cenário que os sindicatos ganham mais importância, pois
apenas com a classe trabalhadora organizada e consciente dos seus
direitos, conseguiremos resistir a esses ataques, por isso a importância da sindicalização e da participação dos trabalhadores nas organizações sindicais.
Por este motivo, esperamos a adesão de mais comerciários à nossa
luta por mais direitos e melhores condições de trabalho. É por este
motivo que, no último ano, treinamos a nossa equipe para atender
ainda melhor os empregados no comércio e lhes esclarecer as dúvidas. Assim, comerciário, sempre que precisar conte com a casa do
trabalhador, conte com o Sincomerciários de Guarulhos.
Que 2019 seja nosso ano de luta e resistência!

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
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Exija o Equipamento de Proteção Individual

Segundo dados do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério Público do Trabalho (MPT),
o país registrou cerca de 4,26 milhões de acidentes de
trabalho de 2012 até o último dia 3 de agosto. Ou seja, um
acidente a cada 48 segundos ocorre nos mais diversos
setores e ambientes do trabalho brasileiros. Desse total,
15.840 resultaram em mortes.
Um dos fatores que podem diminuir os riscos são os
EPI – Equipamentos de Proteção Individual.
Todas as atividades profissionais que possam imprimir algum tipo de risco físico para o trabalhador devem
ser cumpridas com o auxílio de EPIs – Equipamentos de
Proteção Individual, que incluem óculos, protetores auriculares, máscaras, mangotes, capacetes, luvas, botas,
cintos de segurança, protetor solar e outros itens de proteção. Esses acessórios são indispensáveis em fábricas e
processos industriais em geral.
Os EPI’s são fundamentais para garantir a saúde e a proteção do trabalhador e seu uso é determinado por uma

norma técnica chamada NR 6, que estabelece que os
EPI’s sejam fornecidos de forma gratuita ao trabalhador
para o desempenho de suas funções dentro da empresa.
É obrigação dos supervisores e da empresa garantir que
os profissionais façam o uso adequado dos equipamentos de proteção individual. Os EPI’s devem ser utilizados
durante todo o expediente de trabalho.
No caso de equipamentos perdidos ou danificados, é responsabilidade da empresa substituí-lo imediatamente. O
uso adequado e responsável do EPI evita grandes transtornos para o trabalhador e, também, para a empresa,
além de garantir que as atividades sejam desempenhadas com mais segurança e eficiência.
É por isso que os comerciários que trabalham em
ambientes que necessitem a utilização de EPI’s devem
exigi-los da empresa. Em caso de dúvida ou descumprimento da norma pela empresa, entre em contato imediatamente com o sindicato. Não brinque com a sua saúde
ou a sua vida.

OS TRÊS SETORES ECONÔMICOS COM MAIS REGISTROS DE ACIDENTES NO TRABALHO NO PERÍODO 2012-2017 EM SP
Atividade Econômica

Qtd de acidentados

Percentagem %

Atividades de atendimento hospitalar

116.945

10,36

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimentícios - hipermercados e supermercados

42.835

3,79

Administração pública em geral

39.849

3,53
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BOLSONARO ASSINA DECRETO E SALÁRIO MÍNIMO VAI A
R$ 998 EM 2019

O presidente Jair Bolsonaro, assinou horas depois da
sua posse, um decreto onde fixou o salário mínimo dos
trabalhadores do país em R$ 998 para o ano de 2019,
representando um aumento de 4,61% em relação ao ano
passado.
Em números absolutos, o valor supera em R$ 44 os
R$ 954 de salário mínimo decretado no ano passado por
Michel Temer, que nesta terça entregou a faixa presidencial a Bolsonaro.
No entanto, o valor é inferior aos R$ 1.006 calculados pelo
antigo governo. A informação foi publicada no Diário
Oficial em edição extra.
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O aumento do salário mínimo é decidido com uma fórmula que considera a inflação, a taxa de crescimento do ano
anterior e outras variáveis.
Nesse sentido, essa redução entre o valor finalmente decretado por Bolsonaro e aquele refletido nos orçamentos
se deve a uma diminuição das estimativas de inflação.
O reajuste do salário mínimo é tradicionalmente decretado nos últimos dias de dezembro, mas o ex-presidente
Michel Temer decidiu delegar o assunto ao seu sucessor,
que optou por defini-lo horas depois de ser empossado.
Fonte: Revista Exame

LAZER
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Centro de Lazer
é destaque no litoral

Para reservas,
ligue para o sindicato
Como associado, você tem à sua disposição o Centro de
Lazer dos Comerciários do Estado de São Paulo, localizado na Praia Grande, de frente para o mar, na Vila Mirim. Os
apartamentos são equipados com cofres, ar-condicionado,
tv, telefone e frigobar. O local oferece ainda: cinema,
academia, sauna, piscinas adulto e infantil, solarium,
salão de jogos, restaurante, lanchonete, internet móvel,

Tel: (11) 2475-6565

salão social, onde normalmente são promovidos grandes
bailes, playground, fraldário e recreação infantil. Aproveite
com a sua família para desfrutar dessa infraestrutura, que
proporciona uma estada segura, tranquila e confortável
para o seu descanso, lazer e entretenimento. Tudo isso
cercado de muita segurança com equipe treinada e
equipamentos de última geração.

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.
Para chegar 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. O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente
por dentro da Sede Campestre, após a identificação na
portaria
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A MOCHILA ESCOLAR NA VOLTA ÀS AULAS
e a saúde do seu filho...
Ela tem jeito certo de ser carregada, peso
máximo e seu conteúdo deve ser supervisionado pelos pais. É só parar na porta de qualquer escola e observar a entrada e saída das
crianças por cinco minutos, para perceber
que muitas carregam mochilas de tamanho
totalmente desproporcional à própria altura.
Outras andam até curvadas para suportar o
peso. Muitas vezes, isso ocorre por que a
criança não sabe arrumar a mochila antes de
ir para a escola e coloca coisas desnecessárias, livros em demasia e até brinquedos.
“Os pais devem conferir o que os filhos
levam na mochila todos os dias”, aconselha o
ortopedista Cláudio Santili, ex-presidente da
Sociedade Brasileira de Ortopedia e professor da Faculdade de Ciências Médicas da
Santa Casa, de São Paulo.
O que é uma mochila pesada?
Em crianças ou adultos, o peso da mochila ou bolsa não
pode ultrapassar 10% do peso da pessoa. Logo, se a criança
pesa 35 kg, a mochila deve ter, no máximo, 3,5 kg. Na
dúvida, pese a mochila na balança. Se ultrapassar, é hora
de selecionar o que é mesmo necessário levar.

De olho: Confira sempre o que seu filho carrega na
mochila e tire o que achar desnecessário, o essencial,
para a Educação Infantil é levar à escola apenas uma
troca de roupa extra e um agasalho. Para os maiores, o
material do dia. Dica: garrafas de água devem ser carregadas vazias e enchidas na escola.

Há um jeito certo de carregar?
Não é só o peso o grande vilão, segundo os médicos. A
maneira como o estudante carrega a mochila (e a ajusta ao
corpo) também pode colaborar para o aumento de dores
nas costas. Melhor é que as mochilas tenham duas alças
almofadadas, para não machucar os ombros e que
sejam carregadas nos dois lados - nunca em um ombro só.
Na hora de comprar, não pegue um modelo muito
grande - quanto maior, mais coisas caberão nele (e mais
pesado ficará), lembre-se disso! Observe ainda na loja: a correia não pode ficar frouxa e a criança deve continuar reta
com a mochila nas costas, nunca se tensionar para frente
ou para trás. Muitos modelos ainda têm um cinto abdominal - esses são os mais indicados. “O cinto ajuda a distribuir o peso e evita que a criança tensione”, diz Cláudio.

Confira o peso: Pese a mochila de seu filho: ela não
deve ultrapassar 10% do peso dele. Supervisione a
maneira do seu filho carregar a mochila: Faça-o carregar
nos dois ombros e nunca em um só. As alças não devem
ficar frouxas - e devem ser simétricas. Também: o fim da
mochila deve estar há 5 cm da linha da cintura e nunca
em cima do bumbum.

Mochila carrinho e de um ombro só: são mesmo vilãs?
A mochila de um ombro só é indicada para pesos pequenos, nunca para ir à escola. A mochila carrinho pode aliviar
a tensão nas costas da criança, mas apenas se for carregada da maneira certa, se a criança torcer o corpo para o lado
na hora de carregar ou se a escola tiver muitas escadas, a
mala carrinho não é indicada. A altura do cabo da mochila
carrinho também deve ser proporcional à da criança.
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Alças fofinhas: Prefira mochilas com alças almofadadas para não machucarem os ombros.
Cinto abdominal: Compre modelos que possuem cinto
abdominal. Ele ajuda a equilibrar o peso da mala, fazendo
com que a criança não se tensione para frente ou para trás.
Carrinho amigo: A mochila carrinho é uma aliada para
quem precisa carregar muitas coisas, mas a alça dela deve
estar na altura do quadril da criança. Dessa maneira, ela não
precisa se inclinar nem se tensionar para o lado ao carregar.
O peso não deve ultrapassar 10% do peso da criança.
Mochila de um ombro só: A mochila de um ombro só
não é indicada para quem precisa carregar muito peso,
como livros e cadernos escolares. Evite-a.

VARIEDADES
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Sócios do sindicato têm 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:__________
(

) Autorizo, nos termos do art. 545 da CLT, o desconto em folha de pagamento da mensalidade associativa e das demais

contribuições previstas em lei, acordos ou em normas coletivas firmadas por este sindicato.
(

) 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

para maiores informações sobre sócios e benefícios
WhatsApp: 96865-1531

