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DIA SETE DE NOVEMBRO TEM FESTA DOS COMERCIÁRIOS
Prepare a sua família, pois os comerciários
concorrerão a vários prêmios e participarão
de uma grande confraternização, com muito
chope e churrasco à vontade.

A XV Festa em Homenagem ao Dia dos Comerciários acontecerá no dia 7 de novembro, domingo, a partir das
10 horas, na Sede Campestre, em Santa Isabel. Página 05

Trabalhadores exigem trabalho decente

FGTS pode ser usado na prestação de imóvel

Trabalho digno, com qualidade, enfim, Trabalho Decente. Esta reivindicação dos trabalhadores de todo o mundo foi levada às ruas
de São Paulo, em passeata, no dia 7 de novembro, por várias centrais sindicais. Página 03

Trabalhadores mal sabem que é possível usar o depósito mensal
de sua conta vinculada do FGTS para abater as prestações de imóvel financiado pelo SFH. Página 04

Reivindicação foi levada, em passeata, às ruas de São Paulo

O cliente deve procurar o banco que financiou o imóvel
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PIOR DO QUE TÁ FICA

O

bordão criado pelo Palhaço
Tiririca para se eleger deputado federal com consagradora votação (cerca de
um milhão, trezentos e cinquenta mil
votos) foi “Vote no Tiririca, pior do
que tá não fica”.
Independentemente da eleição do Tiririca, a pergunta que fica é: será que
não pode ficar pior?
A resposta é sim. Pode piorar muito.
Não apenas o Congresso, onde, infelizmente, costumamos eleger pessoas que nada têm a ver com a nossa
categoria ou com a nossa cidade.

Votamos, simplesmente, porque são
famosos, bonitos, falam bem ou algo
do tipo. Votamos no Macaco Tião, no
Rinoceronte Cacareco, no Enéas, no
Clodovil, etc., não porque eles prometam algo para o nosso futuro, para o
nosso bem estar, porque apresentem propostas. Que nada! Votamos e
pronto, depois passamos quatro anos
reclamando que os deputados e senadores não regulamentam a nossa
profissão, que não reduzem a jornada
de trabalho, que permitem o trabalho
aos domingos, etc. A culpa é nossa,
os palhaços somos nós e eles é que
dão risada.
Lamentamos muito que representantes dos trabalhadores, como Bruzarrosco, comerciário, sindicalista, não
tenha sido eleito deputado estadual,
apesar dos dezessete mil votos. Também é lamentável que Pereira Metalúrgico, com seus vinte e três mil votos, representante dos metalúrgicos e
de Guarulhos não tenha conseguido a
vaga também para deputado estadual.
Em quem votaram os comerciários?
Em que votaram os metalúrgicos? Em
quem votaram os cidadãos de Guarulhos? Pior do que tá pode ficar sim e a
responsabilidade é nossa.
Paulinho da Força, ao menos, foi
eleito deputado federal, mas dá para
contar nos dedos representantes dos
trabalhadores como ele e como Paulo

Paim, reeleito senador pelo Rio Grande do Sul. Somos milhões de trabalhadores? Onde foram os nossos votos?
Quem colocamos lá? São esses os representantes que escolhemos, como
vamos reclamar depois?
Enfim, de qualquer forma, assim é a
democracia, vamos torcer para que o
novo Congresso e as novas Assembléias estaduais funcionem e protejam
os trabalhadores das ameaças dos
especuladores internacionais.
Lembro apenas que a coisa pode
piorar. O Brasil mudou muito nos últimos oito anos. Fernando Henrique
Cardoso tratava os trabalhadores com
desprezo, chamou os aposentados
de vagabundos, quase acabou com
os sindicatos. Foram tempos negros.
Nós não queremos essa época de volta. Sob o governo Lula, encontramos
espaço para o diálogo. Nem todas as
nossas reivindicações foram atendidas, mas fomos ouvidos com respeito.
Nosso voto é a nossa porta para um
futuro melhor, não vamos jogar fora
para não chorar depois.
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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Trabalhadores exigem trabalho decente
Reivindicação dos trabalhadores de todo o mundo foi levada às ruas de São Paulo
Alexandros Christopoulos

Trabalho digno, com qualidade, enfim, Trabalho Decente. Esta
reivindicação dos trabalhadores de todo o mundo foi levada às
ruas de São Paulo, em passeata, no dia 7, pelas centrais sindicais Força Sindical, CUT, CGTB, NCST e UGT. “Não somos
contra um ou outro governo. Viemos somar para avançar, exigir
Trabalho Decente. Em São Paulo, temos problemas na área das
costureiras, com trabalhadores estrangeiros em situações precárias, sem registro e reivindicamos a fiscalização do Ministério do
Trabalho”, disse João Carlos Gonçalves, Juruna, Secretário-geral
da Força Sindical ao superintendente da Delegacia Regional do
Trabalho (DRT), José Roberto de Melo.
Antes da reunião com o superintendente Melo, os sindicalista realizaram passeata partindo de frente do Teatro Municipal seguindo pelas ruas Barão de Itapetininga, Avenida Ipiranga, São Luís e
Martins Fontes. Eles gritavam palavras de ordem “Eu quero agora, eu quero já, eu quero ver o meu salário aumentar” e “Trabalho
Decente para toda a nossa gente”.
Juruna observou que a luta pelo Trabalho Decente é feita no
mundo todo, com a orientação da Confederação Sindical Internacional (CSI) e pela Confederação Sindical dos Trabalhadores das
Américas (CSA). “No Brasil, fizemos manifestação também com
as centrais filiadas a FSM. Estamos lutando em várias frentes
para obter e manter várias conquistas, entre as quais a valorização do salário mínimo e a conquista de aumentos reais de salários”, declarou. No documento entregue ao governo, as centrais
afirmaram que “agora, é hora de ampliar direitos, reduzir a jornada
de trabalho sem redução de salário, combater a precarização e o
trabalho infantil, garantir igualdade de oportunidades e serviços
públicos de qualidade. Para que isso ocorra, é preciso aumentar
os investimentos em políticas públicas e pressionar para colocar

Foto: Tiago Santana

Passeata pelo Trabalho Decente mostra força nas ruas de São Paulo

o setor financeiro em sintonia com um projeto nacional de desenvolvimento inclusivo, reduzindo as taxas de juros e ampliando os
recursos para o setor produtivo e para as áreas sociais”.
“Avançamos em algumas áreas, como contra o trabalho de crianças e adolescente e trabalho análogo ao escravo, mas temos outros desafios que precisamos vencer, entre os quais a redução da
jornada de trabalho”, disse Nilton Neco de Souza, Secretário de
Relações Internacionais.
Para Luiz Carlos Motta, tesoureiro da Força Sindical e presidente da Fecomerciários, o governo deve fiscalizar a ação das empresas para que a lei do trabalho aos domingos seja respeitada.
Sérgio Luiz Leite, 1º Secretário da Força Sindical, manifestouse contra a precarização no trabalho e Maria Auxiliadora dos
Santos, Secretária de Políticas para Mulheres da Força Sindical,
defendeu a redução da jornada de trabalho.

Dia Mundial pelo Trabalho Decente:
Emprego e salário justos para toda nossa gente!
No dia 7 de outubro, milhões de trabalhadores tomarão as ruas do planeta no Dia Mundial pelo Trabalho decente,
por emprego e salário justos para toda nossa gente. No Brasil, as centrais sindicais estão nas ruas para lutar por
melhores condições de vida e trabalho, ampliando os laços de solidariedade e integração entre os povos. A política
de valorização do salário mínimo e o fortalecimento do papel do Estado têm sido essenciais para o país superar a
crise e combater as desigualdades, e precisam ser aprofundadas para efetivar a justiça social.
Agora, é hora de ampliar direitos, reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário, combater a precarização
e o trabalho infantil, garantir igualdade de oportunidades e serviços públicos de qualidade. Para que isso ocorra, é
preciso aumentar os investimentos em políticas públicas e pressionar para colocar o setor financeiro em sintonia
com um projeto nacional de desenvolvimento inclusivo, reduzindo as taxas de juros e ampliando os recursos para
o setor produtivo e para as áreas sociais.
Lute conosco!
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Depósito mensal do FGTS pode ser usado para
abater prestação de imóvel
Trabalhadores com carteira assinada e
endividados com a casa própria mal sabem que há a possibilidade de usar o depósito mensal de sua conta vinculada do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) para abater as prestações. Menos de 0,1% do saldo de R$ 184 bilhões
acumulados no fundo até julho deste ano,
ou cerca de R$ 169,9 milhões, tiveram
essa destinação. Para fazer uso do benefício, basta o cliente procurar o banco
que o financiou ou uma agência da Caixa
Econômica Federal munido do contrato e
dos documentos que comprovem o vínculo empregatício. Pouco acostumados
ao crédito fácil dos últimos meses, mui-

tos brasileiros envolveram-se em dívidas
acima de sua capacidade de pagamento,
especialmente a dos contratos imobiliários. “Comprei minha casa com muito esforço. Aí, fiquei desempregada. Quando
consegui outro trabalho, o salário era menor. Não paguei as mensalidades por um
tempão. O banco tomou o imóvel. Agora,
não tenho onde morar”, lamenta, envergonhada, a dona de casa Fátima da Silva
(nome fictício). Se a personagem ouvida pelo Correio tivesse procurado ajuda
especializada, sua decepção poderia ter
sido evitada, garante o advogado Lucio
Delfino, da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação (ABMH).

Banho após trabalho
vale como hora extra

http://image.made-in-china.com/2f0j00paTtmuRBvEwZ/Curved-Shower-Rod-HM-8625-.jpg

Depois de trabalhar em ambiente quente e empoeirado, o empregado gastava 20 minutos retirando os Equipamentos de Proteção Individual e se limpando. Como ele estava à disposição do
patrão, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que esse tempo
deve ser computado como trabalho. O trabalhador exercia a função de escarfagem (remoção de defeitos de lâminas de aço),
que exigia a utilização de complexos e penosos Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs). Ele trabalhou na empresa de 1997
a 2000. Despedido sem justa causa, ajuizou ação trabalhista em
2002 - (RR-98700-44.2002.5.17.0001), ganhando entre outros
direitos, 20 minutos de horas extras diárias. Provas testemunhais
informaram que todos os dias os empregados já chegavam ao
trabalho limpos e
uniformizados, e somente após baterem
o cartão de ponto
é que colocavam o
equipamento de proteção. No entanto,
esse procedimento
se invertia na saída:
primeiro batiam o
ponto, depois é que
retiravam os equipamentos de proteção,
tomavam banho e
trocavam de roupa para ir embora.
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Quem tem financiamento de imóvel pelo
Sistema Financeiro da Habitação (SFH)
no valor de até R$ 500 mil pode usar os
recursos da conta vinculada do FGTS
para sair do sufoco.

Classes C e D levam supermercados
a registrar crescimento de quase
7% nas vendas este ano
A Classes C e D levam supermercados a registrar crescimento de
quase 7% nas vendas este anoO volume de vendas nos supermercados brasileiros cresceu 6,8% entre janeiro e agosto deste
ano, em comparação com o mesmo período de 2009, quando foi
registrado aumento de 2%. O mas faturamento do setor permaneceu estável, segundo informou a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). “Esse é um sinal de que mais pessoas estão
entrando no mercado de consumo. Estão entrando as classes C
e D e, por isso, aumenta o volume de vendas. Mas o faturamento
não aumenta porque essas pessoas compram produtos de valor
mais baixo”, afirmou o presidente da Abras, Sussumu Honda. As
vendas em agosto cresceram 1,2% em relação ao mesmo mês
de 2009. Já na comparação com julho, houve redução de 1,4%.
Segundo Honda, os resultados são efeito da massa salarial que
cresceu 8,8%, indicador que está ligado ao número de empregos
gerados este ano. De acordo com a pesquisa divulgada hoje (29)
pela entidade, os itens que mais contribuíram para o aumento
do volume de vendas foram bebidas alcoólicas (16,3%) e não
alcoólicas (11,1%); alimentos perecíveis (9,2%); limpeza caseira
(6,2%); mercearia salgada (5,2%); mercearia doce (3,9%); e higiene e beleza (3,7%). A cesta de 35 produtos mais consumidos
pela população teve, em agosto, queda de preço de 0,27% na
comparação com o mês de julho. Com relação a agosto do ano
passado, a cesta ficou 4,11% mais cara. As maiores altas ficaram
por conta de papel higiênico (4,16%), carne (3,09%) e biscoito
maisena (2,85%). Já os produtos que registraram as maiores
quedas de preços foram cebola (-27,12%) e batata (-18,17%).
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Sete de novembro é dia da GRANDE FESTA DOS COMERCIÁRIOS
Evento realizado pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos
em sua Sede Campestre, comemora o Dia da Categoria
A XV Festa em Homenagem ao Dia dos
Comerciários acontecerá no dia 7 de novembro, domingo, a partir das 10 horas,
na Sede Campestre.
Prepare a sua família, pois como ocorre
há quatorze anos, os comerciários concorrerão a vários prêmios e participarão
de uma grande confraternização, com
muito chope e churrasco à vontade.
A festa é realizada para os associados e
seus dependentes (esposo(a) e filhos até
18 anos), conforme informado na ficha
cadastral, portanto quem não está com os
seus dados atualizados, deve entrar em
contato com o sindicato e evitar aborrecimentos de última hora.
Com a finalidade de garantir a tranqüilidade e segurança dos comerciários, neste
dia, não será permitida a entrada de convidados ou visitantes na festa.

O DIA DO COMERCIÁRIO
Para os que ainda não sabem a razão
desta importante data, é necessário voltarmos ao início do século passado. Naquela época, começaram a surgir as primeiras associações e uniões (que depois
se transformariam em sindicatos) de empregados no comércio (chamados na época de caixeiros) contra os abusos a que
eram submetidos pelos empregadores.
Os comerciários eram obrigados a cumprir jornadas de trabalho superiores a 12
horas diárias e trabalhar aos domingos
e feriados sem direito a folga, além de
conviverem com a ameaça de demissão,
caso reclamassem desse regime de servidão. Foi contra essa exploração, que no
dia 29 de outubro de 1932, aproximadamente cinco mil comerciários, no Rio de
Janeiro, organizaram grande manifesta-

ção, marchando em direção ao Palácio do
Catete, onde foram recebidos pelo então
presidente da República, Getúlio Vargas.
Neste memorável encontro, os comerciários entregaram ao presidente as reivindicações da jornada de trabalho de oito
horas diárias e repouso remunerado aos
domingos.
As reivindicações da categoria foram
atendidas e, posteriormente, estendidas
a todos os trabalhadores do Brasil, marcando assim, o dia 30 de outubro como
o “Dia do Comerciário”.

P
A R A BÉ
BÉNS A
OS
PARABÉNS
AOS
C
O M E R C IÁ
Á R IO
OS!
COMERCIÁRIOS!

IMPORTANTE:
No dia da festa o pesqueiro permanecerá FECHADO.
Não será permitida a entrada de convidados ou visitantes na festa.
Na piscina o acesso só é permitido em trajes de banho.
A Sede Campestre fica na Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel, km 56 – bairro Cafundó – tel: 4656-1783.

Comerciários aguardam sorteio de prêmios durante a festa de 2009

5

SAÚDE

nº 163

o comerciário outubro/2010

Por que doar ?

Busca....

Doe órgãos. Doe vida.
Para ser um doador,
converse com sua família.
Basta uma palavra para salvar uma vida.

DOE SUA PALAVRA

TIRE
SUAS
UAS
S DÚVIDAS
DÚVID
DÚ
ÚVID
VIDAS
AS
S
TTIR
IREE S

O que preciso fazer para ser um doador de órgãos?
Para ser doador, no Brasil, você não precisa deixar nada por escrito, em
nenhum documento. Muitas pessoas acham que é preciso registrar a opção de doador de órgãos na carteira de motorista, mas isso não é mais
necessário. Basta você conversar com sua família sobre seu desejo de
ser doador. A doação de órgãos só acontecerá após a autorização da
família.
Quais os tipos de doador que existem?
Doador vivo: qualquer pessoa saudável que concorde com a doação,
desde que não prejudique sua própria saúde e seja compatível com a
pessoa que vai receber o órgão. O doador vivo pode doar um dos rins,
parte do fígado, parte da medula óssea e parte do pulmão. Pela lei, parentes até quarto grau (pais, filhos, irmãos, avós, netos, tios e primos) além e
dos cônjuges podem ser doadores. Para os não parentes, somente com
autorização judicial.
Doador falecido: são pacientes com morte encefálica, geralmente vitimas de catástrofes cerebrais, como traumatismo craniano graves ou AVC
(derrame cerebral) extenso.
Quais órgãos e tecidos podem ser obtidos de um doador falecido?
Coração, pulmões, fígado, pâncreas, intestino e rins. Também tecidos
como córnea, veias, ossos e tendões. Portanto, um único doador pode
salvar ou melhorar muitas vidas. A retirada dos órgãos é realizada em
centro cirúrgico, como qualquer outra cirurgia.
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Para quem vão os órgãos?
Os órgãos doados vão para pacientes que necessitam de um transplante
e estão aguardando em lista única, definida pela Central de Transplantes
da Secretaria de Saúde de cada Estado e controlada pelo Sistema Nacional de Transplantes
Posso ter certeza do diagnóstico de morte encefálica?
Sim. O diagnóstico de morte encefálica é regulamentado pelo Conselho
Federal de Medicina. Dois médicos de diferentes áreas examinam o paciente, sempre com a comprovação de um exame complementar, que é
interpretado por um médico. Não existe dúvida quanto ao diagnóstico.
Após a doação o corpo do doador fica deformado?
Não. O processo de retirada dos órgãos é uma cirurgia como qualquer outra, restando apenas a incisão. O doador poderá ser velado normalmente.

PARA SER UM DOADOR DE ÓRGÃOS,
CONVERSE COM SEUS FAMILIARES.
A VONTADE É SUA, A DECISÃO É DELES.

Doe órgãos. Doe vida.
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Déficit de ATENÇÃO
O distúrbio do déficit de atenção (DDA) é a incapacidade da
criança prestar atenção por um período de tempo e por uma
impulsividade inadequada para a idade.
Esse problema é muito mais freqüente em meninos e geralmente
são distúrbios hereditários. Elas são tidas como distraídas, esquecidas, estabanadas e vivem no mundo da lua. O cérebro de
crianças com DDA trabalha de forma muito mais rápida do que
o da maioria das outras. Geralmente são muito inteligentes, mas
devido a esse comportamento tem o desenvolvimento escolar
afetado.
Frequentemente o diagnóstico é complicado, pois é baseado na
quantidade, na freqüência e na gravidade dos sintomas, que são
observados geralmente aos 7 anos e, às vezes, antes dos 4 anos.
Além disso, muito dos sintomas citados, não são exclusivos de
crianças com déficit de atenção. O tratamento é feito com drogas
psicoestimulantes e com acompanhamento de um psicólogo infantil.
É importante um tratamento contínuo pois, embora a impulsividade
e a hiperatividade tendam a diminuir com a idade, a desatenção e os
sintomas relacionados podem persistir até a vida adulta.
Ele é basicamente um problema de manutenção da atenção e da
concentração e de persistência nas tarefas.
As crianças com distúrbio do déficit de atenção que não recebem o
tratamento adequado, podem apresentar futuramente quadros de
depressão, uso abusivo de álcool e drogas.
Por isso é interessante observar o comportamento dos seus filhos e
se necessário, procure orientação médica.

OS PRINCIPAIS SINTOMAS SÃO:
• Dificuldade de permanecer sentado;
• Distração
• Impaciência (não gosta de esperar por sua vez em
jogos ou situações em grupo);
• Respondem antes das perguntas serem concluídas;
• Não gosta de seguir regras;
• Perde o interesse rapidamente de uma atividade e
parte para outra;
• Fala bastante;
• Não escuta o que está sendo dito;
• Perde objetos facilmente;
• Gosta de brincadeiras perigosas.

COOKIE TRADICIONAL
Ingredientes:
• 3 colheres (sopa) de margarina
• 1 colher (sobremesa) de essência de baunilha
• 1 ovo levemente batido
• 2 colheres (sopa) de leite
• 200 g de farinha de trigo (2 xícaras e meia)
• 90 g de açúcar mascavo
• 170 g de chocolate meio amargo picado ou
gotas de chocolate meio amargo
• 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
• Papel Manteiga (À PARTE)
Modo de Preparo:
Em uma vasilha misture bem a margarina, o ovo e o açúcar mascavo. Em seguida, a
essência de baunilha. Peneire aos poucos a farinha de trigo e coloque o leite. Misture o
fermento e o chocolate no final. Modele os cookies com o tamanho que desejar e coloque-os numa forma forrada com o papel manteiga, mantendo uma distância entre eles de
uns 2 cm para não grudar. Com o forno pré aquecido a 180ºC asse por aproximadamente
20 min. Retire-os e coloque no prato até esfriar.
Fica uma delícia!

O que faz o peixe,
afinal ?...

Nada.
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

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
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

