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Saiba quem são os senadores que votaram contra os trabalhadores

Marta Suplicy (PMDB-SP) e Cristovam Buarque (PPS-DF) são alguns dos que se elegeram com voto dos trabalhadores e os traíram
votando a favor da reforma trabalhista.
Veja quem foram os outros na Página 03

Sindicato obtém vitórias no caso Seta e trabalhadores
autorizam negociações

O Seta Atacadista tinha mais de cinquenta lojas e fechou as portas repentinamente, sem prévio aviso e deixou seus funcionários de mão
abanando. Confira como tem sido a atuação do Sindicato.
Páginas 04 e 05
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Descrédito nas instituições

Estamos assistindo no Brasil a um desmonte das instituições. Alardeia-se
que os políticos são todos desonestos; que os sindicatos só têm interesse no
dinheiro dos trabalhadores; que as igrejas só querem pegar a grana dos fiéis;
que juízes julgam politicamente e vendem sentenças; que hospitais públicos
e os médicos que lá trabalham não prestam; que as escolas públicas são uma
porcaria; que policiais são corruptos e matam inocentes.
Há uma descrença generalizada, uma espécie de depressão coletiva, uma
paralisia frente a tudo o que está acontecendo.
Há políticos desonestos, mas também há muitos sérios e corretos; há
sindicatos picaretas, mas também há muitos sérios e corretos; há igrejas que são verdadeiras arapucas e só se prestam a explorar a fé alheia,
mas também há muitas sérias e corretas; há juízes parciais e corruptos,
mas também há muitos sérios e corretos; há hospitais que parecem
açougues com médicos que não ligam para os pacientes, mas também
há muitos sérios e corretos; há escolas públicas que não ensinam, mas
também há muitas que são exemplos de excelência; há policiais que

são verdadeiros criminosos, mas também há muitos sérios e corretos.
Você já se perguntou se essa verdadeira campanha de desmoralização das
nossas instituições ocorre ao acaso ou se é algo orquestrado?
E se ao final de tudo isso estivermos tão anestesiados que nem ligaremos se,
por exemplo, os americanos vierem por aqui com uma desculpa qualquer e
tomarem conta de todas as nossas riquezas?
Não estamos afirmando que essa possibilidade é real, mas é algo para se pensar.
Não podemos ficar assistindo enquanto tudo isso acontece, enquanto arrancam nossos direitos, como fizeram com a aprovação da reforma trabalhista,
quando prevaleceram os interesses obscuros de empresários inescrupulosos
sobre os poucos direitos que tínhamos.
E todos assistiram a esse desmonte sem reclamar. Alguns trabalhadores
até acreditaram nessa campanha que disse que os sindicatos só eram contra a reforma porque queriam a contribuição sindical e que esse verdadeiro
ataque trará empregos. Lamento muito por esses e por quem não entrou
nessa conversa, pois todos pagarão caro do mesmo jeito. Quando precisarem de um sindicato para protegê-los, não encontrarão, quando precisarem da Justiça do Trabalho, não terão acesso, quando precisarem dos
seus direitos, não os terão.
E as coisas não vão parar por aí. Vai ficar pior, muito pior. Se não reagirmos,
em breve não teremos mais aposentadoria, não teremos mais hospitais públicos e gratuitos, não haverá mais universidades públicas e os mais pobres
ficarão apenas com o direito de trabalhar de sol a sol. Não se enganem, isso
poderá acontecer mesmo e logo.
O que posso garantir, como sindicalista, é que assim como lutamos contra a
ditadura militar, (quando muitos preferiram, como ocorre hoje, o confortável
silêncio para não ficarem em má situação diante de quem está no poder),
brigaremos até o fim. Nós não vamos desistir do Brasil.

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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SAIBA QUEM SÃO OS SENADORES QUE
VOTARAM CONTRA OS TRABALHADORES
Marta Suplicy (PMDB-SP) e Cristovam
Buarque (PPS-DF) são alguns dos que
se elegeram com voto dos trabalhadores
e os traíram votando a favor da reforma
trabalhista. Eles se juntaram, ao defender o projeto que retira direitos, a figuras como Aécio Neves (PSDB-MG), José
Serra (PSDB-SP) e Romero Jucá (PMDB-RR). Confira como votou cada senador
Mesmo com toda a pressão da oposição, o presidente do Senado conseguiu,
no dia 11 de julho, colocar em votação
o projeto da reforma trabalhista vindo da
Câmara e que deve retirar direitos dos
trabalhadores. O texto principal foi aprovado com 50 votos favoráveis, 26 contrários e uma abstenção.
A senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) a
votação como “vergonhosa”. “A maioria aqui é empresário
ou da aristocracia do serviço público. Quantos aqui passaram fome? Quantos sacolejaram 40, 50 minutos para ir
trabalhar?”, questionou.

Entre os senadores que se elegeram com uma pauta trabalhista e votaram a favor da reforma, estão, por exemplo,
Marta Suplicy (PT-SP) e Cristovam Buarque (PPS-DF). Confira, abaixo, a lista completa de como votou cada senador.

A FAVOR DA REFORMA E CONTRA OS TRABALHADORES

CONTRA A REFORMA

Aécio Neves (PSDB-MG)
Airton Sandoval (PMDB-SP)
Ana Amélia (PP-RS)
Antonio Anastasia (PSDB-MG)
Armando Monteiro (PTB-PE)
Ataídes Oliveira (PSDB-TO)
Benedito de Lira (PP-AL)
Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)
Cidinho Santos (PR-MT)
Ciro Nogueira (PP-PI)
Cristovam Buarque (PPS-DF)
Dalirio Beber (PSDB-SC)
Dário Berger (PMDB-SC)
Davi Alcolumbre (DEM-AP)
Edison Lobão (PMDB-MA)
Eduardo Lopes (PRB-RJ)
Elmano Férrer (PMDB-PI)
Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)
Flexa Ribeiro (PSDB-PA)
Garibaldi Alves (PMDB-RN)
Gladson Cameli (PP-AC)
Ivo Cassol (PP-RO)
Jader Barbalho (PMDB-PA)
João Alberto Souza (PMDB-MA)
José Agripino Maia (DEM-RN)

José Maranhão (PMDB-PB)
José Medeiros (PSD-MT)
José Serra (PSDB-SP)
Lasier Martins (PSD-RS)
Magno Malta (PR-ES)
Marta Suplicy (PMDB-SP)
Omar Aziz (PSD-AM)
Paulo Bauer (PSDB-SC)
Pedro Chaves (PSC-MS)
Raimundo Lira (PMDB-PB)
Ricardo Ferraço (PSDB-ES)
Roberto Muniz (PP-BA)
Roberto Rocha (PSB-MA)
Romero Jucá (PMDB-RR)
Ronaldo Caiado (DEM-GO)
Rose de Freitas (PMDB-ES)
Sérgio Petecão (PSD-AC)
Simone Tebet (PMDB-MS)
Tasso Jereissati (PSDB-CE)
Valdir Raupp (PMDB-RO)
Vicentinho Alves (PR-TO)
Waldemir Moka (PMDB-MS)
Wellington Fagundes (PR-MT)
Wilder Morais (PP-GO)
Zeze Perrella (PMDB-MG)

Divulgação

Alvaro Dias (Podemos-PR)
Ângela Portela (PDT-RR)
Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)
Eduardo Amorim (PSDB-SE)
Eduardo Braga (PMDB-AM)
Fátima Bezerra (PT-RN)
Fernando Collor (PTC-AL)
Gleisi Hoffmann (PT-PR)
Humberto Costa (PT-PE)
João Capiberibe (PSB-AP)
Jorge Viana (PT-AC)
José Pimentel (PT-CE)
Kátia Abreu (PMDB-TO)
Lídice da Mata (PSB-BA)
Lindbergh Farias (PT-RJ)
Otto Alencar (PSD-BA)
Paulo Paim (PT-RS)
Paulo Rocha (PT-PA)
Randolfe Rodrigues (Rede-AP)
Regina Sousa (PT-PI)
Reguffe (sem partido-DF)

Renan Calheiros (PMDB-AL)
Roberto Requião (PMDB-PR)
Romário (Pode-RJ)
Telmário Mota (PTB-RR)
Vanessa Grazziotin (PC do B-AM)

Abstenção
Lúcia Vânia (PSB-GO)
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SINDICATO OBTÉM VITÓRIA NO CASO SETA E BENEFICIA
DEZENAS DE COMERCIÁRIOS
O Sincomerciários de Guarulhos conseguiu
mais uma grande vitória judicial no caso SETA.
O Supermecado Maktub, de Itaquaquecetuba,
foi adquirido pelo grupo SETA Atacadista que,
por sua vez, encerrou as atividades sem nada
pagar aos empregados.
Os advogados do sindicato ingressaram com
uma ação judicial, para garantir o direito de 42
empregados que haviam sido deixados na mão,
sem direito algum, sequer com baixa na carteira.
O sindicato conseguiu obter um bloqueio judicial
de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos
mil reais) em imóveis, para garantir o direito dos
empregados.
Na quarta, dia 28 de junho, aconteceu a audiência na Justiça do Trabalho com os representantes da empresa, que resultou em grande vitória
para os comerciários. Na própria audiência foi
liberado o FGTS e o Seguro Desemprego, por
alvará judicial e foi providenciada a imediata
baixa na Carteira de Trabalho.
Também nessa audiência, restou acordado que os 42
empregados representados pelo sindicato terão direito
ao pagamento das verbas rescisórias, incluindo multa do
art. 477, pelo atraso na rescisão do contrato de trabalho
e a multa de 40% do FGTS, divididos em 4 a 8 parcelas,
dependendo do valor que cada um tem a receber, pagos
a partir do dia 13/07/2017.
Para o Dr. Jefferson Mazim, um dos advogados que
compõem o departamento jurídico do sindicato e que
representou os trabalhadores, ao lado da Dra. Silvia
Kazue e do Dr. Michael Augusto Luiz, essa é uma grande
vitória: “Em tempos em que o governo e os patrões estão
tentando retirar vários direitos básicos dos trabalhadores
e dos sindicatos, por meio de uma reforma trabalhista
que nos fará voltar quase à escravidão, essa vitória é uma
demonstração de que quando lutamos, conseguimos
alcançar nossos objetivos e não podemos desanimar,
sobretudo quando nos deparamos com empresários que
não dão a menor importância para seus empregados”,
afirmou o Dr. Jefferson.
Essa vitória é mais uma no caso da Seta Atacadista,
rede que chegou a ter quase 50 lojas em todo o Brasil e
no início do ano fechou abruptamente várias delas, inclusive em Guarulhos e Itaquaquecetuba, surpreendendo os
funcionários.
E não foi a primeira vitória do Sincomerciários de
Guarulhos contra a empresa. No final do mês de maio,
em outra ação movida pelo corpo jurídico do sindicato, a Justiça determinou liminarmente o bloqueio de
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Os advogados do Sincomerciários, Jefferson Mazim, Silvia Kazue e
Michael Luiz, ao lado dos comerciários do Maktub/Seta

R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e ordenou que
esses valores sejam buscados nas contas bancárias
(penhora on line), entre as empresas do Grupo SETA e
entre os bens dos sócios, deferindo o que se chama de
desconsideração da personalidade jurídica. Para esse
outro caso, há um audiência marcada para a próxima
semana e o sindicato espera alcançar mais uma vitória.

Mais informações
Departamento Jurídico do Sincomerciários de Guarulhos
Dr. Jefferson Mazim, Dra. Silvia Kazue, Dr. Michael
Augusto Luiz e Dr. Jorge Bascegas
Tel. 11 2475-6565
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EMPREGADOS DO SETA ATENDEM À CONVOCAÇÃO DO
SINCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS E COMPARECEM EM MASSA

O Sincomerciários de Guarulhos, por meio de seu
departamente jurídico, fez uma convocação para que os
funcionários do Grupo Seta Atacadista, que não tenham
processos com advogados particulares e sejam da base
do Sincomerciários de Guarulhos nas cidades de Arujá,
Ferraz de Vasconcelos, Poá, Santa Isabel e Itaquaquecetuba, comparecessem no dia 12 de julho, na Subsede
de Itaquaquecetuba, para analisarem e decidirem sobre
proposta de acordo formulada pela empresa em processo
judicial movido pelo Sincomerciários de Guarulhos, no
qual já foram bloqueados R$ 8.000.000,00 (oito milhões
de reais), para garantir os pagamentos dos direitos dos
empregados, após o fechamento repentino da empresa.
O comparecimento foi muito grande. Centenas de comerciários estiveram no local, seguiram orientação dos advogados do sindicato, não aceitaram a proposta inicial de 40%
das verbas rescisórias e autorizaram o Sincomerciários de
Guarulhos a negociar em nome de todos, respeitando o
direito das verbas rescisórias da rescisão contratual.
Fechamento Repentino
No início do ano, a Seta Atacadista, rede que chegou a
ter quase 50 lojas em todo o Brasil, fechou abruptamente
várias delas, inclusive em Guarulhos e Itaquaquecetuba,
surpreendendo os funcionários.
Imediatamente, o Sincomerciários de Guarulhos começou a atuar junto à empresa e buscou garantir um mínimo
de direito aos funcionários
E, no final de abril, a SETA encerrou suas atividades,
dispensando sem justa causa todo seu quadro efetivo,
mais de 2500 empregados. Para resguardar o mínimo de
subsistência a cada um, o Sincomerciários de Guarulhos
homologou as rescisões contratuais a pedido dos empregados, apenas para efetuarem o levantamento do FGTS e
o receberem o seguro desemprego. Contudo, a SETA não

pagou as verbas rescisórias devidas aos empregados.
Para defender os direitos dos comerciários, o sindicato
ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho e, no final
do mês de maio, obteve uma grande vitória.
Com o objetivo de garantir os direitos dos empregados, a Justiça determinou liminarmente o bloqueio de
R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) e ordenou que
esses valores sejam buscados nas contas bancárias
(penhora on line), entre as empresas do Grupo SETA e
entre os bens dos sócios, deferindo o que se chama de
desconsideração da personalidade jurídica.
Após o bloqueio, a Seta compareceu em Juízo e mostrou
disposição em negociar.
O Sincomerciários de Guarulhos, então, convocou os funcionários para que estes autorizassem as negociações.
Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de
Guarulhos, disse: “Um dos donos me procurou e pediu
que liberássemos ao menos os caminhões bloqueados na
Justiça, eu respondi que tudo bem, que é fácil, basta que
eles paguem tudo aos empregados que a gente libera”,
afirmou Walter.
Walter ainda lembra que “situações como essa mostram
a importância dos sindicatos que esses que aprovaram
a reforma trabalhista querem acabar. Como é que esse
pessoal iria negociar diretamente com os patrões que,
quando bem entenderam, simplesmente baixaram as
portas e deram uma banana para todo mundo. É esse o
futuro moderno que os nossos políticos pretendem para
os trabalhadores”.
Se você é funcionário do Seta na base do Sincomerciários
de Guarulhos, ou seja Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Poá,
Santa Isabel e Itaquaquecetuba e não pode comparecer,
ligue para o Sincomerciários de Guarulhos:
Tel. 11 2475-6565
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Restauração

A restauração dental, é a área da odontologia que engloba as restaurações para tratar cáries ou traumas. Basicamente restauração (ou obturação) a restauração é uma
forma de fazer com que o dente afetado pela cárie volte
a ter sua forma e sua função normal. Quando, onde são
utilizados materiais como resina, que é da cor do dente,
ou o amálgama que é de cor prateada.
Restauração é o tratamento indicado para acabar com a
cárie e com a dor de dente, em alguns casos. O dentista
limpa toda a zona cariada com um aparelho próprio e coloca resina, ou amálgama, uma massinha de cor branca, ou
cinzenta por cima do dente para cobrir a região, evitando
o surgimento de novas cáries no mesmo local.
Quando a cárie é mais profunda, o dentista retira parte do
dente ou o remove por completo. Neste caso o ideal é se
colocar uma prótese no local, para que não fique ali um
espaço que favoreça o acúmulo de alimentos e que pode
levar ao aparecimento de cárie e tártaro.
Qual o melhor tipo de restauração?
Não existe um único tipo ideal para todas as pessoas. O
que é melhor para cada um será determinado pela extensão do preparo, a possível alergia a certos materiais,
o local da boca que precisa ser restaurado e o custo.
Algumas considerações a respeito de cada material:
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•

•

•

Restaurações de amálgama (prata) são resistentes
e relativamente baratas. Entretanto, devido à sua cor
escura, são mais aparentes que a porcelana ou o composto de resina, e não são utilizadas em áreas muito
visíveis, como os dentes anteriores.
Resinas compostas (plástico) combinam com a cor
dos seus dentes e, portanto, são utilizadas quando se
deseja uma aparência mais natural. Os ingredientes
são misturados e colocados diretamente na cavidade, onde endurecem. As resinas compostas não são
o material ideal para grandes restaurações, pois
podem lascar ou se desgastar com o tempo. Também
podem manchar com pigmentos como o café, chá
ou tabaco, e não duram tanto quanto outros tipos de
restaurações – em geral de três a 10 anos.
Restaurações de porcelana são chamadas de
incrustações ou facetas. São feitas sob medida por
um laboratório de prótese e, em seguida, cimentadas no dente. Podem combinar com a cor do dente e resistir à manchas. A restauração de porcelana
geralmente cobre a maior parte do dente. Seu custo é
similar ao do ouro.
www.colgateprofissional.com.br/pacientes/O-que-e-restauracao/artigo
www.odontoclinic.com.br/tratamentos/clinica-geral/restauracao-dental
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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 diversificados 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
lazer da cidade oferece pedalinhos, parque infantil, mesas
e bancos, além de um centro de exposições de arte, equipamentos 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
Pimentas, o espaço abriga um Centro de Educação Ambiental (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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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

