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SINDICALISTAS PEDEM REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

Cerca de 500 pessoas de seis Centrais Sindicais foram recebidas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, no último dia 25 maio. Os sindicalistas pediram a aprovação da Proposta de Emenda à
Constituição, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais.
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Ação Judicial contra WAL MART
garante direitos de comerciária
Em processo movido pelo departamento Jurídico do nosso
Sindicato, o Tribunal Regional do
Trabalho da 2ª Região garantiu a
uma comerciária de Guarulhos o
direito à rescisão indireta do contrato de trabalho.
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O Sindicato dos
Comerciários de Guarulhos
apóia esta causa!
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O Trabalho Infantil

D

oze de junho foi o Dia
Mundial do Combate ao
Trabalho Infantil. Nós, do
sindicato dos comerciários
de Guarulhos, apoiamos esta causa.
Milhares de crianças deixam de ir à
escola para trabalhar por salários miseráveis e, muitas vezes, de graça, exploradas, humilhadas e roubadas naquilo
que lhes é mais importante, o seu futuro que, no final das contas, é o futuro
do país. Uma nação sem pessoas com

preparo escolar não se desenvolve,
fica dependente tecnologicamente de
outros países e importa matéria prima
para receber produtos manufaturados.
Além disso, ao dividirem o tempo entre a escola e o trabalho, o rendimento
escolar dessas crianças é muito ruim,
a consequência é que abandonam a
escola e ficam despreparadas para o
mercado de trabalho, aceitando subempregos e alimentando o ciclo de pobreza no Brasil.
Mas não é só isso, trata-se de dignidade humana, de sentir vergonha em ver
um pequenino explorado e não fazer
nada.
Apesar de no Brasil o trabalho infantil
ser considerado ilegal para crianças
e adolescentes entre 5 e 13 anos, a
realidade continua sendo outra. Para
adolescentes entre 14 e 15 anos, o trabalho é legal desde que na condição de
aprendiz.
É fato que a maior exploração do trabalho infantil ocorre em sítios, fazendas,
etc. Mas também há registros dessa
ocorrência no comércio, sobretudo no
informal, que ocorre pelas calçadas,
nos faróis, praias, etc.
A UNICEF, órgão da ONU – Organização das Nações Unidas, declarou no

Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil
(12 de junho) que os esforços para acabar com o trabalho infantil não serão
bem sucedidos sem um trabalho conjunto para combater o tráfico de crianças e mulheres no interior dos países
e entre fronteiras. No Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, a UNICEF disse,
com base em estimativas, que o tráfico
de seres humanos começa a se aproximar do tráfico ilícito de armas e drogas.
Essa realidade parece distante, mas
sabemos bem que em vários lugares
do Brasil, crianças são prostituídas, vítimas da pedofilia e do abuso praticado
por covardes que não merecem outro
lugar que não a cadeia.
É triste tratar desse assunto, mas não
podemos esquecer que ele existe e não
podemos mais tolerar esse tipo de coisa. Nunca chegaremos a ser um país
de primeiro mundo com absurdos como
esse acontecendo em nosso quintal.
Lugar de criança é na escola e quando
não está nela, brincando ou no conforto
do lar.

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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Centrais sindicais vão ao Congresso pedir redução da
jornada de trabalho
Marco Maia, presidente da Câmara, manifestou apoio à redução da jornada semanal
Cerca de 500 pessoas das seis Centrais Sindicais foram recebidas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, no
último dia 25 maio.
Em seu discurso, o Deputado disse que faz questão de apoiar
e colaborar nesse processo de aprovação das 40 horas sem redução de salário. Porém, Marco Maia reconheceu a dificuldade
da aprovação e destacou a importância da presença constante
das Centrais Sindicais no Congresso Nacional fazendo pressão
e articulando politicamente. Considerando um desafio de todos,
Maia, pretende colaborar com a implantação de uma Câmara de
negociações, dentro do Parlamento, para viabilizar a colocação
da proposta de 40 horas em votação.
O presidente da Força Sindical e também deputado Paulinho da
Força ficou muito satisfeito com a recepção do Presidente da
Câmara, considerando tal apoio um avanço nesse processo de
pressão efetiva das Centrais que já dura 16 anos.
O presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, está otimista
com a mobilização e a unidade das Centrais Sindicais na Câmara dos Deputados. De acordo com o presidente, os comerciários
compuseram uma das maiores delegações de trabalhadores, defendendo a bandeira pelas 40 horas já.

Com o objetivo de pressionar o Congresso a aprovar a PEC
231/95 (Proposta de Emenda à Constituição) de redução da
jornada para 40 horas semanais, um grande número de dirigentes sindicais, filiados à Fecomerciários, compareceu no dia 25
de maio, junto com as Centrais Sindicais, em Brasília. Fomos

Ao lado do deputado Santiago, Marco Maia discursa, observado
pelo deputado Paulinho e por Luiz Carlos Motta

recebidos com honraria pelo deputado federal e presidente da
Câmara Marco Maia, que demonstrou em seu discurso, total
apoio à proposta.
Estou muito otimista com a mobilização e a unidade das Centrais
que juntas entregaram uma carta aos parlamentares reivindicando aprovação da proposta que beneficia milhares de trabalhadores, com melhor qualidade de vida e geração de empregos.
Também foi grande o meu contentamento pela presença da maioria de nossos sindicatos filiados na luta pelas 40 horas. Avante
Força Comerciária!
Luiz Carlos Motta
Presidente da Fecomerciários

Mais de 1 milhão ainda não retiraram o abono salarial
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) informou que 17,3
milhões trabalhadores já sacaram o abono de um salário mínimo
até o mês passado. No total, 18,5 milhões de trabalhadores têm
direito a receber o benefício, o que representa um dispêndio de
R$ 9,64 bilhões. Ou seja, aproximadamente 1,2 milhões de trabalhadores ainda não retiraram o benefício. Os beneficiados devem
fazer o saque até 30 de junho em agências da Caixa Econômica
Federal ou do Banco do Brasil. Com os resgates efetuados até
o mês de abril, já foram pagos R$ 8,68 bilhões em benefícios,
cujos recursos são provenientes do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Para receber o abono, os trabalhadores devem
estar cadastrados no Programa de Integração Social (PIS) ou
no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(Pasep) há pelo menos cinco anos. Também é necessário ter tra-

balhado com vínculo empregatício por
pelo menos 30 dias no ano-base (2009)
e ter recebido, em média, até dois salários mínimos nesse período, além de estar cadastrado corretamente na Relação Anual de Informações Sociais/ 2009 (Rais).
Trabalhadores inscritos no PIS recebem o abono salarial nas
agências da Caixa. Quem tem o Cartão Cidadão pode fazer o saque em terminais de autoatendimento do banco ou em agências
lotéricas e unidades de correspondentes bancários (Caixa Aqui).
Já os inscritos no Pasep recebem o benefício no Banco do Brasil.
Para saber mais sobre o PIS acesse:
http://www.caixa.gov.br/voce/social/beneficios/pis/index.asp
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Sindicato vence ação contra WAL MART e garante direitos de comerciária de Guarulhos

Rescisão indireta do
contrato de trabalho

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região proferiu
decisão favorável ao processo movido pelo depto. Jurídico do Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos contra a empresa WAL MART Brasil Ltda. A decisão
já havia sido favorável em primeira instância, mas a reclamada (WAL MART) recorreu. A 8ª Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 2ª Região manteve a decisão de
1ª instância, que garante à comerciária de Guarulhos o direito à rescisão indireta do contrato de trabalho mediante
comprovado rebaixamento de função realizado pela empresa como “medida corretiva”. Desta forma, ficou garantido à comerciária o direito ao recebimento das verbas
rescisórias (FGTS + 40% e guias para entrada no Seguro Desemprego), indenização
por período de estabilidade, já que a reclamante integrava a CIPA, e ainda a quantia de
R$ 9.300,00 por danos morais. Cabe recurso.

A despedida indireta (rescisão indireta)
origina-se da falta grave praticada pelo
empregador na relação de trabalho, prevista na legislação como justo motivo
para rompimento do vínculo empregatício
por parte do empregado.
Estes motivos estão previstos no artigo
483 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que prevê esta possibilidade
em razão do empregador não cumprir as
obrigações legais ou contratuais ajustadas entre as partes.
Os motivos que ensejam a justa causa do
empregador são:
• Exigir do empregado serviços superiores às suas forças, defesos por
lei, contrários aos bons costumes,
ou alheios ao contrato;
• Tratar o empregado com rigor excessivo;
• Submeter o empregado a perigo
manifesto de mal considerável;
• Deixar de cumprir as obrigações do
contrato de trabalho;
• Praticar contra o empregado ou
pessoas de sua família, ato lesivo
da honra e da boa fama;
• Ofender fisicamente o empregado
ou pessoas de sua família, salvo
em caso de legítima defesa própria
ou de outrem;
• Reduzir unilateralmente o trabalho do empregado, sendo este por
peça ou tarefa, de forma a afetar
sensivelmente a sua remuneração.
Mesmo quando o ato é praticado por gerentes, supervisores, diretores, presidentes, pode haver a configuração da despedida indireta.

Nº do Processo
TRT/SP: 0008.2009.319.02.00-6

Comerciário, faça valer seus direitos!
Conte sempre com o apoio do seu Sindicato

Trabalho em feriado no estado,
só com autorização
Fonte: Informações do jornal Valor

O comércio varejista - principalmente os supermercados - tem perdido no Tribunal Superior do Trabalho
(TST) uma disputa com os
trabalhadores sobre o funcionamento das lojas em
domingos e feriados. O entendimento majoritário da
Corte é de que o trabalho
nesses dias depende de
Calçadão da Dom Pedro, no centro de Guarulhos
autorização em convenção
coletiva - mesmo o domingo, não previsto em lei - e cumprimento de legislação municipal.
Recentemente, a 8ª Turma do TST manteve decisão que condenou a empresa Enxuto
Supermercados, de Campinas, a pagar indenização por dano moral coletivo no valor de
R$ 50 mil por desrespeitar convenção coletiva e obrigar seus empregados a trabalhar em
feriado. A decisão prevê ainda multa de R$ 800 por empregado. Os ministros não conheceram de um recurso apresentado pelo supermercado em ação civil pública ajuizada pelo
Sindicato dos Empregados do Comércio de Campinas, Paulínia e Valinhos (SP). A disputa
entre trabalhadores e varejistas começou em 2007, com a edição da Lei nº 11.603 - que
alterou e trouxe novos dispositivos à Lei nº 10.101, de 2000. A última norma autoriza o
trabalho do comercio em domingos e feriados. No primeiro caso, exige apenas previsão
em lei municipal. No outro, acrescentou-se a necessidade de convenção coletiva. O setor
supermercadista alega, no entanto, que o caso deles deveria ser analisado conforme a
Lei Federal nº 605, de 1949, e o Decreto 27.948, de 1940, que não impõe qualquer restrição ao funcionamento do comércio varejista - entre eles o de gêneros alimentícios - em
domingos e feriados. Mas os ministros do TST têm aplicado a nova legislação.
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DICAS DE SEGURANÇA PARA O ALMOXARIFADO
Confira aqui algumas dicas para trabalhar
com segurança no almoxarifado, local
da empresa onde há grande circulação
de pessoas e responsável pelo armazenamento do estoque e demais materiais
utilizados.
• Mantenha o piso limpo e em bom estado
• Ao perceber que o peso a ser levantado está acima da sua capacidade e
não há meios mecânicos para realizar a tarefa, solicite a ajuda dos seus
colegas de trabalho
• Conserve em boas condições os
equipamentos destinados à movimentação de mercadorias, como empilhadeiras
• Use luvas ao manusear materiais cortantes, óculos, luvas, botas e avental
para realizar o transporte de ácidos e
calçados de segurança com bicos de
aço no manejo de materiais pesados
• Brincadeiras e competições para saber quem consegue levantar maior

peso são proibidas.
• Não carregue material em excesso,
isso dificulta os passos e a visão.
• Não corra e nem carregue mais do
que a empilhadeira agüenta.
• Não passe ou fique sob cargas que
estão sendo movimentadas por guindastes ou pontes rolantes.
COR

SIGNIFICADO

VERMELHO

PERIGO

ALARANJADO

ALERTA

AMARELO

ATENÇÃO

VERDE

SEGURANÇA

AZUL

CUIDADO

PÚRPURA

RADIAÇÃO

BRANCO

LIMPEZA

PRETO

DETRITO

USO DE CORES COMO FATOR DE
SEGURANÇA NOS ALMOXARIFADOS

O NB nº76, da ABNT especifica quais cores devem ser usadas nos Almoxarifados,
como fator de segurança e para identificar
máquinas e equipamentos de segurança,
delimitar áreas, advertir contra perigos
iminentes ou eventuais. (vide tabela*)

*Isto não dispensa, em absoluto, o emprego de outras formas de prevenção de acidentes, tais como cartazes, painéis, dentro do Almoxarifado.

Nova versão do simulador de aposentadoria JÁ disponível na internet
O Simulador de Tempo de Contribuição é
uma ferramenta que permite ao trabalhador calcular o tempo de contribuição dos
segurados do Regime Geral de Previdência Social. A nova versão deste aplicativo
substitui a anterior, trazendo uma interface mais didática, com mais facilidade e
clareza para o usuário executar o cálculo
do seu tempo de contribuição.
Ao acessar o serviço na página da Previdência Social Calcule sua Aposentadoria
> Simulação da Contagem do Tempo de
Contribuição), o usuário deve informar as
datas de admissão e demissão de cada
um dos contratos de trabalho.
Ao final da simulação é possível saber se
o usuário tem as condições para a aposentadoria, assim como o tempo que falta
para ter direito à aposentadoria integral.
No caso de aposentadoria proporcional,
além do tempo de contribuição o aplicativo verifica se o usuário possui a idade

Agência da Previdência Social

mínima, requisito obrigatório para o reconhecimento do direito ao benefício.
Esta versão do aplicativo inova na medida em que realiza a validação dos dados
cadastrais inseridos pelo cidadão, verificando os dados já existentes no Cadastro

Nacional de Informações Sociais (CNIS).
Ao identificar divergência entre os dados
inseridos e os do CNIS, o usuário é informado que deve agendar um atendimento
em uma Agência da Previdência Social
para a regularização do cadastro.
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Doenças no Inverno
Em caso de dúvida procure sempre
um médico de sua confiança

As mais comuns e quais os seus sintomas

A queda de temperatura anuncia a chegada das chamadas:
“doenças de inverno”. É uma época que gripes, resfriados, rinite, asma, bronquite e infecções respiratórias atacam com mais
agressividade, principalmente crianças e idosos.

Dentista Gratuito

A ASMA é caracterizada pela inflamação, inchaço e estreitamento dos brônquios, o que dificulta a passagem do ar. Os sintomas
mais frequentes são a tosse, o chiado na expiração, a falta de ar e
a sensação de aperto ou opressão no peito. É comum um quadro
de asma ter início com crises leves, no entanto, com o passar do
tempo, os ataques podem tornar-se mais intensos e demorados,
até se tornarem contínuos. Existem tratamentos que podem ser
aplicados no momento da crise e outros como preventivos, podendo também ser combinados. Embora o ataque não seja muito
intenso se tratado adequadamente, existem casos em que a crise
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O atendimento odontológico oferecido na sede do Sindicato,
para associados há mais de 6 meses, é totalmente gratuito.
As consultas devem ser marcadas pelo telefone:

11 2475-6565
Verifique, também, condições especiais para tratamentos com próteses e jaquetas. Você também pode utilizar os dentistas conveniados do Sindicato, que oferecem descontos aos associados. Confira
a relação no nosso site: (www.comerciariosdeguarulhos.org.br)

pode ser fatal, especialmente em pacientes cardíacos e grávidas.
A BRONQUITE é uma inflamação dos brônquios e bronquíolos,
que provoca um inchaço na mucosa e dificulta a passagem do ar.
Em decorrência disso, produz-se o chiado à inspiração e expiração características da doença. A tosse e a produção crônica de
secreção são marcantes. As origens da bronquite podem variar
desde as mais comuns, como a gripe, até o cigarro, a poluição
e a inalação de gases tóxicos. Nas crianças, que ainda não desenvolveram um sistema imunológico satisfatório, as crises de
bronquite geralmente surgem uma atrás da outra, mas o problema agrava-se quando o processo inflamatório fica crônico. A chamada bronquite crônica caracteriza-se por expectoração em pelo
menos três meses por ano, em dois anos consecutivos.
A PNEUMONIA tem origem a partir de infecções virais, bacterianas ou alérgicas. Quase metade dos quadros de pneumonia
é causada por vírus. A maior parte deles ataca o aparelho respiratório superior e suas vítimas preferidas são as crianças. Os
pulmões sofrem um processo inflamatório e o espaço ocupado
pelo ar é preenchido por líquido e pus. Assim, o oxigênio encontra dificuldade em atingir o sangue e, dependendo da gravidade,
a pneumonia pode ocasionar a falta de ar. Dentre os sintomas
mais comuns estão a febre alta, a tosse com fortes dores no peito,
catarro e dificuldades para respirar.
A RINITE ALÉRGICA normalmente é causada após o contato
com poeira, mofo, cheiros fortes, produtos químicos, cigarro, mudanças de temperatura e umidade. O quadro de rinite tem evolução crônica, com períodos de melhora e piora. Os sintomas
vão desde coriza, espirros, coceira no nariz até obstrução nasal.
O tratamento da rinite pode ser feito com soro fisiológico, antialérgicos e controle dos fatores ambientais que desencadeiam as
crises alérgicas.

Convênios Odontológicos
Drª Silvia Martins Cassiano
20% de desconto mediante a
apresentação da carteira do
Sindicato, exceto para tratamento endodôntico e protéticos.
Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 200 - Sala 809 - Vila Moreira - Guarulhos - São Paulo
Clinic Center Assistência
Odontológica
Rua Ipê, 54 - Centro e
Av. Rio Real, 247 - Jd Pres Dutra - Guarulhos - São Paulo
Segunda à sexta das 09h às
20h/ Sábados das 09h às 13h
Tel: 2468-4077 c/ Dr Fábio

Drª Isaura M. Mesquita Cury
(ortodontia)
Rua Morvan Figueiredo, 65
3º andar - Cjs 32/34
Centro - Guarulhos
Tel: 2440-3467
PH - Clínica Integrada de Tratamento Odontológico
Amplo atendimento odontológico
Rua XV de novembro, 85
1º ao 6º andares
Segunda à sexta das 08h às
20h/ Sábados das 08h às 17h
Tel. 2468-0410

VARIEDADES

nº 171 | o comerciário | junho/2011

Festas juninas
Fonte: ONG Criança Segura

Evite acidentes com crianças

Festa junina é sinônimo de quadrilha,
comidas típicas e diversão. Mas, infelizmente, as tradicionais comemorações
também são marcadas por acidentes
causados por fogueiras, balões e fogos
de artifício. As maiores vítimas de queimaduras nos hospitais nessa época do
ano são as crianças.
Alguns fatores contribuem para que elas
se tornem vítimas mais frágeis. A proximidade dos órgãos, a pele mais fina e
uma camada de gordura menor. Para
evitar incidentes, os fogos de artifício e
afins devem ser manuseados apenas por

profissionais. Até porque as crianças
sempre encontram formas arriscadas
de brincar com itens menos perigosos, como bombinhas. Não é à toa,
portanto, que é proibido vender ou
fornecer fogos de artifícios a menores, de acordo com o artigo 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A
pena para quem descumprir a lei é de
6 meses a 2 anos de detenção e multa. Por via das dúvidas, mantenha as
crianças longe das fogueiras. Melhor
mesmo é, então, que a diversão aconteça
com a pescaria, o jogo de argolas, o pulapula, acertar a boca do palhaço, etc...
Além das festas juninas, um estudo realizado pelo Hospital das Clínicas, revelou
que queimaduras acontecem dentro de
casa e a maioria das vítimas são crianças, entre 0 e 9 anos. No topo da lista estão acidentes com fogo e álcool seguido
por líquidos quentes, como água fervente,
café, sopa. São acidentes que podemos
evitar, nunca deixando o cabo da panela para fora do fogão e colocando as
panelas sempre nas bocas de trás. Com

esses cuidados reduziríamos sequelas
estéticas, psicológicas e funcionais nas
crianças. Sem contar que o tratamento é
dolorido e a longo prazo.
Os especialistas também lembram o perigo do uso do álcool líquido para limpeza
da casa. Tem quem pense que ele é mais
eficaz para desinfetar, quando na verdade evapora mais rápido que o álcool em
gel – menos perigoso que o líquido por
não espalhar tão facilmente.
Primeiros socorros
Caso seu filho se queime, não passe nada
no local afetado. Pomadas, pasta de dentes,
manteiga, clara de ovos ou outras receitas caseiras podem prejudicar mais ainda a ferida.
Em vez disso tudo, lave a região por 10 minutos em água corrente e busque atendimento
médico. A água ajuda a baixar a temperatura
da região afetada - e uma queimadura que
poderia ser profunda pode ficar mais superficial com essa medida. Se a chama atingir as
roupas, a vitima deve deitar no chão e rolar.
Quem estiver por perto deve cobri-la com
um lençol ou pano molhado e levá-la imediatamente ao hospital. Não estoure as bolhas,
pois há risco de infecção.

Chocolate quente cremoso
Ingredientes:
• 2 xícaras (chá) de leite
• 3 colheres (sopa) de Chocolate em Pó
• 4 colheres (sopa) de açúcar
• 1 Creme de Leite – Caixinha
• 1 pau de canela
• 1 colher de sopa de amido de milho

Trabalhar nunca
matou ninguém,
mas pra que se
arriscar ?

Modo de Preparo:
Em um liquidificador, bata o leite com o Chocolate em Pó, o amido de milho e o açúcar.
Despeje em uma panela com a canela e leve
ao fogo baixo, mexendo sempre até ferver.
Desligue, adicione o Creme de Leite e mexa
bem até ficar homogêneo. Retire a canela e
sirva quente.
Faz Bem Saber:
Deixe seu Chocolate Quente ainda mais
charmoso! Sirva com um pau de canela dentro da xícara, como se fosse uma colherinha.
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

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
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

