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Dez mil trabalhaDores tomam Guarulhos
no Dia nacional De luta
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Sede CampeStre dá
   uma paradinha

A sede campestre de Santa 
Isabel permanecerá fechada 
até a última semana de 
agosto, para obras de melhoria e 
manutenção. Enquanto ela não 
reabre, você pode aproveitar 
o lazer disponível na região.

Lei reguLa uSo do
vaLe-refeição

Nova lei proíbe restau-
rantes e bares de SP de 
restringirem horário e dia 
para aceitação do vale-
-refeição. Infratores estão 
sujeitos a multa, suspen-
são e cassação de licença.
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O ato, convocado em conjunto por todas as Centrais Sindicais, reuniu cerca de 10 mil trabalhadores em Guarulhos, 
que marcharam pelas principais ruas da cidade e Via Dutra. O ato foi pacífico e organizado e os comerciários participaram 
ativamente. Manifestações se espalharam por todo o Brasil.
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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
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transPorte PÚblico em Guarulhos, 
uma Falta De resPeito

s motivos que levaram aos 
protestos que se espalharam 
pelo Brasil, reivindicando 

melhores condições de  vida e de tra-
balho para a população já são conhe-
cidos. Apoiamos e participamos das 
manifestações e reivindicações que, 
inclusive, estão elencadas em matéria 
desta edição. Assim, sendo desneces-
sário repeti-las, vamos nos centrar em 
uma questão mais local, qual seja, o 
transporte público em Guarulhos ou, 

pior, a ausência dele. Não vamos falar 
em passe livre, pois não há passe livre 
quando não há transporte e em Guaru-
lhos não há. O serviço é uma afronta à 
população. Quem mora “além” do ae-
roporto sofre absurdos para chegar não 
ao centro de São Paulo, mas ao centro 
de Guarulhos. Para aqueles que prefe-
riram fixar residência do Bonsucesso 
“para a frente”, chegar ao coração da 
cidade onde moram é uma verdadeira 
peregrinação. Em alguns casos, isso 
requer três “conduções” diferentes 
e cerca de duas horas. É um escárnio 
para com o cidadão guarulhense!
Para os ônibus intermunicipais, foi 
construída uma rodoviária em um 
local completamente sem nexo ou 
lógica, apenas para honrar com-
promissos de campanha. Funciona 
atualmente na “meia boca”. Há dias 
em que parece um terminal fantasma.
Desesperados, os moradores da cida-
de têm de apelar para o carro particu-
lar, entupindo a mal planejada malha vi-
ária e congestionando a Via Dutra. Mas 
aí também a prefeitura é cruel e lhes 
prepara uma armadilha: os radares de 
velocidade, escondidos aos montes. 
Para instalação deles há recursos de 
sobra, algo que falta para a compra de 

semáforos inteligentes e construção 
de meios eficientes de transportes 
como o veículo leve sobre trilhos, o 
monotrilho ou o Metrô, este último de 
responsabilidade do governo do Esta-
do, que governador após governador 
vem prometendo à cidade. Se isso 
acontecer algum dia, coisa que a esta 
altura do campeonato poucos acredi-
tam, talvez nossos netos vejam, já que 
quando se trata de obras para o bem 
da população, a construção parece 
que ocorre com pá de pedreiro e carri-
nho de mão, considerando a velocida-
de com que são feitas, apesar da libe-
ração de recursos para elas acontecer 
com a velocidade da luz. Resultado, 
os valores sempre acabam corrigidos. 
Outra vergonha é o aeroporto interna-
cional de Guarulhos não ter uma liga-
ção por trilhos com a capital. Coitados 
daqueles que precisam chegar ou sair 
do aeroporto.
Por isso, quando protestamos em 
Guarulhos, temos de dizer CHEGA de 
nos tratarem como gado. Queremos 
respeito, queremos transporte de 
verdade e queremos já!

O

Walter dos Santos
Presidente
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O ato, convocado em conjunto por todas as Centrais 
Sindicais, reuniu cerca de 10 mil trabalhadores em 
Guarulhos, que marcharam pelas principais ruas da cidade 
e Via Dutra. O ato foi pacífico e organizado.
O movimento teve início na região do Itapegica e 
prosseguiu por cerca de dez quilômetros até a Via Dutra. 
Participaram da manifestação comerciários, metalúrgicos, 
trabalhadores da alimentação, professores, trabalhadores 
do asseio e conservação, frentistas, gráficos, químicos, 
servidores e funcionários de indústrias têxteis. 

Em todo o Brasil, milhares de trabalhadores 
se manifestaram.
A mobilização nacional dos trabalhadores visa destravar 
a Pauta Trabalhista, que está paralisada junto ao governo 
federal e ao Congresso Nacional. Walter dos Santos, 
presidente do Sincomerciários Guarulhos afirmou: 
“Os trabalhadores se uniram e mostraram a sua força para 
os políticos, com o objetivo de que, enfim, façam andar 
projetos que possam melhorar as condições de vida e de 
trabalho de todos os brasileiros”.

Dez mil trabalhaDores tomam Guarulhos no Dia nacional De luta
Manifestações tomaram conta do Brasil

Comerciários de Guarulhos participaram ativamente do Ato do dia 11 de julho convocado pelas Centrais Sindicais

OS ITENS PRINCIPAIS DA PAUTA 
TRABALHISTA SãO:

► Jornada de trabalho de 40 horas;
► Fim do Fator Previdenciário (que atrasa
 aposentadorias e achata benefícios);
► Fim das terceirizações abusivas;
► Fim das demissões imotivadas (sem justa 

causa);
► Direito de database e de negociação ao 

Servidor Público. E mais:
► Uma política econômica com emprego, 

renda, mercado interno forte e juros 
baixos.

METRÔ EM GUARULHOS - Queremos Metrô 
até Guarulhos. Basta de congestionamento e 
promessa!

OS ITENS PRINCIPAIS DA PAUTA 
TRABALHISTA SãO:

► Jornada de trabalho de 40 horas;
► Fim do Fator Previdenciário (que atrasa
 aposentadorias e achata benefícios);
► Fim das terceirizações abusivas;
► Fim das demissões imotivadas (sem justa 
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► Direito de database e de negociação ao 

Servidor Público. E mais:
► Uma política econômica com emprego, 

renda, mercado interno forte e juros 
baixos.

METRÔ EM GUARULHOS - Queremos Metrô 
até Guarulhos. Basta de congestionamento e 
promessa!
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abono Do Pis/PaseP começa a ser PaGo em 13 De aGosto

O abono salarial referente a 2013-2014, concedido a 
trabalhadores que ganham até dois salários mínimos 
(R$ 1.356,00), começará a ser pago em 13 de agosto. O 
prazo para a retirada do valor (atualmente, R$ 678,00) irá 
até 30 de junho de 2014.
O calendário tem como base o número de inscrição no PIS 
ou no Pasep. Os que têm inscrição com os finais 0 e 1 
começam a receber no dia 13; com os finais 2 e 3, dia 20; 
com os finais 4 e 5, dia 27. Em setembro, a partir do dia 3, 
começam a ser pagos os abonos das inscrições terminadas  
em 6 e 7; e 8 e 9, dia 10. Têm direito ao abono os 
cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais 
(Rais), no PIS ou no Pasep há pelo menos cinco anos e 
Carteira assinada ou nomeação para cargo público durante, 
pelo menos, 30 dias no ano base (2012).

A Lei nº 15.060 do Estado de SP, que entra em vigor no 
dia 1º de agosto, proíbe os restaurantes e bares de São 
Paulo de restringirem a aceitação do vale-refeição. Com 
a nova norma, os estabelecimentos não poderão mais 
estipular um horário para o pagamento de refeições com 
o benefício, e devem aceitar o vale-refeição em todos os 
dias da semana. Quem desobedecer à lei estará sujeito às 
sanções do artigo 56 a 60 do Código de Defesa do 
Consumidor (CDC): multa de 200 a três milhões de vezes 
o valor da Unidade Fiscal de Referência do Estado - UFESP 
(R$ 19,37), suspensão temporária de atividade e cassação 
de licença do estabelecimento.
O governo ainda vai regulamentar a nova lei, mas os 
consumidores que não conseguirem usar o vale-refeição 
poderão denunciar o estabelecimento ao Procon.
O presidente da Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel) no Estado de São Paulo, Joaquim 
Saraiva de Almeida, diz que são poucos os estabelecimentos 
que restringem o uso do vale-refeição. A decisão, segundo 

ele, seria tomada porque as taxas administrativas cobradas 
pelas empresas que fornecem o benefício aos 
trabalhadores são maiores do que as repassadas às 
companhias de cartões. “A taxa do vale-refeição pode 
chegar a 6%. A do cartão de crédito é de 3,2%, em média, 
e a do débito, de 1,9%”, afirma.

lei reGula uso Do vale-reFeição

comerciÁrio

Mais informações:
TEL:  2475-6565

Segundo levantamento feito pela Força Sindical, desde 
1999 o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
não tem sido corrigido corretamente pelo governo.
Se você tem ou teve dinheiro na conta do FGTS entre 
1999 e 2013, procure o Sincomerciários de Guarulhos.
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enquanto a seDe camPestre não reabre, você PoDe aProveitar
o lazer DisPonível na reGião

ZOOLóGICO MUNICIPAL
Guarulhos possui um dos mais bem equipados e diversi-
ficados zoológicos do estado com cerca de 400 animais, 
além de exemplares raros como a ararinha-azul.
O local abriga o Museu de Ciências Naturais de Guarulhos 
e um moderno Centro de Educação Ambiental (CEA).

Horário: terça a domingo, das 9h às 17h.
Endereço: av. Dona Glória Pagnocelli, 344 - Jd. Rosa de França
Telefone: 2455-4999
Informações sobre cursos: 2455-6497

LAGO DOS PATOS
Informações gerais: um dos mais tradicionais pontos de la-
zer da cidade oferece pedalinhos, parque infantil, mesas e 
bancos, além de um centro de exposições de arte, equipa-
mentos de ginástica, pista para Cooper e caminhada e um 
posto da Guarda Civil Municipal. O local conta ainda com 
quiosques de lanches e feira de artesanato.

Endereço: rua Francisco Vasconcelos, s/n° - V. Galvão

PARQUE CHICO MENDES
Uma das mais importantes áreas verdes da região do Pi-
mentas, o espaço abriga um Centro de Educação Ambien-
tal (CEA), quadra de esportes, campo de futebol, pista de 
skate, parquinho, quiosques, trilhas na mata e espaço para 
fabricação de adubo orgânico (compostagem).

Horário: diariamente, das 6h às 20h.
Endereço: av. José Miguel Ackel, 1.100 - Vila Isabel.

BOSQUE MAIA
Maior parque urbano de Guarulhos, conta com mais de 
3 quilômetros de pista de corrida e caminhada, trilhas 
na mata, quadras de esporte, campo de areia e praça de 
eventos. O espaço possui ainda um Centro Educacional 
Ambiental (CEA), onde são realizadas exposições de arte, 
encontros de meio ambiente e tardes musicais.

Horário: diariamente, das 6h às 22h.
Endereço: av. Paulo Faccini, s/nº - Centro.
Telefone: 2475-9861
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SAÚDE

o que é cirurGia bariÁtrica?

Conheça
melhor a cirurgia
bariátrica

A obesidade é um problema
de saúde pública no Brasil:

50% da população está
com sobrepeso e 16% é
obesa (índice de massa
corporal acima de 30).

 Índice de massa corporal
 (IMC) acima de 40
 Doenças associadas como
 diabetes e hipertensão
 Intratabilidade clínica
 da obesidade

Pessoas com sobrepeso
ficam mais suscetíveis ao
desenvolvimento das
doenças associadas como
diabetes, hipertensão,
colesterol alto, etc.

A gastroplastia com desvio intestinal é a
técnica mais utilizada no Brasil e garante
uma perda de peso em torno de 40 a 45%
do peso inicial.

> Perda significativa de peso;
> Remissão de doenças como diabetes
 e pressão alta;
> Melhora do sono e diminuição dos riscos
 de desenvolver doenças como câncer,
 depressão, problemas renais, etc.

A cirurgia bariátrica envolve
diferentes métodos cirúrgicos.

Vantagens da cirurgia bariátrica:
No Brasil a cirurgia bariátrica é coberta

pelos planos de saúde e pelo SUS.

A cirurgia bariátrica corresponde a uma série de procedimentos cirúrgicos indicados para pessoas obesas que tem o 
IMC acima de 35.5, com ou sem doenças associadas, que se submeteram ao tratamento clínico, mas sem resultados 
eficientes. A cirurgia bariátrica também é chamada de metabólica, pois grande parte dos pacientes que passa pela técnica 
apresenta uma melhora ou até remissão de doenças como diabetes e hipertensão.

A cirurgia bariátrica deve
ser a última alternativa do
tratamento da obesidade e
só é indicada quando o
paciente preenche alguns
critérios como:

Fonte: www.sautil.com.br/prevencao-e-bem-estar/cirurgia-bariatrica
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PREZADO COMERCIáRIO, O SINCOMERCIáRIOS DE GUARULHOS FIRMOU NOVAS PARCERIAS
PARA TRAZER AINDA MAIS BENEFíCIOS PARA VOCê E SEUS DEPENDENTES. CONFIRA! 

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI
CURSOS DE GRADUAÇÃO E POS GRADUAÇÃO ON-LINE
POLO GUARULHOS – desconto de 5% 
Av. Salgado Filho, 3025 – Vl Rio de Janeiro – Guarulhos
Tel.: 4378-4677 / 4378-4679
www.anhembi.br/guarulhos

Mais informações, ligue no Sindicato e fale com a Daniele:  

inscreva-se no i Festival De Poesia Da FecomerciÁrios

As inscrições para o concurso de poesia da Fecomerciários 
com o tema: “Profissão, Comerciário”, estão abertas até 
às 17 horas do dia 30 de agosto. Podem participar comer-
ciários e práticos de farmácia de todo o Estado mas, com 
apenas um trabalho inédito.
Para se inscrever, o participante deve vir ao Sincomerciá-
rios de Guarulhos. Não serão aceitos trabalhos postados 
via correio ou e-mail.
Esse ano, o prêmio será de R$ 3 mil ao primeiro colocado, 
R$ 2 mil ao segundo e R$ 1 mil para o terceiro. A premiação 
será feita durante o concurso Miss Comerciária Paulista, 
no Centro de Lazer dos Comerciários, na Praia Grande.
Para ler o regulamento, com todas as informações e regras, 
vá à sede do Sincomerciários de Guarulhos ou acesse:

www.comerciariosdeguarulhos.org.br/site/pdf/concursopoesia.pdf

TAM VIAGENS
Comerciário obtenha 10% em pacotes 
de viagens TAM. Para obter o desconto, 
basta ir até a loja da TAM VIAGENS 
do Shopping Internacional de Guarulhos e 
apresentar o cartão de associado.

11 2475-656511 2475-6565



SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

             DADOS DA EMPRESA

Empregador: _______________________________________________________ CNPJ: _____________________________

Ramo de atividade: _____________________________________________________________________________________

Endereço: _____________________________________________________________________________ nº ______________

Bairro: __________________________________________   Telefone: ____________________________________________

Cargo ou função: _______________________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/_____     Tempo na categoria: _____________________________________

        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: ________

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 ____/____/_____   _______________________ Aprovado pela diretoria em reunião de: ____/____/______
Associado

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 3x4

PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

SindiCaLiZe - Se!
guarulhos: Rua Morvan de Figueiredo, 65 - 7º and. - Centro  -  CEP: 07090-010 - Tel: 2475-6565

itaquaquecetuba: Rua Guilhermina Maria Conceição, 81 - Centro  -  CEP: 08570-640 - Tel: 4642-0792

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: ________________________________________


