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CENTRAIS DIVULGAM CARTA UNIFICADA
CONTRA AS REFORMAS

O dia 28 de abril de 2017 entrará para a história do povo
brasileiro como o dia em que a maioria esmagadora dos
trabalhadores disse NÃO à PEC 287, que destrói o direito à
aposentadoria, NÃO ao PL 6787, que rasga a CLT e NÃO à lei
4302, que permite a terceirização de todas as atividades de
uma empresa!

Veja na página 03

RETROCESSO: DEPUTADOS APROVAM
‘REFORMA’ TRABALHISTA

A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei da “reforma”
trabalhista que virtualmente demole a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). A votação foi concluída no dia 26 de abril. O texto
foi para o Senado. Veja na página 04 o que você vai perder se os
senadores aprovarem o projeto como está.

Veja na página 04

SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO FECHAM PARA MANUTENÇÃO
O final de semana
dos dias 27 e 28 de
maio será o último
antes da interrupção anual de funcionamento para
obras de melhorias
e manutenção da
Sede Campestre
e Pesqueiro dos
Comerciários.
Página 05
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Acorde antes que seja tarde

Estávamos no fechamento desta edição quando fomos surpreendidos pela
informação publicada pela imprensa de que o Presidente Michel Temer
concordou e incentivou o dono da JBS, Joesley Batista, a pagar propina para
Eduardo Cunha ficar quieto na cadeia.
Esse fato demonstra, mais uma vez, que Temer é ilegítimo, não foi eleito, não
tem estatura para ocupar a Presidência e faz parte de um esquema montado
para tomar o poder e praticamente revogar a Lei Áurea no Brasil, tornando
os nossos trabalhadores uma mão de obra quase escrava, para fornecerem
produtos baratos para os Estados Unidos e Europa.
Não se está aqui a defender Dilma ou seu antecessor Lula, pois se eles, ou
qualquer outro, cometeram algum ilícito, devem responder por isso, mas essa
é uma questão da Justiça, a quem cabe dar a palavra final de forma imparcial
e sem holofotes.
Agora, enquanto você cai no canto da sereia das grandes redes de comunicação e fica torcendo para o Moro ou para o Lula, a sua aposentadoria e os
seus direitos trabalhistas estão indo para o brejo, pois Temer negocia com os

parlamentares, oferecendo mundos e fundos para que traiam os
trabalhadores e acabem com os nossos direitos.
Tem gente dizendo por aí que a reforma trabalhista é para modernizar as
relações de trabalho. Será mesmo?
A reforma trabalhista, sem discussão com a população, altera mais de
cem pontos na CLT. Vejamos cinco deles:
1 - aquilo que o trabalhador negociar diretamente com a empresa vai valer
mais do que a lei. A jornada de trabalho, redução de salário e o parcelamento
das férias vão entrar nesse balcão de negócios onde o patrão é o mais forte;
2 - trabalho intermitente, na prática as empresas poderão contratar os trabalhadores por hora trabalhada e ele terá de ficar à disposição, aguardando ser
chamado a qualquer hora e só receberá pelas horas trabalhadas;
3 - o acesso à Justiça do Trabalho será dificultado, pois acabará a Justiça
gratuita e a prescrição será facilitada;
4 - trabalhadores serão obrigados a se vestir conforme determinado pelo
patrão e mulheres grávidas poderão trabalhar em lugares insalubres,
mediante um simples atestado fornecido pelo médico da empresa;
5 - a terceirização será consolidada na atividade principal da empresa e os
trabalhadores poderão ser contratados como pessoa jurídica;
Não é uma reforma, é um desmonte. A Câmara dos Deputados já aprovou
esse absurdo e o projeto está no Senado;
Por isso fizemos a greve geral no dia 28 de abril. Se você acha que isso é
coisa de sindicatos e que nada tem a ver contigo, acorde antes que seja
tarde, estão destruindo o seu futuro, o futuro dos seus filhos.
E, para piorar, ainda tem a reforma previdenciária, que vai te fazer trabalhar
até morrer. Tudo isso comandado por Michel Temer, esse que combinou,
segundo a imprensa, mesada para um preso ficar quieto. Não podemos
aceitar isso, não dá para ficar calado. Fora Temer. #NenhumDireitoaMenos

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 DIVULGAM CARTA UNIFICADA CONTRA AS REFORMAS

O dia 28 de abril de 2017 entrará para a história do povo
brasileiro como o dia em que a maioria esmagadora dos
trabalhadores disse NÃO à PEC 287, que destrói o direito
à aposentadoria, NÃO ao PL 6787, que rasga a CLT e NÃO
à lei 4302, que permite a terceirização de todas as atividades de uma empresa!
Sob a palavra de ordem “Em 28 de abril vamos parar o Brasil”
todas as centrais sindicais e suas bases se mobilizaram,
de norte a sul do país, impulsionando uma imensa paralisação das atividades e grandes manifestações de protesto. Trabalhadores dos transportes urbanos, das fábricas,
comércio, da construção civil, prestadores de serviços,
escolas, órgãos públicos, bancos, portos e outros setores da economia cruzaram os braços. E este ato contou
com o apoio dos movimentos sociais, como a UNE, de
entidades da sociedade civil como a CNBB, a OAB, o Ministério Público do Trabalho, associações de magistrados
e advogados trabalhistas, com o apoio dos nossos companheiros do movimento sindical internacional, e contou
também com uma enorme simpatia popular.
Com nossa capacidade de organização, demos um
recado contundente ao governo Temer e ao Congresso
Nacional: Exigimos que as propostas nefastas que tramitam em Brasília sejam retiradas. Não aceitamos perder
nossos direitos previdenciários e trabalhistas.
Nos atos de todas as centrais sindicais pelo país neste

1º de Maio de 2017, dia do trabalhador, reafirmamos
nosso compromisso de unidade para derrotar as propostas de reforma da previdência, da reforma trabalhista e da
lei que permite a terceirização ilimitada.
O próximo passo é Ocupar Brasília para pressionar o
governo e o Congresso a reverem seus planos de ataques
aos sagrados direitos da classe trabalhadora. Sobre essa
base, as centrais sindicais estão abertas, como sempre
estiveram, ao diálogo.
Se isso não for suficiente assumimos, neste 1º de Maio,
o compromisso de organizar uma reação ainda mais forte.
VIVA A LUTA DA CLASSE TRABALHADORA! VIVA O 1º DE MAIO!
ABAIXO AS PROPOSTAS DE REFORMAS TRABALHISTA E DA
PREVIDÊNCIA!
NENHUM DIREITO A MENOS!
Assinam os presidentes das centrais sindicais:
Antônio Neto, da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB)
Adilson Araújo, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB)
Wagner Freitas, da Central Única dos Trabalhadores (CUT)
Paulo Pereira da Silva, Paulinho, da Força Sindical
José Calixto Ramos, da Nova Central (NCST)
Ricardo Patah, da União Geral dos Trabalhadores (UGT)
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RETROCESSO:
DEPUTADOS APROVAM ‘REFORMA TRABALHISTA POR 296 VOTOS A 177

Por 296 votos a 177, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei (PL) 6.787, a “reforma” trabalhista, de acordo com o substitutivo
do relator, Rogério Marinho (PSDB-RN). A votação foi concluída no dia 26 de abril. O substitutivo virtualmente demole a Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT). O texto foi para o Senado. Veja o que você vai perder se os senadores aprovarem o projeto como está:
1. Demissões coletivas. Os patrões poderão demitir todo mundo da
sua empresa e contratar outras pessoas por menores salários e
menores benefícios sem nenhuma multa.
2. Trabalho temporário, pra sempre. O patrão vai poder te contratar
por hora durante toda a sua vida. Sem garantias. Por exemplo:
bares, restaurantes, indústrias poderão te chamar para trabalhar
temporariamente quando quiserem e você não terá seu emprego e
salário fixos garantidos.
3. Hora-extra. A CLT prevê jornada de trabalho de no máximo 8 horas
por dia. Agora, ao invés de pagar horas extras para o trabalhador
que ficar mais tempo trabalhando, o empregador vai contratar uma
jornada de trabalho maior. Diminui o salário do empregado no final
do mês.
4. Meia-hora de almoço. É obrigatório almoço de uma hora. Mas pelo
projeto pode menos tempo.
5. Suas roupas também entraram na reforma . O patrão vai poder
dizer até como você tem que se vestir. Mesmo aqueles uniformes
que te exponham ao ridículo estarão liberados.
6. Fim do transporte de empregados. As empresas não precisarão
mais pagar pelas suas horas de deslocamento. Quem mora mais
longe é o mais prejudicado. Vai perder tempo e dinheiro.
7. Férias. Os patrões poderão parcelar livremente suas férias em
até 3 vezes, como for melhor pra eles.
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8. Se você é terceirizado, preste atenção: a empresa que contratou a
terceirização (às vezes é o governo ou outra empresa bem maior)
não vai mais ter responsabilidade nenhuma sobre sua indenização
se você for demitido. Se você não receber os seus direitos, já era.
9. E se você tem carteira assinada e está há muitos anos na empresa? Saiba que a empresa vai poder te demitir e a todos os teus
colegas para contratar terceirizados, mais baratos para os patrões,
sem direitos, sem carteira assinada.
10. A crueldade chega até às grávidas: quem decide aonde as grávidas (e as lactantes) trabalham é o médico da empresa. Ou seja,
mesmo que ela esteja em um local insalubre para ela e o bebê,
quem decide agora o lugar de trabalho é teu patrão. E a quem você
vai poder reclamar?
11. Não haverá mais Comissão de Conciliação Prévia. O que o patrão
negociar com você vai valer mais do que a Lei. Valerá o que o
patrão mandou e a regra que você assinou quando conseguiu o
emprego.
12. Rescisão. Não vai ser mais obrigatório o sindicato assinar a tua
rescisão. Eles poderão fazer a rescisão do jeito que eles quiserem.
Você ficará na mão dos patrões.
13. Golpe na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não será mais
gratuita. Você terá que pagar honorário até do perito. E se não tiver
dinheiro, ficará sem poder reclamar.

LAZER
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SEDE CAMPESTRE E PESQUEIRO FECHAM
PARA MANUTENÇÃO

O final de semana dos dias
27 e 28 de maio será o último
antes da interrupção anual
de funcionamento para obras
de melhorias e manutenção da Sede Campestre e
Pesqueiro dos Comerciários.
Como em outros anos, a
diretoria aproveita a época
do frio, quando a frequência
diminui muito, e interrompe
as atividades.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO
► Cada comerciário associado pode levar até cinco convidados. Cada convi-

►
►
►
►

►
►

ENTÃO APROVEITE...

dado paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de R$ 25,00
(vinte e cinco reais). Crianças convidadas, com até 10 anos de idade,
entram gratuitamente.
Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado.
Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho.
Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as
mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.
Caso haja mensalidades em atraso, o acerto das mesmas
poderá ser feito na sede do Sindicato, através do pagamento dos boletos
nas agências bancárias ou, ainda, na recepção da Sede Campestre.
Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
O acesso ao Pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede
Campestre, após a identificação na portaria.
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Tipos de escovas
Encontramos escovas de dente em farmácias,
mercados, e supermercados, escovas de tipos,
tamanhos, formatos, marcas e finalidades
diferentes, por isso não é fácil decidir. Para saber
qual a mais indicada, nada melhor do que consultar o dentista. Mas, vamos esclarecer algumas
dúvidas frequentes.
Formas e formatos
O mais indicado pela maioria dos dentistas é
optar por uma escova com cerdas planas, pontas
arredondadas, do tipo ultramacia, e sempre com
uma grande quantidade de cerdas. Existem
diferenças nas bordas das escovas e, principalmente, no formato da cabeça. As variações são
recomendadas para diversos fins, como faixa
etária, diferenças no tamanho do arco dental,
tipo de gengiva e casos específicos, como
aparelhos ortodônticos.
Nada de escolher sua escova entre os produtos infantis.
Há um mito de que as escovas infantis servem para adultos por ter a cabeça menor e alcançar os espaços mais
escondidos. Existem escovas de adulto com cabeça bem
pequena para esta função.
É hora de trocar
O consumo de escovas dentais no Brasil é muito baixo
atingindo uma escova per capta a cada ano e meio. Na
Suíça, por exemplo, a troca de escovas dentais é praticamente mensal. Algumas escovas no mercado vêm com
uma faixa azul, que, quando clareia, indica que está na
hora de ser aposentada. Mas nem sempre estes indicadores mostram o momento ideal para troca. De forma
geral, as escovas devem ser trocadas entre dois e três
meses de vida. O melhor é mantê-las sempre novas, uma
vez que escovas antigas, ou muito usadas, perdem efetividade e induzem a pessoa a aumentar a força durante a
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escovação. O mal disso é o desgaste do esmalte dental e
a retração gengival.
Língua não se limpa com escova dental
As escovas que trazem limpador de língua e bochechas
na parte de trás, não são as mais indicadas para garantir
a limpeza da língua. Para esse fim existem os limpadores
de língua que executam esta tarefa com mais eficiência
e sem desconfortos ou ânsia. Eles têm formato anatômico: a cabeça acompanha o formato da língua, o cabo
angulado se encaixa na mão perfeitamente, a altura é
bem menor do que uma escova de dente normal o que
permite alcançar bem no fundo da língua, Além de tudo,
os limpadores não ferem a língua e eliminam o risco da
contaminação cruzada.
http://www.uniodontogoiania.com.br/site/Noticia.do?vo.codigo=102http://
www.dentistasleblanc.com.br/novidades-ver/tipos-de-escovas-de-dentes-qual-escova-de-dente-escolher-/16

VARIEDADES
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6 DICAS DE VENDAS PARA VENDEDORES DE LOJA
Muitas pessoas iniciam a carreira de vendas em lojas de roupas e
calçados, principalmente em shoppings e grandes centros comerciais.
Esses novos vendedores nem sempre sonharam com a nossa profissão
e muitos acabaram por aceitar esse trabalho como “última escolha”.
Essa é a triste realidade do nosso país. Mas o artigo de hoje vem com o
objetivo de instruir aqueles que desejam alcançar essa meta com
6 dicas para vender mais!
INTRODUÇÃO DE COMO VENDER MAIS EM LOJAS:
Primeiro, é precisa entender que um vendedor de loja deve estar
SEMPRE pronto para atender um cliente. Portanto deve estar muito
bem arrumado, higienizado e com hálito fresco, para passar uma impressão muito positiva ao cliente.
Segundo ponto em destaque é que os vendedores NUNCA devem posicionar-se na frente da loja, uns próximos dos outros e estáticos, olhando
o movimento da rua ou do shopping. Essa atitude pode inibir qualquer
cliente, que se sente uma verdadeira “presa” pronta para ser abatida por
leões.
6 DICAS DE COMO VENDER MAIS:
Feitas as considerações iniciais, que são muito importantes, vamos a
6 dicas práticas para que você, caro leitor, possa vender mais, ganhar
muitas comissões e tornar-se o famoso funcionário do mês (note que
as partes mais importantes estão destacadas em negrito):
DICA 1: A postura física do vendedor na loja é extremamente importante. NUNCA fique encostado em paredes, prateleiras e balcões. Isso
transmite uma ideia de que você não está com vontade de trabalhar para
seus clientes.
DICA 2: Esteja SEMPRE à disposição do cliente, para atendê-lo e
acompanhá-lo até o momento dele(a) sair da loja. Mas cuidado para não
exagerar e acabar incomodando o consumidor, principalmente ao empurrar inúmeras peças de roupas quando ele(a) esta no provador.
DICA 3: Se outro colega da equipe está vendendo melhor que você, procure observar detalhadamente de que modo ele esta trabalhando.

NOVOSCONVÊNIOS
www.comerciariosdeguarulhos.org.br

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE

Aí está a chance de melhorar seu desempenho em vendas, pois você pode
aprender muito. Além disso, peça auxílio ao seu supervisor ou gerente,
pois eles têm mais experiência e vão ajudá-lo(a) ou ainda treiná-lo(a).
DICA 4: Tenha sempre em mente: “não posso apenas vender. Tenho
que conquistar esse cliente para que ele volte e indique-me para seus
amigos”. O Super Vendedor não é aquele que vende, mas é aquele que
torna seu cliente um vendedor!
DICA 5: Boa vontade é essencial. Se não tiver o produto que seu
cliente busca na sua loja, tente localizá-lo em outra loja ou filial. Se não
tiver em estoque, anote o pedido e retorne quando chegar o produto.
DICA 6: Fechou a venda e conduziu seu cliente ao caixa? Anote as
informações dele! Anote seu nome, email, aniversário, telefone e celular! Se você vende roupa, anote a numeração que ele usa. Não pense que
é obrigação da loja, pois quem vende é VOCÊ!
Costumava comprar roupa em uma loja da Mr. Kitsch no Shopping de
Bauru que a vendedora sempre me avisava, por SMS, quando as novas
peças que me agradavam chegavam ou entravam em promoção. Ela
saiu da loja e foi trabalhar no concorrente. O que aconteceu? Eu fui junto, pois ela continuou a fazer o processo de comunicação. Não vamos
julgar se é ético ou não, mas você caro(a) vendedor(a), pode pensar a
respeito e reavaliar a forma de atender seu cliente e, principalmente,
fazer networking com eles!
Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:

11 2475-6565

Rua Diamantina, 302 - Vila Maria - São Paulo/SP

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
DRª GISLAINE SANGOLETI

Tel. 11 3385-9088

Rua Soldado José de Andrade, 563 - Vila Augusta - Guarulhos/SP

Descontos de 10% em graduação e 15% em pós graduação.

Tel. 11 2440-0252 ou 11 97680-9394

( não se aplicam ao descontos cursos de medicina e odontologia, também não
abrange os cursos de mestrado e doutorado)

Valores promocionais a consultar

Site: www.uninove.br

E-mail: consultoriodragislainesangoleti@hotmail.com
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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

SINDICALIZE-SE!
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: ____________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________ nº __________
Bairro: __________________________________________ Telefone: __________________________________________
Cargo ou função: _____________________________________________________________________________________
Data de admissão no emprego ____/____/_____

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:__________
(

) Autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o disposto no art. 545 da CLT.

(

) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____

____________________________________________________________________________
Associado

COMO CONHECEU O SINDICATO?
( ) Através de colegas de trabalho ( ) Transferido de outra região ( ) Site/Facebook ( ) Visita do funcionário do sindicato na loja
( ) Quadro de aviso da empresa

( ) Outros: __________________________________________________________________

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

