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O COMERCIÁRIO

SINCOMERCIÁRIOS AFINA PARCERIAS PARA AMPLIAR OFERTA 
DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
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Segundo levantamento feito pela Força Sindical, desde 1999 o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) não tem sido corrigido corretamente pelo governo, o 
que reduziu o saldo à metade do que deveria ser atualmente. As contas indicam que o 
confisco na correção chega a 88,3%.
Então não perca mais tempo! Se você tem ou teve dinheiro na conta do FGTS entre 
1999 e 2013, procure o Sincomerciários de Guarulhos, para aderir ao processo e cobrar 
na Justiça a revisão do seu saldo.
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O secretário-adjunto do Trabalho de SP, Aparecido Bruzarosco, esteve no dia 23 de maio, na sede do Sincomerciários 
de Guarulhos, para afinar a parceria entre o sindicato e o governo estadual no que se refere à oferta de cursos de 
qualificação para os trabalhadores no comércio

A L E R TA ! ! !
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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
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lém de defender os 
direitos dos mais 
de 2,5 milhões de 

trabalhadores que representa no 
Estado de São Paulo, a Fecomerciários 
desenvolve e participa de ações 
voltadas ao chamado Sindicalismo-
Cidadão.
O programa “Escola e Comunidade: 
Criança não Trabalha” atesta este 
compromisso social da nossa 
Diretoria e dos 68 Sindicatos Filiados. 

Ou seja: erradicar o trabalho infantil.
Trata-se de uma salutar parceria 
firmada entre a Fecomerciários e 
o Fórum Estadual de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
e demais órgãos afins. Parceria que 
significa a prática de um sindicalismo 
moderno cujos resultados favorecem 
a sociedade como um todo.
Resgatar a dignidade desse 
contingente subjugado a mais 
degradante forma de exploração de 
mão de obra e recolocá-lo nos bancos 
escolares constitui uma atitude 
benéfica a todo nosso quadro social.
Por isso, o projeto “Escola e 
Comunidade: Criança não Trabalha” 
desempenha um papel fundamental 
para tirarmos crianças e adolescentes 
dessa situação desumana e reintegrá-
los à comunidade por meio da 
educação.

17 CIDADES
A Diretoria da Fecomerciários e seus 
Filiados têm a grata sensação de 
estar atuando como agentes sociais 
de transformação. Acreditamos 
e investimos numa iniciativa que 
começou em Guarulhos, Diadema e 
Itaquaquecetuba.

Dada a sua eficiência, foi acolhida 
por 14 cidades do Vale do Ribeira, no 
início deste ano. Certamente, não vai 
tardar a se ampliar em todo o Estado.

COMPROMISSO
Portanto, para a Diretoria da 
Fecomerciários e para os 68 Filiados, 
é motivo de orgulho exercemos 
a responsabilidade de estarmos 
engajados e comprometidos com as 
lutas focadas na construção de um 
País mais justo, fraterno e igualitário.
Erradicar o trabalho infantil e 
elevar o número de matrículas 
nos estabelecimentos de ensino 
configura-se como o caminho 
certo para atingirmos tamanho 
objeto. Afinal, educação é a base da 
sociedade.A

PELO RESgATE DA DIgNIDADE hUMANA!

Luiz Carlos Motta
Presidente da Fecomerciários
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O secretário-adjunto do Trabalho de São 
Paulo, Aparecido Bruzarosco, esteve no dia 
23 de maio, na sede do Sincomerciários de 
Guarulhos, no Centro, para afinar a parceria 
entre o sindicato e o governo estadual no que 
se refere à oferta de cursos de qualificação 
para os trabalhadores no comércio. A 
intenção é ampliar as oportunidades de 
aprimoramento profissional oferecidas pelo 
sindicato através do Centro de Qualificação 
do Comerciário (CQC).
“Estamos visitando os sindicatos para 
saber quais são as principais demandas de 
cada setor. Desta forma poderemos aplicar 
melhor a verba destinada à qualificação de 
trabalhadores, apoiando a oferta de cursos 
que realmente colaborem para a inclusão 
das pessoas no mercado de trabalho”, 
afirmou Bruzarosco.
“A rotatividade no comércio é bastante alta. Muitas vezes 
o comerciário não consegue se recolocar devido à falta 
de conhecimentos necessários para uma boa atuação 
profissional. Nossa intenção é diminuir este problema 
oferecendo ainda mais cursos gratuitos e de qualidade, como 
os que já acontecem no CQC”, disse Walter dos Santos. 
Também participaram do encontro, Noemia Maria Batista, 
diretora do CQC, Nelson Agostinho de Oliveira, secretário-

adjunto do Trabalho de Guarulhos e diretor de Saúde do 
Sindiquímicos, Willians Ferreira, coordenador do Centro 
de Solidariedade ao Trabalhador, Sandra Madeu, gerente 
de articulação da Secretaria do Trabalho de Guarulhos, 
Vera Lucia Belezzo, presidente da Comissão Municipal 
do Emprego, Augusto Valdomiro Knupp, do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Guarulhos, além de membros da diretoria 
do sindicato.

Da esq. para dir.: Aparecido Bruzarosco, Nelson Agostinho de Oliveira,
Noemia Maria Batista e Walter dos Santos

SINCOMERCIÁRIOS AFINA PARCERIAS PARA AMPLIAR OFERTA DE CURSOS 
DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Por Maria Helena Rodrigues

Segundo levantamento feito pela Força Sindical, desde 
1999 o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
não tem sido corrigido corretamente pelo governo, o que 
reduziu o saldo à metade do que deveria ser atualmente.
As contas indicam que o confisco na correção chega a 88,3%.
Pelos cálculos da Força Sindical, um trabalhador que tinha 
R$ 1.000 na conta do FGTS no ano de 1999 tem hoje apenas 
R$ 1.340,47.  Os cálculos corretos indicam que a mesma 
conta deveria ter R$ 2.586,44. Ou seja, uma diferença de R$ 
1.245,97 a mais.
Então não perca mais tempo! Se você tem ou teve 
dinheiro na conta do FGTS entre 1999 e 2013, procure o 
Sincomerciários de Guarulhos, para aderir ao processo e 
cobrar na Justiça a revisão do seu saldo.
É só apresentar original e cópia dos seguintes documentos:  
RG, comprovante de endereço, extrato do FGTS e página 
da carteira de trabalho onde consta o número do PIS/PASEP.

Junte-se ao Sincomerciários de Guarulhos e vamos à luta 
por nossos direitos.

AÇõES jUDICIAIS PELA CORREÇÃO DO FgTS

Mais informações:
TEL:  2475-6565

O atendimento para quem desejar dar entrada no 
processo é feito na sede do Sincomerciários de 
Guarulhos, na Rua Morvan Figuereido, nº 65 - 7º Andar 
Centro de Guarulhos (próximo à pça Getúlio Vargas).
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O mercado de trabalho gerou em Guarulhos, nos quatro 
primeiros meses do ano, 6.580 novos postos de trabalho 
com carteira assinada. Em abril ocorreram 13.438 admissões 
e 11.620 desligamentos, o que corresponde à criação de 
1.818 novos postos de trabalho. O resultado representa um 
crescimento significativo de 22% em relação ao estoque 
do mês anterior, segundo dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados no dia 
21 de maio, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
No acumulado dos últimos doze meses, foram gerados em 
Guarulhos 8.237 novos empregos com carteira assinada. Em 
relação a abril do ano passado, quando foram criados 1.301 
novos empregos formais, os 1.818 novos postos de trabalho 
gerados no último mês equivalem a um crescimento de 
aproximadamente 40%.

CRESCIMENTO DO EMPREGO
Na comparação do município com as demais regiões 

analisadas, o percentual de admissão registrado foi de 
13,21% superior a média nacional, cujo percentual foi de 
5,61%, e do Estado de São Paulo, com 3,37%, e da Região 
Metropolitana do Estado de São Paulo, com índice de 3,49%.
Para o secretário do Trabalho, Rabih Khalil, os números 
mostram que o município está no caminho certo, em um 
ritmo constante de crescimento do emprego. “É importante 
ressaltar que no comparativo de Guarulhos com o Estado de 
São Paulo e com a Região Metropolitana, o percentual de 
admissão é muito superior. O que demonstra o acerto nas 
ações adotadas pelo prefeito Sebastião Almeida para que as 
empresas mantivessem o ritmo de contratações”, avalia o 
secretário.
O setor de Serviços continua liderando o ranking na geração 
de empregos em 2013, com 4.680 novos postos de trabalho. 
Na sequência, vem o da indústria de transformação, com 
1.149 novos postos de trabalho e, na terceira posição, está o 
da construção civil, com 724 novos empregos

gUARULhOS SUPERA OS 6,5 MIL NOvOS POSTOS DE TRAbALhO
COM CARTEIRA ASSINADA EM 2013

Por Maria Helena Rodrigues

LOjAS AMERICANAS CONDENADA POR jORNADA IRREgULAR

A rede Lojas Americanas foi condenada em R$ 3 milhões 
por submeter seus empregados à jornada móvel variável. 
A decisão é da 9ª Vara do Trabalho de Natal. Nesse tipo de 
contratação o trabalhador não tem jornada fixa para entrar 
ou sair da empresa, ficando à disposição do empregador.
Na ação civil pública do Ministério Público do Trabalho no 
Rio Grande do Norte, há registros de empregados que 
trabalharam em oito horários distintos no período de 30 dias 
e de trabalhador que passou 24 dias sem repouso semanal 

remunerado. A empresa terá de adotar em todas as lojas 
no País a jornada fixa de trabalho e a elaborar novo padrão 
de contrato, com descrição das funções de cada cargo. 

IRREGULARIDADES - A empresa também foi flagrada por 
desvio de função, marcações nas folhas de ponto que 
não correspondem à realidade, não-concessão de folga 
após o 6º dia consecutivo de trabalho e compensação 
ilícita de horários nos contratos de empregado aprendiz.
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PARQUE ECOLÓgICO DO TIETÊ

A Sede Campestre e o Pesqueiro estão 
fechados para manutenção e voltam em 

setembro, mas enquanto isso, você não deve 
ficar dentro de casa. Aproveite o que está disponível de 

lazer para você e sua família. Uma boa opção é o Parque Ecológico do Tietê – Núcleo 
Engenheiro Goulart, inaugurado em 1982, atende aos 4,5 milhões de moradores da Zona 

Leste. Ocupa uma área de 14 milhões de metros quadrados, que vai desde a Barragem da Penha e São Miguel Paulista ao 
município de Guarulhos. Ele serve de bacia de acumulação de água do Rio Tietê, para que não haja enchentes na Marginal. 
Considerado uma das grandes reservas ambientais do Estado, também é um grande laboratório de educação e cultura em 
relação ao meio ambiente, sem descuidar de sua finalidade, que é a preservação da Várzea do Rio Tietê. O Parque conta 
com o Centro de Educação Ambiental, o Centro Cultural, o Museu do Tietê, uma Biblioteca e o Centro de Recepção de 
Animais silvestres, que abriga 2 mil animais (apreendidos pelo Ibama, Polícia Florestal ou doados pela população).

BIBLIOTECA
O Parque conta com o Centro de Educação Ambiental, o Centro Cultural, o Museu do Tietê, Biblioteca, e o Centro de 
Recepção de Animais Silvestres, que abriga 2 mil animais (apreendidos pelo Ibama, Polícia Florestal ou doados pela 
população). Vem passando por um programa de revitalização, que já concluiu a recuperação da trilha de caminhada e dos 
campos de futebol; ampliação do Museu do Tietê; construção de novos quiosques com churrasqueiras, coreto, mesas 
c/ tabuleiro de xadrêz, sanitários, playground’s, áreas de ginastica; reforma do conjunto aquático, das lanchonetes, das 
quadras poliesportivas, do casarão para a o Centro de Apoio ao Idoso, do Centro de Recepção de Animais Silvestres, que 
passou a se chamar Orlando Villas Boas.

www.ecotiete.org.br

HORÁRIO: de segunda a domingo, das 08h às 17h
TELEFONE: (11) 2958-1477
SITE: www.ecotiete.org.br
E-MAIL: parqueecologicotiete@daee.sp.gov.br

ENTRADA FRANCA
ONDE: Região Leste
Endereço: Rua Guirá Acangatara, 70
Engenheiro Goulart - CEP: 03718-090 
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SAÚDE

Comer pão com bolor faz mal à saúde?
Sim e não. Formado por fungos e leveduras, o bolor é 
o nome vulgar dado somente à textura esbranquiçada, 
esverdeada ou mesmo enegrecida que se desenvolve 
na superfície dos alimentos, quando são armazenados 
de maneira inadequada, ficam expostos ao ambiente ou 
mesmo sob refrigeração. 
Essa substância até poderia ser considerada inócua, mas, 
como em casa, nos restaurantes ou em outros locais de 
venda ou conservação de alimentos não temos como saber 
quais as espécies de organismos que se desenvolvem nos 
alimentos, não se pode considerar esse bolor inofensivo.
Além disso, quando um fungo se expõe na superfície do 
alimento, é porque sua colônia já está bem desenvolvida no 
interior do mesmo, e é lá que são produzidas as substâncias 
nocivas, chamadas de micotoxinas – que variam de acordo 
com a espécie do fungo.

Torrá-lo neutraliza o possível efeito maléfico?
Torrar o pão mata o fungo, mas, na maioria das vezes, não 

inativa a toxina produzida por ele, pois esta é resistente 
ao calor. O consumidor deve confiar nas mensagens de 
repulsa de sua visão e de seu olfato: deve recusar alimentos 
que não atendem aos requisitos de nossos sentidos e 
de sanidade, evitando ser acometido por doenças assim 
veiculadas pelos alimentos. 

COMER PÃO COM bOLOR FAz MAL à SAúDE?
TORRÁ-LO NEUTRALIzA O POSSívEL EFEITO MALéFICO?

Dentista gratuito
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:

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)

11 2475-656511 2475-6565

Germinação dos esporos

Hifas do bolor
em desenvolvimento

Esporos liberados

Esporângio

Os fungos e leveduras que formam o bolor que cobre alimentos armazenados de forma inadequada 
podem não ser inofensivos. Em resposta a nosso leitor, uma nutricionista explica por que seu consumo 
não é recomendado.

BOLOR NEGRO DO PÃO
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O AgENTE SECRETO AMARO CAMARAjIPE Marcelo Schmitz

INSCREvA-SE NO I FESTIvAL DE POESIA DA FECOMERCIÁRIOS
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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 
comerciários e práticos de farmácia de todo o Estado mas, 
com apenas um trabalho inédito.
Para se inscrever, o participante deve vir ao Sincomerciários 
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:

NOvOS PARCEIROS

Rua Luiz Faccini, 487
Centro - Guarulhos
(11) 2443-2568
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ARua Arminda de Lima, 3.576
Vila Progresso - Guarulhos
(11) 2937-0525 / 2937-0524
Bio.jlv@hotmail.com
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M

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



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: ________________________________________


