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TRINTA MIL TRABALHADORES NO ESTÁDIO DO PACAEMBU
Foto: Dino Santos / CUT

A Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, realizada em 01 de junho, no Estádio do Pacaembu, em São
Paulo - SP, mostrou a força do sindicalismo no Brasil. Compareceram cerca de 30 mil trabalhadores ligados à
Força Sindical, CUT, CTB, CGTB e Nova Central, oriundos de aproximadamente cinco mil entidades sindicais
de todo o Brasil. O tema da conferência era “Avançar no desenvolvimento com soberania e Ampliar direitos e
conquistas”. Confira na pág. 03
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PIS: 614 mil trabalhadores
têm até o dia 30 para sacar a grana do abono

Vence no dia 30 de junho de 2010 o prazo para
que 614.395 trabalhadores com direito ao Abono
Salarial do PIS, de R$ 510,00, saquem esse valor
na Caixa Econômica Federal. página 04

Sede Campestre e Pesqueiro
fechados para

MANUTENÇÃO

Desde o início de junho, a Sede Campestre e o
Pesqueiro dos Comerciários de Guarulhos estão
fechados para manutenção. Enquanto isso, confira parte da programação cultural oferecida pela
prefeitura, em Guarulhos. página 05
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EM OUTUBRO, VAMOS ELEGER COMERCIÁRIOS

E

screvo pensando no recente encontro que as centrais sindicais
realizaram no Pacaembu, em
São Paulo, onde compareceram cerca
de 30 mil pessoas para pedir a manutenção das conquistas sociais alcançadas no governo Lula e, também, sob a
influência do anúncio do crescimento do
PIB – Produto Interno Bruto, de 9% no
primeiro trimestre de 2010 em relação a
igual período no ano passado. É a maior
taxa desde 1996. Para quem não sabe, o
PIB é o conjunto de tudo o que todos nós
brasileiros produzimos.

Participo da luta sindical em defesa dos
trabalhadores há décadas e não me lembro de uma época como esta, em que um
trabalhador é o presidente e nós comemoramos e nos reunimos para manter
o que conquistamos. Não estamos em
um mar de rosas, ainda há muita miséria no país, os salários dos trabalhadores
estão muito longe do que deveriam e os
banqueiros lucram rios de dinheiro, mas
é inegável que os sete anos do governo Lula foram muito melhores para nós
trabalhadores do que o governo do seu
antecessor, Fernando Henrique Cardoso,

que chamava aposentados de vagabundos, tentou retirar vários direitos e buscou
enfraquecer o poder da representação
dos trabalhadores. Dá até frio na espinha
lembrar o nome deste homem.
Precisamos avançar mais nas nossas reivindicações, não podemos ficar na conversa de que está bom desse jeito. Não
está. Vamos lutar para melhorar, mas precisamos reconhecer o que foi feito.
Para avançar nessas conquistas, precisamos eleger trabalhadores para deputados, se possível do nosso setor,
os comerciários.
Precisamos nos preocupar com a eleição
para presidente, que cuida do nosso país,
do governador, que zela pelo nosso estado, mas não podemos esquecer das
eleições para senador, deputados federal e estadual.
Temos lutado muito contra o trabalho aos
domingos, pela regulamentação da nossa profissão, pela redução da jornada de
trabalho, entre outras reivindicações, mas
fica difícil trabalhar no Congresso Nacional e na Assembléia Estadual quando os
parlamentares eleitos são patrões.
Então, nas eleições de outubro vamos
votar em companheiros trabalhadores,
companheiros comerciários, que vão
olhar pela nossa profissão, pelo nosso
futuro e vão trabalhara para melhorar a
nossa vida.
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 Editorial: 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, 81 - Centro - 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; Arlene Joana Damaceno Silva; Cláudio Miguel dos Santos; Paulo Sergio
Falcão de Oliveira; José de Almeida Araújo; Benedito Gianini de Souza; Ivoneide Moreira Lemos; Luiz Ferreira Neto; Norma Suely Paes Pinto e Marilu Frezza
Projeto Gráfico/ Diagramação: Edgard Catão – Jornalista Responsável/ Fotos: Alexandros Christopoulos - Mtb: SP 26058 - imprensa@comerciariosdeguarulhos.org.br
Impressão: Hawaii Gráfica e Editora
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CENTRAIS REÚNEM MILHARES DE TRABALHADORES EM SP,
NO ESTÁDIO DO PACAEMBU
Foto: Dino Santos / CUT

Os presidentes das Centrais, Paulo Pereira da Silva (Força Sindical), Wagner Gomes (CTB), Antonio Netto (CGTB), Arthur Henrique (CUT),
Calixto Ramos (Nova Central) e outros líderes sindicais discursam durante a Conferência

A Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, realizada em 01 de junho, no
Estádio do Pacaembu, em São Paulo - SP,
mostrou a força do sindicalismo no Brasil.
Compareceram cerca de 30 mil trabalhadores ligados à Força Sindical, CUT, CTB,
CGTB e Nova Central, oriundos de aproximadamente cinco mil entidades sindicais
de todo o Brasil. O tema da conferência
era “Avançar no desenvolvimento com
soberania e Ampliar direitos e conquistas”.
O movimento sindical brasileiro, mais
uma vez, deu mostras de força e unidade. E isso ficou evidente na Conferência
Nacional da Classe Trabalhadora, dia 1º
de junho, no Pacaembu, em São Paulo.
O evento reuniu 30 mil sindicalistas, de
4.500 entidades de todo o País, para apreciar e votar a Agenda dos Trabalhadores.
O documento, com 249 itens e seis eixos
estratégicos, será, agora, entregue aos
candidatos a Presidente da República.
Passados 29 anos da realização da 1ª
Conclat, que lutou contra as truculências

da Ditadura Militar, a Conferência que se
viu no Pacaembu, foi marcada por reivindicações que visam a manutenção das
políticas sociais e cidadãs iniciadas pelo
Governo Federal. Os presidentes das
Centrais, Paulo Pereira da Silva (Força
Sindical), Wagner Gomes (CTB), Antonio
Netto (CGTB), Arthur Henrique (CUT) e
Calixto Ramos (Nova Central) reforçaram
as propostas de fomentar o crescimento
econômico, com emprego, valorização do
salário mínimo, assinatura de convenções
coletivas vitoriosas e distribuição de renda
com justiça social. Destas e outras reivindicações saiu um documento com 249 itens
e seis eixos estratégicos que será, agora,
entregue aos candidatos a Presidente da
República.
Paulinho da Força destacou: “Apresentamos um novo modelo de Brasil que queremos, com continuidade do que já começamos no governo atual. Faz parte das
reivindicações a participação dos trabalhadores no Conselho Monetário Nacional”.

Luiz Carlos Motta, presidente da Fecomerciários, também participou e declarou:
“Dos mil comerciários presentes cerca de
600 vieram do Estado de São Paulo. Há
exatos 30 dias a Força realizou o maior
1º de Maio do mundo e com a presença
inédita do presidente Lula. Hoje, as cinco
Centrais juntas lotaram o Pacaembu instituindo um outro dia histórico para o sindicalismo brasileiro, reafirmando a unidade
das Centrais que juntas já obtiveram sucessos marcantes como diante do enfrentamento da crise mundial”.
O Sindicato dos Comerciários de Guarulhos enviou uma delegação ao Estádio do
Pacaembu. O presidente, Walter dos Santos, lembrou: “São manifestações como
essa que mostram a importância de nos
fortalecermos e elegermos trabalhadores
como nossos representantes. Foi a nossa
luta que nos trouxe até aqui, é ela que nos
fará progredir”.
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PIS: 614 MIL TRABALHADORES TÊM ATÉ O DIA 30
PARA SACAR O ABONO SALARIAL
Alexandros Christopoulos

V

ence no dia 30 de junho de 2010 o prazo para que
614.395 trabalhadores com direito ao Abono Salarial
do PIS, de R$ 510,00, saquem esse valor na Caixa
Econômica Federal. Esse número representa 4,2% do universo
dos beneficiários. O banco já registrou o pagamento a 13,9 milhões de trabalhadores, em um volume total de R$ 6,4 bilhões,
durante o exercício 2009/2010.
Nesse período foram disponibilizados 14,5 milhões de abonos,
que correspondem a 9,5% a mais do que no calendário passado. Os estados com maior volume de trabalhadores que ainda
não sacaram seu benefício são: São Paulo, com 154.277; Minas
Gerais, com 52.992; e Rio de Janeiro, com 51.550. Apenas no estado de São Paulo, esse quantitativo representa R$ 77,2 milhões.
O trabalhador deve observar se já recebeu o Abono Salarial do
exercício de 2009/2010. Para tanto, ele precisa verificar se o benefício lhe foi pago antecipadamente. Para se certificar, basta
conferir os contracheques dos salários de julho, agosto ou setembro de 2009 ou, se for correntista da CAIXA, os extratos bancários
a partir de julho de 2009. Outra possibilidade é o trabalhador já
ter sacado seu Abono Salarial do PIS, a partir de agosto de 2009.
Os trabalhadores que ainda não receberam o benefício podem
retirar o Abono Salarial ou Rendimentos do PIS com o Cartão
do Cidadão e senha nas máquinas de autoatendimento, casas
lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui, inclusive em fins-desemana. Quem não tem o Cartão do Cidadão deve procurar uma
agência da CAIXA e levar documento de identidade e comprovante de inscrição no PIS.
O Abono Salarial é pago com recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) e a gestão do programa é feita pelo Ministério
do Trabalho e Emprego. Já os Rendimentos do PIS são pagos
com recursos do Fundo de Participação do PIS/PASEP.
Até 26/05, a CAIXA registrou o pagamento de 95,79 % de Abonos
e 48,12% de Rendimentos do PIS, conforme tabela a seguir:

QUEM TEM DIREITO AO PIS 2009 / 2010
Ao Abono — O trabalhador cadastrado no PIS ou PASEP até
2004, que tenha trabalhado pelo menos 30 dias, consecutivos ou
não, no ano de 2008, com carteira assinada por empregador contribuinte do PIS-PASEP. Tenha recebido, em média, até dois salários
mínimos mensais e cujo empregador tenha informado corretamente
seus dados de emprego na Relação Anual de Informações SociaisRAIS do ano-base 2008.
Aos Rendimentos — Têm direito ao saque o trabalhador que
foi cadastrado no PIS-PASEP até 04/10/1988 e que tenha saldo
de quotas do PIS. O pagamento obedece ao mesmo calendário do
Abono Salarial.
Às Quotas — Atualmente é permitido o saque do saldo de quotas
do PIS pelos motivos previstos em lei: aposentadoria, invalidez permanente, reforma militar, transferência para a reserva remunerada,
AIDS ou câncer do titular ou de seus dependentes, morte do titular,
benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência e ao idoso
e participante com idade igual ou superior a 70 anos.
Os trabalhadores podem esclarecer suas dúvidas pelo
SAC CAIXA 0800-726 0101 ou no site www.caixa.gov.br.

PORTARIA DO MTE PROÍBE EMPRESAS DE EXIGIREM TESTE DE HIV
DO TRABALHADOR
O Ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, publicou no dia 31 de maio a Portaria nº
1246, que proíbe as empresas de exigirem do trabalhador a realização do teste de HIV
para contratação. De acordo com a portaria, o teste de HIV não é permitido, de forma direta
e indireta, em exames médicos para admissão, mudança de função, avaliação periódica,
retorno, demissão ou outros ligados à relação de emprego.
O texto toma como base a Lei 9.029, de 13 de abril de 1995, que proíbe a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para o acesso ou manutenção do emprego.
A portaria estimula que trabalhadores, quando necessário, façam o teste sem vínculo com
o trabalho e resguardem a privacidade em relação ao resultado.
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SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO PERMANECEM EM MANUTENÇÃO
Desde o início de junho, a Sede Campestre e o Pesqueiro dos Comerciários de Guarulhos estão fechados para manutenção. O recesso,
a exemplo dos anos anteriores, é utilizado para os reparos necessários, obras de melhoria e férias de alguns funcionários. A diretoria
tem optado por este período do ano devido ao frio que faz na região de Arujá e Santa Isabel e pela consequente redução da frequência
de associados, em razão da impossibilidade de uso da piscina.
Enquanto isso, confira parte
da programação cultural
em Guarulhos:

MANHÃS CULTURAIS

VIOLA VIVA
Teatro Nelson Rodrigues
Dia: 27/ junho (domingo)
Tradicional encontro de música sertaneja com Áurea Fontes,
Banda Viola Viva e convidados.

Biblioteca Orobó Mikail
Dias: 5, 12, 19 e 26/ junho (sábados)

Duração: 120 minutos / Indicação: livre. Ingressos à venda na
bilheteria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo.
Preço: R$ 2,00

Oficina livre de atividades culturais cujo objetivo é estimular
a criatividade das crianças e preencher as manhãs dos sábados.

Rua dos Coqueiros, 74, Lago dos Patos, Vila Galvão às 18h.

Rua Justiniano Salvador dos Santos, 311
ao lado da quadra do Mikail às 9h.

GRUPO SAMBA GRAÇA E PAZ
Pré Lançamento de CD
Teatro Nelson Rodrigues
Dia: 26/ junho (sábado)
Grupo musical formado por jovens transformando talento e
musicalidade em mensagens de paz e harmonia, estimulando
a convivência saudável com a arte.
Duração: 120 minutos / Indicação: livre. Entrada franca.
Rua dos Coqueiros, 74 – Lago dos Patos, Vila Galvão às 20h.

SARAU INFANTIL
Biblioteca Orobó Mikail
Dia: 26/ junho (sábado)
Projeto de incentivo à leitura em forma de sarau, onde as
crianças se expressam através da leitura de poesias.
Rua Justiniano Salvador dos Santos, 311
ao lado da quadra do Mikail às 14h.

CONCERTOS MATINAIS:
CAMERATA GUARUCORDAS
Teatro Nelson Rodrigues
Dia: 27/ junho (domingo)
Nas comemorações de dois anos de atividades do “Concertos
Matinais”, a Orquestra da Câmara de Guarulhos apresentará
a “Abertura em Ré”, do Pé.
Indicação: livre. Ingressos à venda na bilheteria do teatro,
uma hora antes do início do espetáculo.
Preços: R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (estudantes e melhor idade). ATENÇÃO: crianças até 12 anos de idade não pagam.
Rua dos Coqueiros, 74 – Lago dos Patos, Vila Galvão às 11h.

TRUKS A BRUXINHA
CIA TRUKS TEATRO DE BONECOS PARCERIA
SESC SP
Teatro Padre Bento
Dia: 30/ junho (quarta-feira)
A peça traz para os palcos a consagrada personagem de mais
de TRINTA anos de aparições nos livros e quadrinhos da autora Eva Furnari. O Espetáculo é o próprio Show da Bruxinha,
que se diverte inventando mágicas e conhecendo novos amigos, com quem partilha suas aventuras.
Duração: 50 minutos / Indicação: 5 anos. Retirar ingresso na
bilheteria do teatro, uma hora antes do início do espetáculo.
Rua Francisco Foot, 3 – Gopoúva às 15h.

Maiores informações e programação completa no site:
www.guarulhos.sp.gov.brr em agenda cultural.
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Alergia
O que é alergia ?
A alergia consiste em reações exageradas
que o organismo sofre quando entra em
contato com determinadas substâncias
(alérgenos), mesmo que em quantidades
pequenas. As formas alérgicas mais comuns são: a asma (bronquite alérgica ou
bronquite asmática), a rinite alérgica e as
alergias cutâneas.
A alergia é uma doença ?
Trata-se mais de uma característica individual do que propriamente de uma doença. O indivíduo alérgico tem irritações
a determinado estímulo, considerado normal para outro indivíduo não alérgico.
Como ficamos alérgicos ?
A alergia não aparece da noite para o
dia. A cada vez que nosso organismo tem
contato com uma substância estranha
(antígeno), ele produz uma substância
chamada de anticorpo. Este anticorpo
se liga à determinadas células do nosso
organismo e faz com que estas liberem
substâncias responsáveis pelos sintomas
clínicos das reações alérgicas.
O que é alérgeno ?
O alérgeno é o termo usado para a
substância que causa reação alérgica. Alguns estão no ar como o
pólen ou os fungos; outros são
encontrados em alimentos como por exemplo o
leite, frutos do mar ou
ovo. Alguns insetos tem
alérgenos em seu veneno; assim como, certas
plantas possuem também
substâncias alergênicas. No
ambiente doméstico, os alérgenos encontrados mais freqüentemente são os
tão conhecidos “ácaros”.
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Existe uma predisposição para a
alergia ?
Sabemos que crianças de pais alérgicos
tem maior probabilidade de serem alérgicas. Por outro lado, a alergia pode se
desenvolver em qualquer fase da vida e
até mesmo em pessoas sem histórico familiar; basta para isso, que a exposição
deste indivíduo à determinado alérgeno
ultrapasse o seu limiar de tolerância.

de controle ambiental. Este consiste em
cuidados diversos para diminuir o contato
com os alérgenos no ambiente domiciliar,
como o uso de protetores plásticos de
colchão e travesseiros, de pano úmido
diariamente nos pisos da casa, a troca
das cortinas por persianas etc. É possível
também diminuir aos poucos a sensibilidade do indivíduo ao(s) alérgeno(s) através de imunoterapia (vacinas específicas)
realizada com supervisão médica.

Quais são os diferentes tipos de
alergias ?
Quando a reação alérgica ocorre no sistema respiratório, podemos ter desde de
uma rinite alérgica até crises asmáticas
de intensidades variáveis. Quando o órgão acometido é a pele, podemos ter desde de pequenas manchas avermelhadas
como reações alérgicas à picada de insetos até reações urticariformes gigantes.

É possível identificar os agentes
responsáveis pelas alergias ?
Além dos testes clínicos de provocação
oral (exclusão e reintrodução do alimento “suspeito” na dieta ), existe hoje uma
serie de métodos para avaliação diagnóstica das alergias , entre eles :
• Testes alérgicos que podem ser de leitura imediata (de 15 a 20 minutos);

Como evitar as alergias ?
Quando se conhece o responsável pela
alergia como uma alergia alimentar, basta evitar o alimento na dieta. Quando o
agente está presente no ar como a poeira ou fungos, podemos tentar reduzir
ontato através
atravé do que chamamos
o seu contato

• Intradérmicos; de provocação ou de
contato (resultado em 72 horas);
• Exame de sangue (dosagem de IgE
total e específica) – Neste teste são
dosados anticorpos específicos contra
uma grande variedade de alergenos
como: frutas, grãos, peixes e frutos do
mar, proteínas de porco e vaca ovo e
laticínios, alergenos inalantes como
ppêlo de animais, insetos, poeira e gramí
míneas, drogas, fungos e alergenos
oc
ocupacionais.

Em caso de dúvida, consulte
sempre um médico de sua confiança

VARIEDADES
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Criança
o
nã namora

unho é o mês dos namorados e, em algumas escolas
de educação infantil, os professores constataram que várias crianças
levam presentes aos colegas que chamam
de namoradinha/o.
Muitos pais acham isso normal e não pensam no sentido dessa história, que aparentemente não terá maiores conseqüências.
Criança brinca de namorar? Brinca!
Assim como brinca de médico, de casinha, de papai-mamãe, de bandido e
mocinho etc. Tudo isso é brincadeira,
um modo lúdico de representar as angústias, de se identificar com os pais, de
fantasiar e de viver.
Da mesma forma que não compramos
um bisturi ao filho que diz que é médico
ou uma arma para o outro que quer ser
policial, não devemos incentivar as crianças comprando presentes para o suposto
namoradinha/o da escola, pois tudo isso
faz parte de uma brincadeira, sem maldade e que deve ser levada com natura-

lidade sem colocar a
criança precocemente
no mundo adulto. Devemos deixar as crianças serem somente
crianças... A vida passa tão rápido, logo
eles crescem, tornamse adolescentes, depois adultos e podem
tomar suas próprias
decisões. Então, por
que pular fases? Tudo
ao seu tempo!
E para quem têm filhos adolescentes, não
se deve embarcar na vida amorosa dos filhos e desembolsar dinheiro para que seu
filho ou filha faça bonito e a/o namorada/os
não fique decepcionado. Não é disso que
os filhos precisam e sim de ensinamentos
a respeito de como viver. Se ele quer presentear a namorada, deve aprender a poupar da mesada para que saiba o que é se
comprometer com o que se quer. Aprender

a valorizar o dinheiro.
Na verdade, a mídia acaba nos influenciando muito ao consumo e acabamos esquecendo a nossa capacidade de educar
da maneira que achamos correta.
Independente de qualquer coisa, o que todos os pais querem é transmitir a melhor
formação aos filhos, tentando fazer o melhor possível.

Bolo de Fubá
Ingredientes:
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 2 xícaras de fubá
• 2 xícaras de amido de milho
• 3 1/2 xícaras de açúcar
• 6 ovos inteiros
• 1 xícara de leite
• 1/2 xícara de óleo
• 1/2 xícara de manteiga
• 2 colheres de sopa de erva-doce (OPCIONAL)
• 1 colher de sopa bem cheia de fermento químico
Modo de Preparo:
Colocar em uma vasilha grande, os ingredientes
secos, deixar o fermento para o final. Abrir uma cova e ir colocando os ovos, leite, óleo,
manteiga e a erva-doce. Vai mexendo com uma colher de pau, misture bem por uns 5
minutos. Acrescentar o fermento e misturar bem (não necessita batedeira). Levar para
assar em forma grande untada com manteiga e enfarinhada, com furo no centro. Forno
pré-aquecido por 10 minutos à 200ºC. Leva em média 40 minutos, use um palito para ter
certeza que o bolo está assado, tem que sair limpinho.

Quando me casei,
descobri a felicidade.

Mas aí, já era tarde
demais ...
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

SINDICALIZE - SE!
Guarulhos: Rua Morvan de Figueiredo, 73 - 7º and. - Centro - CEP: 07090-010 - Tel: 2475-6565
Itaquaquecetuba: Rua Guilhermina Maria Conceição, 81 - Centro - CEP: 08570-640 - Tel: 4642-0792
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: __________________________
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

