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PREPARE-SE

Dia 03/11/2013

Sorteio de

FESTA DOS COMERCIÁRIOS 2013
Evento realizado pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos em sua Sede Campestre, comemora o Dia da Categoria com muitos prêmios. A 18ª Festa em Homenagem ao Dia
dos Comerciários acontecerá no dia 03 de novembro, domingo, a partir das 10 horas, na Sede
Campestre.
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Frente Parlamentar Mista
em Defesa dos Comerciários

Operadores de caixa estão
sujeitos a doenças

Deputados federais, estaduais, vereadores e lideranças sindicais
comerciárias participaram, no dia 03 de outubro, do lançamento da
Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários.

Várias medidas preventivas devem ser adotadas para evitar os acidentes e doenças ocupacionais nos operadores de caixa, principalmente em caixas de mercados, supermercados ou hipermercados.
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Outubro é o mês dos comerciários
Regulamentação e Frente Parlamentar
As comemorações do dia 30 de outubro deste ano têm dois motivos especiais para ser festejada. Pela primeira
vez, estamos celebrando a data com a
profissão de comerciário regulamentada. Esta regulamentação fortalece
nossa luta por emprego, pagamento
de salários dignos e progressos cidadãos. Outra vitória inédita a ser festejada é a recente instalação da Frente
Parlamentar Mista em Defesa dos
Comerciários, em Brasília e, no dia 3
de outubro, a criação da sua regional
no Estado de São Paulo.

O

Fortalecidos

dia 30 de outubro homenageia a categoria que
mais cresce e se organiza política e sindicalmente no Brasil.
No Estado de São Paulo os comerciários somam 2,5 milhões de trabalhadores. No Brasil, mais de 12 milhões.
Representamos uma classe que faz
girar a economia brasileira, tem forte significado no PIB nacional e, por
isso, merece usufruir da riqueza que
ajuda a construir.

A Regulamentação da nossa profissão e a criação da Frente Parlamentar Comerciária potencializam nossos
enfrentamentos por melhores condições de trabalho e a elevação no nível da qualidade de vida da categoria;
bem como na aproximação da categoria junto aos deputados federais, estaduais e senadores.
Por isso, estendo meus cumprimentos aos comerciários e às comerciárias de todo o Brasil, em especial

àqueles e àquelas representados
pelos 68 Sindicatos Filiados à Federação.
Remuneração adicional!
Vale lembrar que a Regulamentação
da Profissão de Comerciário ratificou
o 30 de outubro como o Dia do Comerciário e, como sempre constou
em nossas Convenções Coletivas,
conforme o tempo de serviço, você
tem garantido a remuneração equivalente a um ou a dois dias de trabalho.
Festas
Procure seu Sindicato. Faça valer
seus direitos e participe das festividades programadas em comemoração
ao Dia do Comerciário. Parabéns!

Luiz Carlos Motta

Presidente da Fecomerciários

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.
BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS
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Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários
Deputados federais, estaduais, vereadores
e lideranças sindicais comerciárias participaram, no dia 03 de outubro, do lançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa
dos Comerciários, realizada na Assembleia
Legislativa de SP, entre eles Luiz Carlos Motta, da Fecomerciários São Paulo; Levi Fernandes Pinto, presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores no Comércio
(CNTC); deputado federal Roberto Santiago;
deputado Carlão Pignatari; e Ricardo Patah,
presidente do Sincomerciários de São Paulo
e da UGT. O Sincomerciários de Guarulhos
foi representado por seu presidente, Walter dos Santos, acompanhado da diretora
do Centro de Qualificação do Comerciário
de Guarulhos, Noemia Maria Batista.
Vinte e seis deputados estaduais de São
Paulo já aderiram à Frente em São Paulo.

Walter e lideranças políticas e sindicais presentes ao evento

“Essa é a maior Frente Parlamentar já constituída no Congresso Nacional, que se une a
uma categoria composta por 12 milhões de
No Brasil, a maioria dos deputados
trabalhadores em todo o Brasil”.
representa os patrões, por isso
Os próximos encontros regionais da Frente
é tão difícil aprovar leis em favor dos
serão em Fortaleza-CE (25/10), Belo Horizonte-MG (08/11), Goiânia-GO (19/11) e Saltrabalhadores.
vador-BA (29/11). Até março de 2014, quando devem ser concluídas as instalações das
O deputado federal Roberto Santiago (PSD/SP), que preside
Frentes Regionais, haverá um grande encontro nacional para
a Frente em todo o Brasil, disse que 178 deputados federais
potencializar ainda mais todas as bandeiras de luta do movie 21 senadores já aderiram ao movimento.
mento suprapartidário.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Comerciários
é uma iniciativa suprapartidária, lançada dia 21 de agosto,
em Brasília, que visa representar e encaminhar as diversas
demandas dos 12 milhões de trabalhadores no comércio ao
Congresso Nacional, às Assembleias dos Estados e Câmaras Municipais. A pauta mínima defendida é qualificação profissional, redução da jornada, fim do banco de horas, igualdade entre os gêneros, combate às doenças e aos acidentes
ocupacionais.
“Os trabalhadores brasileiros precisam participar da vida política do País se quiserem ter seus direitos respeitados e força para conquistar novos benefícios que signifiquem melhor
qualidade de vida. No Brasil, a maioria dos deputados representa os patrões, por isso é tão difícil aprovar leis em favor
dos trabalhadores. Estamos há décadas tentando aprovar a
redução da jornada para 40 horas, enquanto leis em favor
dos empresários são aprovadas rapidamente”, salientou Walter dos Santos.
Motta, disse que estava muito feliz porque o movimento
Walter dos Santos e Noemia Batista
nasce forte, unitário e representativo em São Paulo.

3

SINDICALISMO

nº 199 | o comerciário | outubro/2013

Walter dos Santos na homenagem aos 50 anos
dos Metalúrgicos de Guarulhos
O presidente do Sincomerciários Guarulhos compareceu à
Sessão Solene, realizada no dia 20 de setembro, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em homenagem
aos 50 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e
Região. A Sessão Solene foi proposta pelo deputado Edson
Ferrarini (PTB).
“Foi um acontecimento emocionante.” Assim o presidente
do Sindicato de Metalúrgicos de Guarulhos, José Pereira
dos Santos definiu o evento.
Além dos trabalhadores e dirigentes, participaram vereadores, deputados, secretários municipais, Dieese, Ciesp e
outras entidades. O governador do Estado, Geraldo Alckmin, e o prefeito paulistano Fernando Haddad mandaram
congratulações. Estavam presentes dirigentes da Força
Sindical (à qual o Sindicato de Guarulhos é filiado), UGT,
Nova Central Sindical e CSP-Conlutas.
Para Walter, o sindicato dos metalúrgicos tem uma história
de luta na defesa dos trabalhadores, dos cidadãos de Guarulhos e da cidade: “Os companheiros metalúrgicos são um
exemplo de luta, de resistência e de defesa da categoria.
Contribuiram muito com o desenvolvimento da cidade, do
Estado de São Paulo e do Brasil, seja por seus trabalhadores, seja por seus dirigentes sindicais. Eles adquiriram uma

Antonio Rogério Magri, Deputado Est. Cel Edson Ferrarini,
Pereira, pres. Sind. Metalúrgicos e Walter dos Santos

importância admirável, o que lhes possibilita acrescentar
muito mais ainda nos próximos cinquenta anos”,
afirmou Walter.

Fecomerciários assina acordo coletivo com
setor atacadista de farmácias
A Comissão de Farmácia fechou acordo coletivo com o Sincamesp, sindicato patronal que representa os atacadistas
do ramo farmacêutico. Os pisos dos práticos de farmácia
do setor atacadista serão reajustados em 9%, aumento
real de 2,03% sobre o INPC/IBGE de 6,97%. Os salários
das demais faixas terão reajuste de 8,5%. Também houve
avanços em várias cláusulas sociais.
O martelo foi batido no dia 19 de setembro, na sede da
Fecomerciários. Assinaram o acordo o presidente Motta,
da Federação, os membros da Comissão de Farmácia e o
presidente da Sincamesp, Reinaldo Mastellaro. A data base
da categoria é 1º de julho e o reajuste será retroativo.
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CLÍNICA PSICOLÓGICA DRª JULIANA LAPORTE
Rua Santana, 335 – Sala 114 – Centro – Mogi das Cruzes / SP
Tel. (11) 9.9269-2464
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CLÍNICA EQUILIBRIO VITAL
Especialidades: Nutrição, Psicologia, Psicopedagogia, Sexualidade Humana
Rua Angelo Vita, 64 – 3º andar – Sala 300B – Centro – Guarulhos / SP
Tel. (11) 4963-2333 / 2885-6222
www.equilibriovital.med.br
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Dia 03 de novembro de 2013
tem FESTA DOS COMERCIÁRIOS
Evento realizado pelo Sindicato dos Empregados no
Comércio de Guarulhos em sua Sede Campestre, comemora o Dia da Categoria com muitos prêmios.
A 18ª Festa em Homenagem ao Dia dos Comerciários
acontecerá no dia 03 de novembro, domingo, a partir das
10 horas, na Sede Campestre. Não perca essa grande
confraternização da categoria e aproveite para curtir com a
sua família com muito chope e churrasco à vontade.

O DIA DO
COMERCIÁRIO
No início do século passado, começaram a surgir
as primeiras associações e uniões de empregados
no comércio (chamados na época de caixeiros),
para defender a categoria dos abusos cometidos
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 constante de demissão.
Foi contra essa exploração, que no dia 29 de
outubro de 1932, aproximadamente cinco mil
comerciários, no Rio de Janeiro, organizaram
grande manifestação, marchando em direção
ao Palácio do Catete, onde foram recebidos
pelo então presidente da República,
Getúlio Vargas.
Neste 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”.
É verdade que os patrões continuaram a tentar
desrespeitar os direitos dos comerciários e que a
regulamentação da categoria só veio agora, em 2013,
mas aquela data foi um grande marco
para os comerciários.

DUAS MOTOS
Assim como no ano passado, além das dezenas de prêmios
como TV’s, aparelhos de DVD, ventiladores, batedeiras, entre outros, SERÃO SORTEADAS DUAS MOTOS NOVINHAS EM
FOLHA, UMA DOADA PELA FECOMERCIÁRIOS E OUTRA PELA
FORÇA SINDICAL NACIONAL.
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. Para garantir a tranquilidade e segurança dos comerciários, não será permitida
a entrada de convidados ou visitantes na festa.

LOCAL

A Sede Campestre fica na
Estrada municipal de Arujá
em Santa Isabel no km 56,
no bairro do Cafundó.

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.

11 4656-1783
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Operadores de caixa estão sujeitos a doenças
Medidas preventivas devem ser adotadas para evitar acidentes e doenças ocupacionais
Várias medidas preventivas devem ser adotadas para evitar
os acidentes e doenças ocupacionais nos operadores de
caixa, principalmente em caixas de mercados, supermercados ou hipermercados.
Apesar de parecer simples, o serviço na operação de caixa
trás uma série de riscos que às vezes estão mascarados
e por isso acabam passando despercebidos até pelos próprios profissionais de Segurança do Trabalho.
Ar condicionado, trabalho sentado, todo esse falso conforto ajuda a mascarar os riscos do ambiente.
RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS
NO AMBIENTE DE TRABALHO:
Ergonômicos
Devido ao fato de trabalhar sentado e passar as mercadorias no leitor, muitas vezes o trabalhador adota uma postura
errada e nem percebe, além disso aumenta os riscos de
problemas na coluna, por causa da pressão que o trabalho sentado exerce sobre os discos vertebrais. O peso do
corpo comprime os vasos sanguíneos, por isso, o trabalho
sentado prejudica também a circulação sanguínea e também aumenta a chance da pessoa desenvolver problemas
renais.
Quando estiver trabalhando sentado use sempre cadeiras
com apoio de costas e ajuste a cadeira as suas necessidades físicas. É importante trabalhar com os pés no chão.
Se a cadeira não tiver regulagem de altura, peça um apoio
para os pés.
Levante pelo menos de hora em hora, nem que seja para
beber água ou ir ao banheiro, se for possível, faça alongamentos nesse período.
Movimentação de peso
A melhor posição para mover algum item pesado é de pé!
O ideal seria evitar a movimentação de objetos pesados,
no entanto, nem sempre será possível por causa do código
de barras, quando não for, se coloque de pé para movimentar o peso.
Cognitivos
O trabalho no caixa exige um poder de concentração ele-

vado. Basta um vacilo e uma mercadoria passa sem ser
registrada. Para diminuir o estresse e problemas visuais
causados pelo excesso de concentração, a pessoa deve,
às vezes, olhar para outros pontos longos e distantes a fim
de descansar a visão e relaxar o cansaço causado pelo estresse visual.
Ar condicionado
A falta manutenção, limpeza do filtro e dos dutos de ventilação transforma o ar condicionado em um esconderijo
de ácaros e fungos, causando infecções que podem atacar
olhos e sistema respiratório.
Cobre do seu patrão a limpeza periódica no filtro do ar. A
limpeza deve ocorrer pelo menos entre um intervalo de 2 a
4 meses. É um direito do trabalhador se manter informado
sobre os riscos no ambiente de trabalho, sejam eles quais
forem.
LER e DORT
Cuidado com a postura. Não force e nem relaxe muito os
nervos e tendões. Adote uma postura neutra, isso é o mais
indicado para evitar as doenças ocupacionais. Pratique
exercícios físicos. Antes de iniciar essa rotina faça os exames médicos de praxe. A prática de exercício é um aliado
indispensável de quem deseja ter uma vida saudável! Os
benefícios são incontáveis! Tudo parece mais difícil antes
de começar, então, comece logo!

Dentista Gratuito
O atendimento odontológico oferecido na sede do Sindicato, para associados há mais
de 6 meses, é totalmente gratuito. As consultas devem ser marcadas pelo telefone:
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Verifique, também, condições especiais para tratamentos com próteses e jaquetas.
Você também pode utilizar os dentistas conveniados do Sindicato,
que oferecem descontos aos associados.
Confira a relação no nosso site: (www.comerciariosdeguarulhos.org.br)

11 2475-6565
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Deficientes superam desafios para ingressar no mercado de trabalho
Lei estabelece cota de 2 a 5% para contratação em empresas
A lei nº 8.213 existe há mais de 20 anos e estabelece que
as empresas com cem ou mais empregados preencham de
2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados
ou pessoas com deficiência capacitadas para a função. A
legislação garante a inserção dessas pessoas no mercado
de trabalho, mas nem sempre elas conseguem se adequar
às exigências dos empregadores.
Outras vezes, o portador de deficiência não procura o emprego porque tem direito ao Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social, que é assegurado por lei e
pago pelo INSS, mas impede o beneficiário de ter um vínculo empregatício.
Para ingressar no mercado de trabalho, o deficiente precisa aprender a contornar os obstáculos. Por outro lado,
o empregador tem de perceber que o fato do candidato a
emprego ter alguma deficiência, não o torna incapaz para o
trabalho. Até porque há trabalhos em que a limitação física
nada significa, como, por exemplo uma atividade intelectual para alguém que tenha uma limitação física no pé.
Além disso, contratar pessoas com deficiência introduz alguma inovação, diversidade, qualidade no trabalho e é positivo para a imagem da empresa.
Outro fator importante é perceber que o patrão não está
fazendo favor algum em dar o emprego, pois o deficiente
físico é um trabalhador que trará lucros para a empresa.

Alessandro Fernandes (39) ficou paraplégico devido a um
acidente de moto. No blog: http://www.blogdocadeirante.com.br,
ele compartilha a sua realidade, dá dicas, informa e traz
novidades que podem melhorar o dia a dia de cadeirantes

Algumas dicas para conseguir o emprego:
Para além dos anúncios, das agências de recrutamento e
da Internet, recorra ao auxílio de associações de apoio ou
agências de reabilitação. Faça uma pesquisa sobre a empresa. Confira se ela tem uma boa reputação em recru-

tar pessoas com deficiências. Verifique como a tecnologia
poderá ajudá-lo no futuro trabalho. Na entrevista, informe
sobre suas condições, limitações e procure saber sobre os
acessos do edifício.
Lembre-se, este é um mercado em expansão. O número
de empregos para pessoas com algum tipo de deficiência
cresceu nos últimos 10 anos, segundo aponta o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para se ter
uma ideia, em 2000 o Alto Tietê tinha 1.681 trabalhadores
com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho e
com carteira assinada. Atualmente o número é de cerca
de 142.264. O importante é não desistir nunca e ir sempre
atrás do objetivo.

O AGENTE SECRETO AMARO CAMARAJIPE

Lucas Schmitz & Marcelo Schmitz

7

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

