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Reforma trabalhista não reduziu
desemprego, diz Ministério do Trabalho

COM TEMER, 64 MIL EMPRESAS FECHARAM
AS PORTAS E DEMITIRAM 2 MILHÕES

Procurador-geral do Ministério Público do Trabalho defende a
revisão da Reforma Trabalhista, para devolver direitos perdidos
pelos trabalhadores.

Depois que Michel Temer assumiu o lugar de Dilma Rousseff,
64.368 empresas brasileiras fecharam as portas e 2,13 milhões de
trabalhadores e trabalhadoras foram demitidos.
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Voto faxina

Vivemos um período de profunda descrença nos políticos e isso tem
consequências graves, pois pode levar àquela máxima de que tanto faz
em quem você vota, pois todos são ladrões. Isso não é verdade.
Se abandonarmos a política para as aves de rapina, estaremos fazendo
exatamente aquilo que eles querem, deixando tudo como está, para que
continuem a tomar conta do nosso patrimônio e continuem a definir os
nossos destinos.
Temos que renovar, votar em gente nova, que não está compromissada
com o que está aí, com o que tem sido feito até agora.
Mas, apenas isso não basta, não devemos escolher um candidato
apenas porque nunca foi político, pois muitos nunca tiveram um cargo
público, mas são comprometidos com o sistema atual. Seria como
trocar o aviãzinho preso por tráfico por um outro, que faria tudo igual
ao anterior.
Renovar é votar em gente que se comprometa a ser honesta e a não se
deixar corromper por grupos que se beneficiam de quem está no poder.

Renovar é escolher candidatos comprometidos com os direitos básicos
da população e dos trabalhadores em geral.
Esses cidadãos bem intencionados enfrentarão os vícios políticos
de nossa história de mudanças lentas. Um patrimonialismo que vem
de baixo para cima, como observamos no uso da máquina pública e no
desenvolvimento do clientelismo.
Em toda a nossa história não fomos capazes de melhorar a qualidade
dos nossos representantes. Precisamos romper com isso. Por isso,
repetimos, vamos votar em pessoas compromissadas com os interesses
dos trabalhadores.
Não acredite no cara que aparece na televisão prometendo mundos e
fundos e dizendo que nunca foi político. Isso é conversa.
Observe a vida do sujeito, a sua trajetória, o que ele já fez pela
população e pelos outros em sua vida. De nada adianta ele falar bonito
e ser ligado aos especuladores internacionais.
Também precisamos tomar cuidado com o estelionato eleitoral. Muitas
vezes o sujeito se apresenta como alguém que ele não é, por isso o voto
não acaba na urna. É preciso cobrar as promessas de campanha e cabe
ao eleitor fiscalizar os atos de quem ele elegeu.
Nesta eleição, votaremos para deputado estadual, governador, deputado
federal, dois senadores e para presidente da república. A lista é
longa, por isso é bom que todos nós já comecemos a definir em quem
votaremos.
O filtro mais adequado é o voto faxina, com renovação e escolha de
gente comprometida com os trabalhadores.
Se conseguirmos apenas isso já teremos andado um bom pedaço do
caminho.

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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Reforma trabalhista não reduziu desemprego e
nem informalidade, diz Ministério do Trabalho

O procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, participou, no
dia 17 de julho, do seminário organizado pela comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara
dos Deputados, para discutir os impactos da Reforma
Trabalhista. Ele integrou a mesa sobre a aplicação da nova
legislação no sistema de justiça, coordenada pelo deputado federal Bohn Gass (PT/RS). Para o procurador-geral,
sete meses depois da reforma entrar em vigor, não se
viu redução do desemprego nem da informalidade, como
prometiam os defensores das mudanças na legislação.
“O que gera emprego é aquecimento econômico”,
defendeu o procurador-geral.
Ronaldo Fleury lembrou que, na base da argumentação a
favor da reforma, estava uma previsão de geração de até
sete milhões de empregos imediatos. Contudo, ainda no
mês de julho, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE mostrou o contrário. De março a maio
desse ano, o número de empregados com carteira assinada caiu 1,1%, em comparação ao trimestre anterior.
No mesmo período, o número de empregados do setor
privado sem carteira assinada aumentou 2,9%. São 307
mil trabalhadores a mais na informalidade. “Esse termo
informalidade ele traz uma diminuição da gravidade do
descumprimento dos direitos trabalhistas em relação a
outras matérias. Uma empresa que não recolhe os seus
tributos ela está na informalidade ou na ilegalidade. Ela
está na ilegalidade, mas no Direito Trabalhista é informal”,
criticou o procurador-geral.
O presidente da Associação Nacional dos Magistrados
da Justiça do Trabalho (Anamatra), Guilherme Guimarães
Feliciano, defendeu que a Reforma Trabalhista buscou
enfraquecer a Justiça do Trabalho e terminou por dificultar
o acesso de pessoas de baixa renda aos processos

trabalhistas. Para ele, “se por acaso, em algum momento
da história, se extinguir a justiça do trabalho, os litígios
trabalhistas continuarão lá e terão que ser resolvidos. E
se não houver uma autoridade do Estado especializada
nesta solução, com sensibilidade para estes litígios, eles
se resolverão de outra maneira. Se resolverão como nós
víamos esses conflitos se resolverem no século XVIII e no
século XIX. E sabemos que não são soluções pacíficas”.
Também participaram da mesa, representantes do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais e Da Associação
Brasileira de Advogados Trabalhistas, além do presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho
(ANPT), Ângelo Fabiano Farias Filho. Para o presidente
da ANPT, a criação de novos tipos de contrato de trabalho, como o contrato intermitente, por exemplo, tende a
aumentar a informalidade. “O trabalhador deixa de ter o
emprego com a proteção e pode estar trabalhando sob os
mais diversos fins contratuais”, ressaltou.
Para o procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, outro argumento frágil é a defesa de que a Reforma Trabalhista
reduziria o número de ações na Justiça do Trabalho. As
estatísticas mostram que, de fato, houve redução no número de ações, imediatamente após a entrada em vigor
da nova lei. “Aí fica a pergunta: o que diminuiu, o número
de ações trabalhistas ou o descumprimento do Direito do
Trabalho? Houve uma diminuição do número de descumprimento das leis trabalhistas? Óbvio que não”. afirmou.
O procurador-geral do MPT defendeu a revisão da Reforma Trabalhista e citou como exemplo os governos da Itália
e da Espanha, que já falam em voltar atrás em pontos das
reformas trabalhistas feitas recentemente, para devolver
direitos perdidos pelos trabalhadores.
Fonte: CONJUR
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Com Temer, 64 mil empresas fecharam as
portas e demitiram 2 milhões
Depois que Michel Temer assumiu o lugar de Dilma
Rousseff, 64.368 empresas brasileiras fecharam as portas e 2,13 milhões de trabalhadores e trabalhadoras foram demitidos. Os setores mais prejudicados foram
construção e indústria. Entre 2015 e 2016, o número de
empresas registradas no Brasil caiu 1,3%, de 5.114.983
para 5.050.615. E o total de empregados caiu 4% – de
53.541.695 para 51.411.199. O total de salários e remunerações pagas no país também teve queda (3%) – de R$
1,66 trilhão para R$ 1,61 trilhão. O salário médio mensal
registrou alta de 0,7% – de R$ 2.643,56 para R$ 2.661,18.
Os dados são do Cempre (Cadastro Central de Empresas)
do IBGE, banco de dados que tem informações sobre todas as empresas formais constituídas no país, e foram
divulgados nesta quarta-feira (27). Segundo o instituto,
“houve redução em quase todas as variáveis analisadas, em
decorrência da crise econômica, com exceção apenas do salário médio mensal”.
Comércio
O setor de construção demitiu 20,5% dos trabalhadores e
trabalhadoras entre 2015 e 2016, serviços (-15,6%), indústrias extrativas (-8,1%) e indústria de transformação (-5,1%).
Apenas cinco dos 20 setores analisados pelo IBGE registraram aumento no número de trabalhadores assalariados
naquele ano: eletricidade e gás (+6,9%); entidades e organismos internacionais (+6,1%); o segmento de artes,
cultura, esporte e recreação (+0,9%); educação (+0,3%)
e as atividades financeiras, que incluem bancos, investimentos e seguros (+0,1).
Entre os setores que registram os maiores rendimentos
médios, estão eletricidade e gás (R$ 7.263,19), atividades
financeiras (R$ 5.916,33). Já os piores salários foram encontrados nos setores de serviços de alojamento e alimentação (R$ 1.363,30); atividades administrativas e serviços
complementares (R$ 1.652,44) e comércio (R$ 1.753,80).

NOVOSCONVÊNIOS

www.comerciariosdeguarulhos.org.br
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Escolaridade
Por escolaridade, o pessoal ocupado assalariado com nível superior cresceu 1,6% entre 2015 e 2016, enquanto
o pessoal sem nível superior recuou 5,9%. A participação
relativa do pessoal ocupado assalariado com nível superior passou de 20,4% para 21,7%, e o segmento sem
nível superior recuou de 79,6% para 78,3%.
Houve aumento do pessoal com nível superior em 14 das
20 seções, com destaque para indústrias de transformação (14,0%), eletricidade e gás (11,4%), atividades administrativas e serviços complementares (10,9%), organismos internacionais e instituições extraterritoriais (7,2%) e
atividades imobiliárias (6,4%).
O pessoal assalariado com nível superior (R$ 5.507,82) recebeu quase o triplo dos trabalhadores sem nível superior
(R$ 1.866,89), o equivalente a 195% a mais.
A administração pública e as entidades empresariais apresentaram a maior proporção de assalariados com nível superior, 44,7% e 45,6%, respectivamente. Já o pessoal sem
nível superior predominou nas entidades empresariais, com
participação de 79,3%, enquanto eram 14,3% na administração pública e 6,5% nas entidades sem fins lucrativos.
Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:

11 2475-6565

UNISA - UNIVERSIDADE SANTO AMARO
Polo Pimentas, Polo Poli Shopping, Polo Shopping Bonsucesso,
Polo Shopping Internacional e Polo Centro de Guarulhos
Tel. 0800171796 ou 2304-2730
Desconto:
de 15% a 60%
(variável de acordo com modalidade, curso e horário)
www.unisa.br
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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
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
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.

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
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A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE BUCAL DO TRABALHADOR
Vamos falar um pouco sobre a importância da saúde
bucal, e a importância dos nossos dentes.
Os dentes são importantes e tem funções essenciais,
eles fazem parte da nossa fala, mastigação de alimentos
e da parte estética que muitas vezes está diretamente
relacionado à autoestima do homem no seu meio de
convívio social.
O nosso organismo funciona como uma orquestra: todos
os órgãos tem que estar em sincronia e bem afinados,
pois quando um desafina o corpo todo pode ser afetado.
Quando a saúde bucal não está em boas condições, as
bactérias e os fungos naturais dessa região podem se
proliferar e atingir outros órgãos.
Nos dias atuais cuidar dos dentes tornou-se uma questão
não só de saúde mas de estética, sabemos perfeitamente
que é importante manter uma boca saudável, pois
uma boca que não esteja saudável pode trazer sérios
problemas e danos muitas vezes irreparáveis. Segundo
a American Dental Association (ADA) Um exemplo de um
problema bucal é a periodontite uma doença crônica
gengival que pode levar o paciente a ter problemas no
coração e nos pulmões.
O sindicato é comprometido com a saúde do trabalhador e
seus familiares. Desta forma está engajado na promoção
e prevenção da saúde bucal do trabalhador. Oferecemos
uma estrutura odontológica completa, nossos associados
merecem o melhor, o consultório odontológico é projetado

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
GRATUITO
Convidamos você trabalhador a nos fazer uma visita e
conhecer o nosso consultório odontológico

para atender da melhor maneira possível o paciente,
respeitando todos os padrões de ergonomia, e de acordo
com as exigências da vigilância sanitária. Contamos com
profissionais especializados que realizam tratamentos de
restauração, cirurgia, periodontia, limpeza e tratamento
de canal dentre outros serviços que garantem a saúde
bucal do trabalhador e de seus dependentes.
Oferecendo toda essa estrutura o sindicato conscientiza
você associado de que tratar da sua saúde bucal é algo
essencial e se faz necessário em todos os momentos da
sua vida.
Para mais informações e agendamentos, ligue
Guarulhos

2475-6565

Itaquaquecetuba

4642-0318
4642-0792

DENTISTA GRATUITO PARA OS COMERCIÁRIOS SINDICALIZADOS

Em Guarulhos, Itaquaquecetuba e Arujá
Ligue e marque a sua cosulta:
Guarulhos: 2475-6565 | Itaquaquecetuba: 4642-0381/0792 | Arujá: 2391-2334

IMPORTANTE: Se você não puder comparecer à consulta agendada, ligue e desmarque.
Outras pessoas estão aguardando por atendimento e, além disso, com 5 faltas sem aviso,
o associado perde o direito ao benefício. Contamos com a sua colaboração.
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KIT-BEBÊ CONTINUA A SER DISTRIBUÍDO
Têm direito ao kit-bebê as mães comerciárias sócias há pelo menos
três meses, ou dependentes de sócios e que tenham filhos com idade
de zero a três meses. Caso você se encaixe nessas condições, entre em contato com
o Sincomerciários de Guarulhos pelo telefone 11 2475-6565.
O kit-bebê é composto de 15 itens, todos indispensáveis ao bebê, como trocador de
bolsa, termômetro digital, talco e sabonete johnson’s ®, bodie, mijãozinho, toalha de
algodão bordada, travesseiro, mamadeiras Kuka (70 ml e 250 ml), sapatinho e luvas,
pano de boca bordado, chupeta Kuka, cortador de unhas, e uma linda bolsa.

Sócio Vicente Barbosa da Costa da Tenda Atacado ltda,
recebe o kit para sua filha Heloisa
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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

