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73% NÃO SABEM QUAL É A FUNÇÃO DE VEREADORES
E DEPUTADOS
Poder Executivo – Palácio do Planalto

Poder Judiciário – Supremo Tribunal Federal

Poder Legislativo – Congresso Nacional

Pesquisa foi aplicada a comerciários e dependentes, na sede do Sindicato dos Empregados do Comércio de
Guarulhos. Sessenta pessoas foram ouvidas no mês de março e a grande maioria não soube dizer o que fazem
vereadores e deputados. Confira na pág. 04

1º de maio da Força Sindical

Foto: Renato Marques / Terra

Sede campestre

reúne mais de 1 milhão de trabalhadores

fecha para

O presidente Lula e a ex-ministra Dilma Rousseff compareceram à festa de 1° de Maio da Força Sindical, na Praça
Campo de Bagatelle, na zona Norte de São Paulo. Ao lado
do presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva,
Paulinho, do presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos
Motta e na presença de mais de 1 milhão de pessoas. A
redução da jornada de trabalho foi um dos principais temas
da festa, que também teve sorteios. Veja na página 03

MANUTENÇÃO
A Sede Campestre dos Comerciários de Guarulhos, localizada
em Santa Isabel, fechará para
manutenção a partir do mês de
junho e só reabrirá em setembro.
Leia na página 06
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A Tragédia Grega

M

ais uma vez, a crise financeira mostra as suas garras ao
mundo. Os gregos quebraram e agora terão que pegar bilhões de
dólares emprestados a juros escorchantes do FMI – Fundo Monetário Internacional, para pagar os especuladores
internacionais.
Nas últimas semanas, os gregos foram
chamados de irresponsáveis, de picaretas, disseram que eles não sabem controlar os gastos, que esconderam o rombo
das contas públicas e que o povo tem
mordomias demais.

Na verdade, os especuladores ganharam
rios de dinheiro e quebraram os Estados
Unidos, em 2008. Para que a crise não se
espalhasse, governos de todo o mundo
tiraram dinheiro dos contribuintes para colocar no mercado financeiro e estancar a
crise. Alguns países, como a Grécia, não
estavam com as contas muito boas e com
essa situação foram à lona.
Não vamos falar aqui do Euro, moeda única adotada por vários países na Europa,
que impede uma manobra simples que
muitos países usam em situações como
essa, que é desvalorizar o cambio, en-

carecendo produtos importados, estimulando a produção interna e gerando, com
isso, empregos e um novo ciclo de crescimento. Então, a única saída dos gregos
foi dizer ao mundo que não tinham como
pagar aos banqueiros internacionais.
E qual foi a resposta? Que emprestam o
dinheiro, mas os gregos terão que ficar
em dia segundo a cartilha dos agiotas
internacionais, que considera pessoas
como números, aquilo que vivenciamos
no Brasil durante o infeliz governo de
Fernando Henrique Cardoso: redução de
benefícios sociais, como aposentadorias,
aumento de impostos, etc.
A Grécia é um país onde não havia idade mínima para se aposentar, agora será
aos 65 anos, onde as universidades são
todas públicas e gratuitas e os hospitais
públicos são de qualidade, mas eles vão
perder isso, assim como vários países
europeus também precisarão rever esse
Estado de Bem Estar Social.
E tudo isso para que? Para sustentar o
cassino internacional que engorda banqueiros e especuladores que apostam no
pior. No final, quem paga a conta é o povo,
na Grécia, no Brasil ou no fim do mundo.
Por isso é que precisaremos pensar bem
no que queremos nas eleições de outubro,
para que o nosso futuro presidente não se
curve a esses abutres especuladores internacionais.
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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1° de Maio da Força Sindical reúne mais
de 1 milhão de trabalhadores
Foto: Ricardo Stuckert / Agência Brasil

O presidente Lula e a ex-ministra
Dilma Rousseff compareceram à
festa de 1° de Maio da Força Sindical, na Praça Campo de Bagatelle, na zona Norte de São Paulo.
Ao lado do presidente da Força
Sindical, Paulo Pereira da Silva,
Paulinho, do presidente da Fecomerciários - Federação dos Empregados no Comércio do Estado
de São Paulo, Luiz Carlos Motta e
na presença de mais de 1 milhão
de pessoas, o presidente Lula
lembrou os seus tempos de sindicalista dizendo “participei de greves num tempo que a inflação era
de 80% e a gente fazia greve sem
receber nada (salário)”, declarou.
O presidente Lula discursa observado pelo presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta
Paulinho detalhou as conquistas
O secretário-geral da Força Sindical,
que os trabalhadores tiveram nos últiEm seu discurso, Lula citou todas ações
João Carlos Gonçalves, Juruna, disse:
mos anos, entre as quais, a negociação
adotadas pelo seu governo para debelar
“viemos para nos divertir, mas quero
feita com o governo Lula, que resultou na
os impactos da crise financeira mundial,
lembrar que sem luta e unidade não conpolítica de valorização do salário mínimo.
lembrando que o Brasil foi o último a
quistamos nada. Precisamos ter partidos
Segundo o comando da PM, cerca de 1
entrar na crise e o primeiro a sair. A exfortes para mudar as leis e conquistar
milhão de pessoas passaram no evenministra Dilma destacou os avanços da
benefícios para os trabalhadores”.
to da Praça Campo de Bagatelle (SP).
economia brasileira nos últimos anos, o
Durante a festa foram sorteados 19 carTambém discursaram o presidente da
aumento do salário mínimo e a geração
ros e um apartamento. Os cupons para
Câmara, Michel Temer, o senador Aloide empregos. “Temos muito o que comeconcorrer ao sorteio foram distribuídos
sio Mercadante, o ministro do Trabalho e
morar, mas também muito a conquistar.
em vários locais, inclusive no Sindicato
Emprego, Carlos Lupi, e a ex-prefeita de
O que vem por aí vai ser mais riqueza
dos Comerciários de Guarulhos.
São Paulo, Marta Suplicy.
para os trabalhadores”, disse.

Redução de Jornada foi o principal pedido do ato
A redução da jornada de trabalho foi a
principal reivindicação no evento promovido pela Força Sindical para comemorar o Dia do Trabalho. Segundo os
líderes da central, a redução da jornada
de 44 para 40 horas semanais pode gerar cerca de 2,5 milhões de empregos.
“Assim como nos anos anteriores, a
redução da jornada também é nossa
principal reivindicação”, disse o deputado federal Paulo Pereira da Silva, Paulinho, presidente da Força Sindical. “Com
a redução, os trabalhadores terão mais

tempo para ficar com sua família.”
Luiz Carlos Motta (foto ao lado), presidente da Fecomerciários, também defendeu as 40 horas: “Comerciário é a categoria que mais trabalha no Brasil: 52 horas
por semana! Por isso, queremos 40 horas
já! Contamos também com o pleno apoio
da Força Sindical e do deputado Paulinho da Força com a regulamentação da
profissão de comerciário. A categoria que
mais cresce no Brasil não pode mais ser
tratada como um mero agrupamento de
trabalhadores”, disse ele.
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73% não sabem qual é a função de vereadores e deputados.
Pesquisa foi aplicada a comerciários e dependentes, na sede do SEC de Guarulhos
Maria Helena Rodrigues

U

ma pesquisa aplicada a comerciários e dependentes
na sede do Sindicato dos Empregados no Comércio,
revelou que a grande maioria, (73% dos entrevistados) não sabe qual a função desempenhada por vereadores e
deputados.
O objetivo da pesquisa foi saber um pouco mais sobre o modo
de votar e também sobre a disposição da categoria em eleger
um representante do movimento sindical comerciário do estado de São Paulo, caso exista algum concorrendo nas próximas

eleições. Quanto a isto, o resultado mostrou-se positivo, já que
82,3% dos entrevistados se mostraram favoráveis à idéia.
Outra boa notícia é que boa parte dos comerciários que afirmaram desconhecer o papel dos vereadores e deputados,
afirmaram também que gostariam de aprender mais sobre o
assunto para, nas próximas eleições, poderem escolher seus
candidatos com mais consciência.
Se você também quer saber mais, confira abaixo um esquema
básico sobre como funciona o governo em nosso país.

O GOVERNO DO BRASIL É DIVIDIDO EM TRÊS ESFERAS OU PODERES:

PODER
LEGISLATIVO
Propõe e vota leis, aprovando-as ou rejeitando-as.
Também pode fiscalizar
o Executivo

PODER
JUDICIÁRIO
Julga, de acordo com as
regras constitucionais
e as leis criadas pelo
Poder Legislativo

PODER
EXECUTIVO
Executa as leis existentes.
Sancionar ou veta as leis
aprovadas pelo Poder
Legislativo

Integram o Poder Legislativo os
parlamentares:
Nas cidades são os Vereadores
(atuam nas câmaras de vereadores).
Nos Estados são os deputados
estaduais (atuam nas assembléias
legislativas)
No país são os deputados federais
(atuam na Câmara dos Deputados), e
senadores (atuam no Senado Federal).
*A junção da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal forma o Congresso
Nacional, que fica em Brasília (DF)

Integram o Poder Judiciário:
Juízes, desembargadores e os
ministros dos tribunais superiores
(STJ, STF, TST, etc). Não há Poder
Judiciário municipal. Fóruns e tribunais
respondem aos Estados e ao País

Integram o Poder Executivo:
Nas cidades, o chefe do Poder Executivo é o prefeito, auxiliado, principalmente, pelos secretários.
Nos Estados, o chefe do Poder
Executivo é o governador, auxiliado,
principalmente, pelos secretários.
No país, o chefe do Poder Executivo
é o Presidente da República, auxiliado
pelos ministros.
No Brasil, os chefes de Poder Executivo têm muito poder, por executarem as
leis, mas eles dependem bastante dos
parlamentares (veja quadro do Poder
Legislativo), por isso é muito importante escolhermos com muito critério
os vereadores, deputados estaduais e
federais e os senadores

Importância:
São estes políticos que elaboram as leis que afetam diretamente a nossa vida.
Eles também têm o poder de
aprovar, reprovar ou impedir /
dificultar a votação de projetos de
leis, como acontece agora com o
PEC** das 40 HORAS

Importância:
Pessoas físicas (cidadão comum) ou
jurídicas (empresas, comércio etc)
resolvem suas desavenças com o
governo e com os outros. É no Poder
Judiciário que reclamamos nossos
direitos trabalhistas, que respondemos
por crimes que cometemos, que pedimos revisão de aposentadoria quando
o INSS não concede, que resolvemos
as disputas por dinheiro, casas, filhos,
etc. É o famoso vou te por no “pau”

**PEC significa Projeto de Emenda Constitucional
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brazilian_National_Congress.jpg

“O povo brasileiro vive a reclamar da qualidade de seus
políticos, da corrupção e dos eventuais descasos com
as necessidades da população, como saúde, segurança, educação etc. Mas será que a população já percebeu
que quem vota e escolhe esses políticos é ela mesma?”
Frase de autoria desconhecida.

Curiosidade

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Palacio_do_Planalto.jpeg

Já ouviu falar na Praça dos Três Poderes em
Brasília (DF)? Ela tem este nome porque é lá que ficam as sedes nacionais dos Poderes Legislativo, o
Congresso Nacional; do Executivo, o Palácio do Planalto e do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal.

http://telhadotiago.files.wordpress.com/2009/05/stf.jpg

Viu como é fácil? Para quem quiser saber mais há vários sites na Internet que tratam do assunto.
Veja alguns deles:
www.brasil.gov.br
www.infoescola.com
www.brasilescola.com
http://pt.wikipedia.org

Para conferir o resultado da pesquisa
pe
na íntegra, acesse o site do Sindicato:
www.comerciariosdeguarulhos.org.br
Foram ouvidas 60 pessoas entre 1º e 31 de março.
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Ainda dá tempo de aproveitar a Sede Campestre
antes do início da manutenção em junho
SEDE CAMPESTRE
Maio é um mês em que o calor está presente, mais leve, mas ainda quente. É
uma boa oportunidade antes do inverno
Dúvidas e informações: o telefone
para você aproveitar a piscina da Sede
da Sede Campestre é
Campestre.
Caso você ache que não dá mais para
11 4656-1783
curtir a piscina, não se esqueça do churContamos com a colaboração de
rasco com os amigos. Reúna uma turma
todos para continuar preservando
nossa Sede Campestre.
da sua empresa, convide a família, compre
a carne e vá se divertir. A vida também é
lazer. Mas não é só, tem o campo de futebol
Sede Campestre
gramado, a quadra poliesportiva coberta, salão de jogos, videokê, playground, lanchonete
e um amplo estacionamento, para sua comodidade. E para chegar não tem jeito de se perder. Siga pela Via Dutra até Arujá e de lá pegue a
Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel. A Sede fica logo ali, no Km 56, no bairro Cafundó - Santa Isabel.
Normas de funcionamento da Sede Campestre
Para proporcionar tranqüilidade aos freqüentadores e preservar o patrimônio dos comerciários, foram estabelecidas algumas regras de utilização para a sede campestre:
• O número máximo de convidados é de cinco por sócio, com a
cobrança de taxa pela utilização de R$ 15,00 por convidado.

•
•
•
•

Na piscina, o acesso só é permitido em trajes de banho.
Para ingressar na sede é necessário apresentar a carteira
de associado do sindicato e a carteirinha dos dependentes.
Funciona aos finais de semana e feriados, das 9h às 17h.
É proibido permanecer no local após às 17h.

PESQUEIRO
Bom, mas você não gosta de bagunça, de um monte de gente. Não
tem problema. Vá ao pesqueiro. É um lugar de paisagem exuberante
e peixes à vontade.
Regras de funcionamento do Pesqueiro
• O acesso ao pesqueiro ocorre
exclusivamente por dentro da
sede campestre, após identificação na portaria.

• Para proporcionar a tranquilidade necessária para a prática da
pescaria aos freqüentadores do
local, não é permitida a presença de crianças e de convidados.
Pesqueiro

NOTA
Lembramos que o final de semana dos dias: 29 e 30 de maio, será o último do semestre, antes do
fechamento para o início das obras, manutenção e melhorias em geral. Essa postura adotada pela
diretoria é mais um cuidado com os comerciários, aproveitando as baixas temperaturas da época
para encerrar as atividades, sem que os associados percam nenhum dia de lazer.... A reabertura
será no dia: 04 de setembro, quase na primavera... Momento em que tudo estará mais conservado, bonito e florido para você, seus amigos e sua famíla retornarem com prazer e alegria a nossa
querida Sede Campestre.
Contamos com a compreensão dos associados para continuarmos proporcionando bem-estar e conforto
a todos da categoria! E até a volta, com força total!
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VARIEDADES

As

regras

1. Os botões da camisa, a fivela do cinto e o fecho das calças devem de estar sempre alinhados.
2. Se conseguir colocar dois dedos entre o pescoço e o colarinho
de uma camisa, a camisa servirá confortavelmente mesmo depois de ser lavada.
3. A ponta da gravata nunca deve estar abaixo da fivela do cinto.
4. Sapatos devem estar bem engraxados e brilhantes e combinando com a cor do cinto.
5. Uma barba bem feita e um bom corte de cabelo são importantes
para qualquer ocasião.
6. Gravatas com desenhos animados ou bonecos não combinam
com nada.
7. Não é elegante alargar o nó da gravata a não ser para a retirar
por completo.
8. O cinto de segurança do carro deve sempre ser colocado por
baixo da gravata.
9. Poucas pessoas querem vê-lo em calções muito curtos e justos, ou em sungas com cores claras que marcam demais. É
constrangedor!
10. Aconteça o que acontecer, sua camisa deve estar sempre bem
passada.
11. Um anel, no máximo num dedo só. Nada de vários acessórios,
pulseiras e colares. Lembre-se que na moda, o menos é mais!
12. É melhor chegar a um evento bem vestido, em vez de mal
vestido; as pessoas pensarão que irá a um outro local mais
importante depois.
13. Uma das piores coisas, é usar meias que não cobrem completamente a perna quando a calça levanta e meias devem
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que um homem
deve saber sobre

moda!
sempre ser da cor dos sapatos.
14. Os jeans nunca devem ficar com
aquela marca de vinco do ferro.
Se for passar a calça é só para
tirar o amassado.
15. Números importantes: 1,25 cm
para os punhos; 3,5 cm de bainha nas calças, e 5 cm de
cinto a mais que a medida da
cintura.
16. Nem sempre o mais caro é o
melhor, o importante é saber escolher peças de qualidade e conseguir coordená-las.
17. Os vendedores podem ajudá-lo, e muito! Mas, lembre-se de
comprar somente o que você realmente gostou.
18. Camisas sem colarinho são para padres ou para alguém fora
de moda.
19. Quando tiver dúvidas pergunte a opinião a uma mulher.
20. Cigarros nunca são sinônimos de estilo na companhia de outras
pessoas.
21. Cuidado ao escolher sua roupa, lembre-se de sua idade (camisetas estilo surfista não são uma boa opção para quarentões),
roupas justas para quem tem uma barriguinha saliente, não é
elegante, além de ser desconfortável.
22. Por melhor que possa parecer seu perfume, não exagere. Tudo
que é demais, sobra...E por fim, uma dica: ter estilo é também
saber quebrar regras, mesmo que sejam estas. Fique na moda,
mas não deixe de ser você!

Mousse Fácil de Morango
Ingredientes:
• 1 cx de gelatina em pó sabor morango
• 1 lata (300ml) de leite condensado
• 1 lata (300ml) de creme de leite
Modo de Preparo:
Dissolve a gelatina conforme indica a
embalagem. No liquidificador acrescente a
gelatina dissolvida, o leite condensado e o
creme de leite. Bata durante aproximadamente 1 minuto. Depois, em uma travessa
ou forma, acrescente o líquido e leve ao
frezzer de 2 a 3 horas até engrossar.
É fácil, rápido e gostoso... Experimente!

Há 2 palavras que
abrem muitas portas:

Puxe e empurre
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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

