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Centenas de milhares nas ruas contra as reformas de Temer

Os brasileiros perderam a paciência com o governo Temer que quer impor reformas que não foram aprovadas nas urnas. As mudanças
na Previdência elevarão de 15 para 25 anos o tempo mínimo de contribuição e 49 anos para aposentadoria integral; permitirão o
benefício assistencial abaixo do salário mínimo; acabarão com o acumulo de pensão por morte e outro benefício, igualarão trabalhadores do campo aos da cidade e elevarão brutalmente as exigências para as mulheres. É uma reforma sem cobrar dos sonegadores,
para cobrar a conta dos trabalhadores. Não bastasse isso, ainda tem a reforma trabalhista, que pode acabar com horas extras e outros
direitos. Contra tudo isso, centenas de milhares de brasileiros foram às ruas no último dia 15 de março.
Veja mais sobre as reformas nas páginas 03 e 04
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O CONHECIDO

Imagine que você precise fazer uma viagem e deixe a sua casa com uma
conhecida. Depois de um tempo, fica sabendo que ela foi acusada por vizinhos
de não limpar bem a casa e que eles a tiraram de lá, mas que você pode ficar
tranquilo, pois um “conhecido de confiança” entrou no lugar dela.
Agora, imagine que, ao entrar no imóvel, esse “conhecido” comece a quebrar
tudo o que você construiu, venda portas, janelas, corte as plantas, deixe que
maus elementos entrem na casa e, quando você vai lhe perguntar o que está
acontecendo, ele diga que pode fazer isso, porque o deixaram lá, que não vai
sair e, pior, tenta te convencer de que o que ele está fazendo será bom para
você e para a vizinhança.
Esse cara é o Michel Temer. Ele não chegou lá pelo voto e deveria apenas cuidar
da casa para o próximo presidente, não poderia aniquilar os direitos dos trabalhadores, pois não foi eleito e não submeteu qualquer desses projetos ao povo.
O momento é grave! Eles tentam nos convencer de que vão destruir o nosso
país e que isso será bom para nós. Não se engane, a maioria desse pessoal
não está nem aí para o Brasil, eles querem só a grana daqui.

A reforma trabalhista não irá resolver problema de desemprego algum,
só dará mais lucro para patrões e menos renda para os trabalhadores, até
porque, com essa mesma CLT que está aí alcançamos o pleno emprego há
não mais do que 5 ou 6 anos.
A reforma da Previdência só irá retirar direitos. Quando Temer vier com
essa conversa de que pobres não vão perder, lembre-se de que você terá
de trabalhar 49 anos para obter a aposentadoria integral. Aí você diz, mas
eu ganho o salário mínimo. Certo, então se lembre de que hoje você
consegue o salário mínimo com 15 anos de trabalho e 65 de idade
(homens) e 60 (mulher) e será obrigado a trabalhar por 25 anos na carteira
e ter 65 anos (homens e mulheres).
E não é só, a pensão por morte será de 50% do cálculo do benefício (que
já será menor, porque levará em conta todos os salários de contribuição
e não mais os 80% maiores), mais 10% por dependente, NÃO poderá ser
acumulada com uma aposentadoria, como é hoje, e PODERÁ SER MENOR
DO QUE UM SALÁRIO MÍNIMO.
Quer mais, tem muito mais, o benefício assistencial passará para 70 anos
e poderá SER MENOR DO QUE UM SALÁRIO MÍNIMO...
Quer mais, tem mais, os trabalhadores rurais serão equiparados aos urbanos
e terão de trabalhar até os 65 anos de idade e contribuir por 25 anos.
Quer mais, tem muito mais, mas não cabe neste espaço. Não acredita,
entre no site do Congresso e leia a PEC 287, aproveite e procure o telefone
do gabinete do deputado em quem votou e diga a ele para não apoiar essa
indecência.
O Sincomerciários de Guarulhos e a Fecomerciários farão de tudo para
barrar os ataques do ilegítimo contra o povo, mas você também pode fazer
a sua parte: NÃO VOTE EM PARLAMENTARES QUE APOIAREM AS
REFORMAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA.

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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Reforma trabalhista de Temer
aumentará a carga horária
A reforma trabalhista do governo Temer pode elevar de modo
significativo a jornada de trabalho dos brasileiros, além de gerar outras mudanças importantes na vida dos trabalhadores.
Além da carga horária, outras
mudanças em vista são a forma de remuneração, o parcelamento das férias e o trabalho
em home office. Esses aspectos poderão ser negociados
diretamente entre sindicatos
e empresas, de acordo com o
projeto de lei 6.787/2016, que
contém os principais pontos
da reforma. Além disso, a proposta facilita a criação de vagas
temporárias e em tempo parcial, que dão menos direitos
aos funcionários e podem tomar o lugar dos empregos
tradicionais.
Muitas dúvidas ainda pairam sobre a reforma. Juristas e
advogados questionam a legalidade de medidas contidas
na proposta, potencialmente contrárias a princípios básicos da Constituição. Como por exemplo a jornada máxima
de 44 horas semanais e a garantia do salário mínimo.
O Ministério Público do Trabalho afirma que o projeto é
inconstitucional e defende a sua rejeição por completo. Se
aprovadas, segundo previsão do órgão, as medidas podem
gerar insegurança jurídica e muita confusão nos tribunais.
Se já estivesse valendo em janeiro de 2017, o projeto do governo Temer abriria uma brecha para 28 horas de serviço acima da jornada normal do mês. Seria o equivalente a sete horas extras por semana, nas quatro semanas cheias do mês.
Em outros meses, com mais feriados e menos dias úteis,
o estrago poderia ser ainda maior. A jornada normal máxima em abril de 2017, de acordo com as regras atuais, é
de 164 horas. Já para cumprir a jornada máxima prevista
por Temer sem ter que trabalhar nos feriados, seriam necessárias 11h36 por dia, de segunda à sexta, durante as
quatro semanas daquele mês.
A Constituição limita a duração da jornada a oito horas
diárias e 44 semanais – o que significa, no máximo, 2.296
horas anuais. São permitidas, além disso, até duas horas
extras por dia, desde que em caráter eventual.
Com a reforma, acordos entre sindicatos e empregadores
passam a ter força de lei para negociar jornadas de até 220
horas mensais – o que significa 2.640 horas por ano. Isso
significa até 344 horas a mais de horas trabalhadas por ano.
O projeto de lei também relativiza o limite máximo de 10

horas de trabalho por dia: as oito horas normais acrescidas de duas horas extras. Acordos coletivos estabelecendo jornadas de até 24 horas ininterruptas, que foram invalidados pela Justiça do Trabalho no passado, tenderiam a
ganhar respaldo jurídico.
Além disso, não está claro se há margem para jornadas
que superam o limite de 220 horas mensais, com as horas excedentes sendo computadas como horas extras.
“O projeto de lei permite esse entendimento”, avalia Guilherme Feliciano, vice-presidente da Associação Nacional
dos Magistrados do Trabalho (Anamatra). Seria uma situação semelhante à do Japão, onde as horas extras podem
ser estendidas sem limites e o excesso de trabalho gera
números alarmantes de suicídios e mortes por exaustão.
Por fim, o controle das horas trabalhadas é outro aspecto
que tende a ser impactado, pois a forma como ele é feito
passaria a ser objeto de negociação entre empregadores
e sindicatos [atualmente, os critérios para o registro eletrônico de ponto são regulados por uma portaria do Ministério do Trabalho]. Segundo Feliciano, isso contribuirá para
a adoção de sistemas não confiáveis de registro.
Mesmo sem a autonomia que o projeto lhes confere, diversos acordos entre patrões e sindicatos já são questionados nos tribunais por prejudicarem os trabalhadores.
Até mesmo denúncias de corrupção pairam sobre eles.
“A realidade sindical brasileira é marcada pela presença,
lado a lado, de sindicatos sérios, combativos e dotados
de grande representatividade e de sindicatos com pouca
ou nenhuma legitimidade”, avalia o procurador geral do
Trabalho, Ronaldo Fleury, em nota técnica sobre a reforma trabalhista.
Com informações do Repórter Brasil
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Mulheres perdem mais com a reforma da Previdência
As mulheres poderão ser as grandes prejudicadas pela
reforma da Previdência. De acordo com as propostas apresentadas pelo Governo Federal, a idade mínima para mulheres e homens se aposentarem subirá e será a mesma: 65 anos.
As pensões por morte, grande parte destinadas a viúvas
e filhas de segurados falecidos, sofrerão grande redução,
com possibilidade de algumas pensionistas receberem
menos de um salário mínimo.
Hoje, as mulheres podem se aposentar cinco anos mais
cedo do que os homens, tanto no regime por idade, quanto no regime por tempo de contribuição. Na reforma apresentada, tanto homens, quanto mulheres se aposentarão
aos 65 anos, com tempo mínimo de contribuição de 25
anos e necessidade de 49 anos de contribuição para conseguir o benefício integral.
Isso porque, nos dias de hoje, as mulheres podem requisitar aposentadoria ao comprovarem 30 anos de contribuição, enquanto os homens precisam comprovar 35
anos de contribuição ao INSS.
Para Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários
de Guarulhos, a reforma é uma ofensa às mulheres e aos
trabalhadores, “As brasileiras são discriminadas em cargos e salários, há questões fisiológicas que as fazem diferentes dos homens, além da dupla jornada que exercem
entre cuidar de seu lar, dos filhos e também trabalhar, o
governo de Temer veio para agradar aos especuladores
e está apresentando mudanças que vão nos devolver ao
século dezoito, é uma ofensa”, diz ele.
É bom lembrar que a equiparação de idade de 65 anos é válida também para as trabalhadoras rurais, que enfrentam desde jovens condições brutais de trabalho e em muitas regiões
do país com expectativa de vida bem abaixo dos 65 anos.
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Alteração no cálculo
Além de modificar a idade mínima para a aposentadoria e
definir o novo tempo de contribuição, a reforma da Previdência também irá alterar a forma de cálculo do valor da
aposentadoria.
Com a reforma, o valor da aposentadoria passará a corresponder a 51% da média dos salários de contribuição,
acrescido de um ponto percentual para cada ano que o
trabalhador contribuiu. Dessa forma o trabalhador com
25 anos de contribuição e 65 de idade vai se aposentar
com renda igual a 76% do seu salário de contribuição e
para conseguir o benefício integral pelo qual contribuiu a
vida toda precisará de 49 anos de contribuição. Como no
Brasil há muita rotatividade no mercado de trabalho e as
pessoas tem espaços de meses ou até anos entre os empregos, praticamente ninguém conseguirá se aposentar
se as regras forem aprovadas como propostas.

LAZER
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Aproveite o final do verão na Sede Campestre
Ela conta com complexo aquático formado por piscina
infantil, duas para adultos e toboágua. Além de quiosques com churrasqueira, campo de futebol gramado,
quadra poliesportiva coberta, salão de jogos, videokê,
playground, lanchonete e um amplo estacionamento,
para maior comodidade dos frequentadores do local.
Acesso pela Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel,
Km 56, no bairro Cafundó – Santa Isabel.

PESQUEIRO COM ENTRADA LIBERADA
PARA CRIANÇAS E CONVIDADOS
Não se esqueça,
está liberada a
entrada de convidados e crianças
no local, que é
destinado à família
comerciária.
Agora é preparar
a vara de pescar
para os pequenos,
para os colegas e
se preparar para
puxar a peixarada
do lago.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO










Cada comerciário associado pode levar até cinco convidados. Cada convidado 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.

Colônia de Férias dos Comerciários NA Praia Grande
Reconhecida como uma das melhores do Brasil
A Colônia de Férias dos Comerciários na Praia
Grande, reconhecida como uma das melhores
do Brasil, é um moderno complexo de frente
para a praia.
Os apartamentos são equipados com cofres,
ar-condicionado, tv, telefone e frigobar.
A colônia oferece ainda: piscinas (duas para
adultos e uma infantil), solarium com vista para o mar;
sauna seca e a vapor; salão de jogos; salão social,
com varanda voltada para o mar, lanchonete;
recreação infantil; playground; sala de cinema;
internet
móvel;
academia;
restaurante;
auditório para 500 pessoas; fraldário e sistema
de segurança, com catraca eletrônica e vigilância
por câmeras.
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Osteoporose
Osteoporose é uma condição metabólica que se caracteriza pela diminuição progressiva da densidade óssea
e aumento do risco de fraturas.
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Para entender o que acontece, é preciso lembrar que os
ossos são compostos de uma matriz na qual se depositam complexos minerais com cálcio. Outra característica
importante é que eles estão em constante processo de
renovação, já que são formados por células chamadas osteoclastos encarregadas de reabsorver as áreas envelhecidas e por outras, os osteoblastos, cuja função de produzir ossos novos. Esse processo permanente e constante
possibilita a reconstituição do osso quando ocorrem fraturas e explica por que a mais ou menos a cada dez anos
o esqueleto humano se renova por inteiro.

Com o tempo, a absorção das células velhas aumenta e a
de formação de novas células ósseas diminui. O resultado é que os ossos se tornam mais porosos, perdem resistência. Perdas mais leves de massa óssea caracterizam a
osteopenia. Perdas maiores são próprias da osteoporose
e podem ser responsáveis por fraturas espontâneas ou
causadas por pequenos impactos, como um simples espirro ou uma crise de tosse, por exemplo.
Ela pode manifestar-se em ambos os sexos, mas atinge
especialmente as mulheres depois da menopausa por
causa da queda na produção do estrógeno.

Causas e fatores
de risco
Entre os fatores de risco que
podem levar à osteoporose
destacam-se: história familiar da doença; pessoas de
pele branca, baixas e magras; asiáticos; deficiência
na produção de hormônios;
medicamentos à base de
cortisona, heparina e no
tratamento da epilepsia;
alimentação deficiente em
cálcio e vitamina D; baixa
exposição à luz solar; imobilização e repouso prolongados; sedentarismo; tabagismo; consumo de álcool; certos tipos de câncer; algumas doenças
reumatológicas, endócrinas e hepáticas.

classificados em três faixas
de densidade decrescente:
normal, osteopenia e
osteoporose.

Sintomas
A osteoporose é silenciosa. O primeiro sinal pode aparecer quando ela
está numa fase mais avançada e costuma ser a fratura espontânea de
um osso que ficou poroso e muito fraco.
As lesões mais comuns são as fraturas das vértebras por compressão,
que levam a problemas de coluna e à diminuição da estatura e as
fraturas do colo do fêmur, punho (osso rádio) e costelas. Nas fases em
que se manifesta, a dor está diretamente associada ao local em que
ocorreu a fratura ou o desgaste ósseo.

Prevenção
Como até os 20 anos, 90%
do esqueleto humano estão
prontos, medidas de prevenção contra a osteoporose
devem ser tomadas desde a
infância e, especialmente, na
adolescência para garantir
a formação da maior massa
óssea possível. Sempre é
bom lembrar que a dieta
diária deve incluir alimentos
ricos em cálcio como leite, queijos, iogurtes; o cálcio é um mineral
indispensável para garantir a recomposição da estrutura óssea. Suplementos de cálcio e vitamina D são recomendados para manter a massa
óssea, especialmente nos pacientes cujas dietas são pobres em leite e
laticínios, e que apanham pouco sol; caminhar, andar de bicicleta,
nadar, correr e, especialmente, exercícios com pesos são fundamentais para manter o tônus muscular e prevenir a osteoporose; os
esportes mais indicados para a produção contínua de massa
óssea são os que provocam grande tensão muscular. Músculos
exercitados e em movimento colaboram para que os ossos fiquem
mais fortes e reduzem o risco de quedas e fraturas nas pessoas
de idade;

Diagnóstico
A densitometria óssea por raios X é um exame não invasivo fundamental para o diagnóstico da osteoporose. Ele possibilita medir a
densidade mineral do osso na coluna lombar e no fêmur para compará-la com valores de referência pré-estabelecidos. Os resultados são

Tratamento
Como a osteoporose pode ter diferentes causas, é indispensável
determinar o que provocou a condição, antes de propor o tratamento,
que deve ter por objetivo evitar fraturas, diminuir a dor, quando existe,
e manter a função.
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KIT BEBÊ CONTINUA BENEFICIANDO FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS
Em fevereiro, mais quatro famílias comerciárias comemoraram
a chegada de mais um(a) integrante e foram presenteadas
como kit-bebê 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 2014, dezenas de
comerciários receberam o kit bebê.
www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Sócia Jacqueline Ribeiro (sem vínculo
empregatício) recebe o kit
da bebê Manuela

Sócio Cícero dos Santos (Mercearia e
Rotisserrie Guga) recebe o kit
da bebê Kemilly

Sócia Silvia de Morais (Arsenal Car Peças e
Acessórios) com o filho Luiz Fernando recebe
o kit do bebê Vinícius

Gabriel de Lucena marido da sócia Samira, das
Lojas CEM S/A, recebe o kit
do bebê Bernardo
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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

