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Temer quer flexibilizar a ClT
e aprovar a TerCeirização

Enquanto as atenções se voltam para as mudanças na Previdência, 
discretamente a equipe de Michel Temer já trabalha a flexibili-
zação da CLT, englobando FGTS, férias, previdência social, 13º 

salário entre outros e, ainda, a aprovação da terceirização.
Página 04

eNTreGa De KiT-bebÊ CompleTa
um aNo

A entrega de kits-bebê completou um ano em maio. O kit é ofe-
recido pelo Sincomerciários de Guarulhos às mães comerciárias 
sócias há pelo menos três meses, ou dependentes de sócios e 

que tenham filhos com idade de zero a três meses.
Página 07
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SiNuCa De biCo

A expressão “sinuca de bico” é utilizada quando o jogador de sinuca 
fica sem saída, não tem como atingir a bola que precisa sem bater 
antes em outra que não pode, ou seja, ele está sinucado.
Parece que assim estamos no Brasil. Nossa situação política está de tal 
maneira fraturada que não há como atingir os resultados necessários 
para a melhoria da economia e pacificação do país sem espalhar as 
bolas pela mesa de bilhar.
A essa altura do campeonato nem importa mais saber se a culpa 
é da oposição, do governo, do Aécio, da Dilma, do Temer, do Cunha. 
Esse tempo já passou, pois a “lava-jato” trouxe à tona os podres de 
praticamente todos os partidos, que todos sabíamos que existiam, mas 
não tínhamos como provar ou não queríamos enxergar.
Dilma não conseguia governar, seja por incompetência, seja porque 
traiu o projeto político que prometeu na eleição. Já Temer tem que 
prestar contas ao diabo, para quem vendeu sua alma para chegar ao 
poder, pois não há outro nome a ser dado aos acordos feitos para 

viabilizar o impeachment.
Fato é que esses caras que estão lutando pelo poder parecem não se 
importar com o povão. No final, vão querer que paguemos a conta, vão 
tentar nos empurrar goela abaixo aumentos de impostos, flexibilização 
da CLT, terceirização, aumento de idade na aposentadoria, tudo para 
tapar os rombos que provocaram.
A esta altura do campeonato, se tivessem um pouco de amor pelo 
Brasil, renunciariam todos e convocariam eleições, o que rearranjaria 
o conjunto de forças políticas e daria um mínimo de governabilidade 
a um governo que tivesse a legitimidade das urnas, que não é o caso 
de Temer. Mas até em relação a isso tenho dúvida quanto ao sucesso, 
pois o nosso Congresso nada mais é que a representação dos eleitores. 
Se esses deputados e senadores estão lá é porque alguém votou neles.
Essa é a desgraça nacional. A renovação haveria de ocorrer também no 
Congresso Nacional, mas dado o nosso sistema político, quem disse 
que mudar nomes poderá alterar o quadro viciado que temos.
De tudo isso, a única coisa que podemos afirmar é que os trabalha-
dores têm de deixar de lado essa história de coxinhas e mortadelas 
e ficarem unidos, pois tenham certeza que os patrões assim estão. 
Em períodos como o que atravessamos, apenas a organização dos 
trabalhadores é capaz de fazer frente aos ataques que virão. Os sindi-
catos são o escudo e detêm legitimidade e capacidade para representar 
a classe trabalhadora e terão de fazer a sua parte.
Vamos continuar lutando por um Brasil melhor e isso passa pela 
manutenção do poder de compra dos salários, pelo aumento real, pela  
distribuição de renda e melhores condições de trabalho.
Nós não vamos pagar o pato!
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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

Itaquá, Poá e Ferraz
Ligue: (11) 4642-0792
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SiNComerCiÁrioS CoNquiSTa auxÍlio-CreCHe para
mãeS Do Torra Torra

A diretoria do Sincomerciários de Guarulhos conquistou 
o benefício do auxílio-creche para as comerciárias que 
trabalham nas lojas Torra Torra de Guarulhos e Itaqua- 
quecetuba.
Serão R$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais por filho até 
03 (três) anos de idade.
Dezenas de famílias serão beneficiadas, com mais 
tranquilidade e qualidade de vida.

SiNComerCiÁrioS De GuarulHoS ofereCe aTeNDimeNTo 
oDoNTolÓGiCo GraTuiTo Na SubSeDe De iTaquaqueCeTuba

Começou na quinta-feira 02 de junho, o atendimento 
odontológico gratuito para comerciários associados no 
novo consultório da subsede de Itaquaquecetuba. As es-
pecialidades oferecidas são: exames clínicos, emergência, 
dentística, periodontia, cirurgia, radiografia, odontopediatria, 
endodontia, odontologia preventiva e manutenção de prótese.
A princípio o atendimento acontecerá às terças e quintas- 
feiras.“Há muito anos oferecemos atendimento odonto-
lógico gratuito em nossa sede, no Centro de Guarulhos, 
e agora estendemos o serviço para Itaquá, onde já 
está sendo bastante procurado. Despesas com 
dentista geralmente são altas e capazes de deses-

tabilizar o orçamento das famílias, por isso achamos 
importante oferecer esta tranquilidade aos comerciários”, 
diz Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de 
Guarulhos.

Para ter direito a mais esse benefício, é preciso estar 
sindicalizado há, pelo menos, seis meses, estar em dia 
com as mensalidades e ativo no comércio.

A subsede em Itaquaquecetuba fica na rua Guilhermina Maria 
Conceição, 79, Centro. Para mais informações e agendamento, 
ligue: 4642-0381 ou 4642-0792.

4642-0381
4642-0792

Para mais informações e 
agendamentos, ligue:
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Enquanto as atenções se voltam para as mudanças 
na Previdência, com propostas para fazer com que os 
trabalhadores trabalhem até mais tarde, discretamente a 
equipe do presidente interino Michel Temer já desenha 
outra medida polêmica: a reforma trabalhista. O objetivo 
é flexibilizar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a 
partir principalmente dos acordos coletivos, para reduzir 
os custos dos empresários.
FGTS, férias, previdência social, 13º salário e licença-
-maternidade, entre outros, continuarão existindo obriga-
toriamente, mas serão flexibilizados. Ou seja, as partes 
(empregadores e sindicatos da categoria) poderão 
negociar, por exemplo, o parcelamento do 13º e a redução 
do intervalo de almoço de uma para meia hora. As horas 
gastas no transporte que contarem como jornada de 
trabalho - nos casos em que a empresa oferece a condu-
ção - também poderiam ser objeto de negociação.
Faz parte da proposta, ainda, a conclusão da votação 
do projeto que trata da terceirização pelo Congresso 
Nacional. O texto aprovado pela Câmara dos Deputados e 
enviado ao Senado prevê a contratação de trabalhadores 
terceirizados nas chamadas atividades-fim das empresas, 
o que hoje não é permitido.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira (PTB-RS), já 
começou a discutir o assunto com o presidente do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Ives 

Gandra Filho - defensor da flexibilização da lei trabalhista.
Entre os acordos de flexibilização estão redução das 
horas de transporte, dos intervalos intrajornada, do 
cômputo do adicional noturno; redução do intervalo de 
uma hora do almoço para meia hora, nos casos em que o 
trabalhador permaneça no local de trabalho.
O diretor da Confederação Nacional da Indústria (CNI), 
Alexandre Furlan, lembrou que a reforma trabalhista e a 
regulamentação da terceirização fazem parte da agenda 
do setor produtivo, entregue a Temer. Ele disse acreditar 
que as propostas avancem diante da mudança de discurso 
com Temer no governo.
Para Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários 
de Guarulhos, o governo e o empresários querem que 
o trabalhador pague o pato, “Quando estava dando tudo 
certo, tinha dinheiro para todo o lado, esses empresários 
ganharam milhões e ainda contaram com a boa vontade 
do governo, que fez várias desonerações, agora querem 
aproveitar o ciclo de baixa na economia para que acredite-
mos que sem essas mudanças, o Brasil não avançará. De 
novo, querem que o trabalhador pague a conta, para que 
seus lucros permaneçam como estão. Não admitiremos 
que o governo de Temer, que não foi eleito, ataque os 
direitos dos trabalhadores. Essa conta tem que ser paga 
pelos empresário, que nem imposto de renda sobre lucro 
presumido pagam”.
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CaTaveNTo CulTural e eDuCaCioNal promove o
CoNHeCimeNTo para CriaNçaS e aDulToS

Enquanto a sede campestre passa pela manutenção 
anual, essa é uma excelente pedida para a família, princi-
palmente pela época de frio. Não fica em Guarulhos, mas 
vale o deslocamento e a visita. Localizado na Praça Cívica 
Ulisses Guimarães, no centro de São Paulo, pratica-
mente em frente ao Mercado Municipal de São Paulo, o 
Catavento Cultural e Educacional é um dos espaços da 
cidade que mais atrai público infanto juvenil em busca de 
informação e diversão. O local tem como objetivo apre-
sentar para crianças e adolescentes, assim como para 
adultos, conhecimentos científicos e culturais transmiti-
dos de forma lúdica, por meio de exposições e outros 
ambientes interativos.
As instalações do Catavento estão divididas em quatro 
grandes seções que tratam de temas determinados. A 
primeira, intitulada Universo, fala sobre o espaço sideral 
e sobre os planetas de nosso sistema solar; a segunda é 
denominada Vida, e conta a história da evolução na Terra, 
desde os primeiros animais até o Homem; Engenho, a 
terceira seção, traça um panorama das criações humanas 
no âmbito da ciência; já Sociedade mostra os problemas 
de convivência enfrentados por diversos povos do mundo. 
Inaugurado em 2009, no antigo prédio do Palácio das 
Indústrias, o Catavento Cultural e Educacional possui mais 
de oito mil metros quadrados de área, nos quais estão 
dispersas aproximadamente 250 atrações que prometem 

entreter crianças, jovens e adultos de todos os gostos. 
Toque em um meteorito verdadeiro que caiu há 6 mil 
anos na Terra! Saiba como o veneno dos animais podem 
nos ajudar. Aprenda sobre nanotecnologia de forma di-
vertida. Teste sua mente na sala de ilusões e em diversas 
experiências de física. E muito mais.
O espaço está aberto para o público de terça a domingo, 
inclusive aos feriados, e visitações em grupo, com mais 
de 12 opções de roteiros temáticos, podem ser agenda-
das mediante o preenchimento do formulário disponível 
no site oficial. Os ingressos custam de R$ 3 (meia) a R$ 
6, mas aos sábados a entrada é franca.

SERVIÇO

CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL
Horário de funcionamento:

de terça a domingo, das 9h às 17h, inclusive aos feriados. 
Entrada até às 16h.

End.: Praça Cívica Ulisses Guimarães, s/n - Brás - Centro
São Paulo.

Preço: R$ 6,00  (R$ 3,00 meia-entrada).

Tel.: (11) 3315-0051.
www.cataventocultural.org.br
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CoNHeça aS DoeNçaS CauSaDaS pelo frio
Sistema imunológico deve estar fortalecido para evitá-las

permitindo sua multiplicação. Ao perceber a presença 
desse corpo estranho, o organismo entra em um mecanis-
mo de defesa. Para se proteger, o corpo desencadeia um 
processo inflamatório, o que pode resultar no aumento 
da temperatura, tosse e coriza.

DOENçAS qUE CHEGAM COM O INVERNO

Amidalite - Sintomas: dor de garganta, febre, inchaço no  pescoço e 
mau hálito. Tratamento: uso de anti-inflamatórios. Prevenção: evitar 
mudanças de temperatura
Asma - Sintomas: chiados no peito, tosse e falta de ar. Tratamento: 
uso de broncodilatador. Prevenção: eliminar a poeira doméstica.
Bronquite - Sintomas: tosse seca com chiado e eliminação  de catarro, 
dor no peito, cansaço e febre. Tratamento: vaporizadores, analgésicos, 
descongestionantes nasais e hidratação. Prevenção: evitar cigarros.
Otite - Sintomas: dor de ouvido e febre. Tratamento: uso de antibióti-
cos e analgésicos. Prevenção: manter limpar as vias aéreas.
Rinite - Sintomas: coriza, espirros e coceira no nariz. Tratamento:  
medicamentos e vacinas anti-alérgicas. Prevenção: deixar o ambiente 
limpo.
Sinusite - Sintomas: dor de cabeça e nariz entupido. Tratamento: uso 
de medicamentos. Prevenção: na presença de coriza, usar desconges-
tionante nasal.
Gripe - Sintomas: inflamação na  garganta, dor muscular, dor de 
cabeça, febre alta, calafrios,  fraqueza, tosse seca, espirros e coriza. 
Tratamento: hidratação,  repouso e uso de medicamentos antitérmi-
cos, analgésicos e   descongestionantes nasais. Prevenção: lavar bem 
as mãos  e o nariz e evitar aglomerações.
Resfriado - Sintomas: espirros, tosse, dor  de garganta, dor muscular,  
secreção nasal intensa, dor de  cabeça e febre baixa. Tratamento: não 
há remédio  específico para o tratamento.  O repouso é a melhor solução. 
Prevenção: lavar bem as mãos e o nariz.

As baixas temperaturas dos últimos dias já sinalizam a che-
gada do inverno e, infelizmente, as indesejadas doenças 
comuns da estação.
Nesta época do ano, vírus e bactérias aproveitam o 
acúmulo de pessoas em locais fechados para se espalhar 
com mais facilidade. O sistema respiratório é o principal 
alvo desses vilões. Por isso, gripes, resfriados, otites, 
sinusites e bronquites são as doenças mais frequentes.
Para fugir dessas doenças é necessário reforçar o siste-
ma  imunológico – responsável pela defesa do organismo 
contra vírus e bactérias. Alimentação adequada, hidrata-
ção, prática de atividade física e uma boa noite de sono 
são as recomendações do clínico geral para fortalecer 
o corpo. Também é válido evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas e de cigarro.
Ao perceber os sintomas de cada patologia é indicado 
procurar ajuda médica. Quanto mais rápido for diagnosti-
cada a doença, menores serão as complicações.

BEM-ESTAR NA ESTAçãO

Dicas para evitar as doenças comuns no inverno:
Evite locais fechados e aglomerações: se não for possível, 
deixe uma janela aberta para ventilação; mantenha a imu-
nidade do corpo alta, para isso durma e coma bem e evitar  
o consumo de bebidas alcoólicas. Em casa, evite o acúmu-
lo  de poeira e substitua o uso  de cobertores que soltam 
pelos por mantas de tecido sintético ou algodão. Tome as 
vacinas recomendadas, como a indicada para o H1N1.

Atuação dos vírus no corpo
Ao entrar pela boca, principal porta de entrada, o vírus 
segue para a laringe e entra em contato com as células, 
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eNTreGa De KiT-bebÊ CompleTa um aNo e
beNefiCia DezeNaS De famÍliaS

”Há um ano, quando a companheira Joyce, nossa funcionária e colabo-
radora aqui no Sincomerciários, entrou em minha sala com a ideia do 
kit-bebê, eu não imaginava que isso faria tanto sucesso. Sem dúvida, 
dentre tantas, é uma das ações mais eficazes e bem sucedidas que 
já tivemos, fico feliz ao ver o sorriso de pais e mães comerciárias que 
vêm ao sindicato para retirar o kit. Uma criança é uma luz em um lar. 
Dou meus parabéns a eles e aos funcionários do sindicato por essa 
iniciativa”, assim Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários 
de Guarulhos, resumiu a entrega do kit-bebê, que completou um ano 
em maio, mês em que mais pais e mães vieram à sede do sindicato e 

retiraram o kit oferecido pelo Sincomerciários de Guarulhos às mães 
comerciárias sócias há pelo menos três meses, ou dependentes de 
sócios e que tenham filhos com idade de zero a três meses.
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. 
Desde o início de mais esse benefício, em 2015, dezenas de  
comerciários receberam o kit.

Wellington, ex-funcionário da L. Bomfim, 
a esposa, Cristiane, e a filha Williane

Jacqueline da Zena Móveis recebe o 
kit de Gabriel

Robson do Dia Brasil e sua esposa, 
Amanda, recebem o kit de Samuel

Carlos da Via Varejo recebe o kit de 
Esther

Reinaldo da Multieixo e sua esposa 
Ivanete recebem o kit de Raiane

Celso da Poapar recebe o kit de Davi
Edvalmir da Tenda recebe o kit de 

Davi
Felipe da Balaska recebe o kit de 

Laura

NOVAS PARCERIAS

COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO
Rua Vicente de Melro, nº 1072 – Vila Galvão – Guarulhos/SP
Tel. (11) 2086-4455

DESCONTOS: 15% sobre o valor da mensalidade

DGE CONEXÃO INFORMÁTICA
Av. Maria Gebin de Moraes, 477 – Pq Continental – Guarulhos / SP
Tel. (11) 2937-4299

DESCONTO: 20% sobre a tabela vigente

GANHADORES DO MÊS DE ABRIL DE 2016

GANHADORES DO MÊS DE MAIO DE 2016



Empregador: _______________________________________________________ CNPJ:  ___________________________

Ramo de atividade:  ___________________________________________________________________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________ nº  _________

Bairro: __________________________________________   Telefone:  _________________________________________

Cargo ou função:  ____________________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/_____     Tempo na categoria:  ________________________________________

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 3 x 4

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:  _______________________________________

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

DADOS DA EMPRESA

PROPOSTA DE ADMISSãO AO qUADRO SOCIAL

DEPENDENTES

SINDICALIZE-SE!


