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PROFETAS DO ACOnTECIDO

Atualmente, quando se ouve e lê especialistas em economia e jornalistas, 
seja ao vivo, pela TV, pelos jornais e na internet, percebemos que todos têm 
receita para tudo, sabem tudo, conhecem os bastidores do governo, falam 
de detalhes de reuniões entre a presidente e um ministro como se estives-
sem estado no local.
Algumas matérias de jornal, textos e palestras são tão distantes da realida-
de que, às vezes, dão margem a questionar se aquelas pessoas endoidaram.
De outro lado, falam de dados da economia como se fossem ilustres pensa-
dores e tivessem previsto o atual freio.
A verdade é que há um ano e meio não se ouvia de 99% dessas pessoas 
qualquer menção às contas do governo, ao desequilíbrio fiscal, aos proble-
mas que agora estão na moda.
Então, vem a pergunta: o governo os escondeu ou essas pessoas só 
repetem o que escutam e leem, sem qualquer garantia de que o que estão 
falando é verdade, porque simplesmente ou eles não têm acesso aos dados 
da economia ou não os entendem ou não tem tempo para analisar ou têm 

má-fé, por interesses econômicos ou políticos e não estão nem aí se é 
verdade ou mentira.
O crédito que essas pessoas merecem é limitado e prefiro ficar com o discur-
so de que essa crise é passageira, até porque é mais uma crise política do 
que econômica e na qual tem gente ganhando muito dinheiro com boatos, 
especulando na bolsa e com o dólar.
Não podemos acreditar em tudo o que escutamos e não vou aderir a discur-
so de patrão, de que está tudo ruim porque ele não poderá viajar a Miami 
neste ano. Que se dane a viagem dele a Miami! Quero o reajuste no nível 
certo, em uma vez só. Foi por isso que alcançamos 10% para os varejistas 
de Guarulhos, fora a conquista de outros direitos sociais, como é possível 
verificar em matéria nesta edição. É por isso que lutaremos por reajustes 
corretos e dignos para o restante dos nossos representados.
Não queremos inflação, não queremos recessão, não queremos crise e não 
vamos aderir a um discurso que só interessa a quem quer retirar os nossos 
direitos.
Se a oposição ao governo Dilma não está preocupada com o Brasil, mas só 
em tomar o poder, prejudicando o governo em tudo o que pode, então tam-
bém não serve. Se perderam a eleição por sua própria falta de capacidade, 
que não venham agora para o quanto pior melhor. Eu também não queria a 
Dilma, mas ela está aí, é a presidente e até o barco dela afundar, o nosso já 
estará enterrado no fundo do mar e não me parece que alguém da oposição 
tenha perfil de jogar a bóia para os trabalhadores.
Então, meus amigos, se não gostamos da Dilma, não votemos em seu 
sucessor, mas lutemos para que o governo permaneça estável, para que 
a economia caminhe bem e para que nossos salários continuem com po-
der de compra, o resto é coisa de profetas do acontecido, a quem não 
devemos aderir.
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GAnHO REAL: REAJUSTE DE 10%
nO COMÉRCIO VAREJISTA DE GUARULHOS

Enquanto muitos falam em crise, em reajuste  
abaixo da inflação, o Sincomerciários de 
Guarulhos bateu o pé com os patrões e 
conseguiu mais uma importante vitória para a 
categoria: salários reajustados em 10%, portanto  
acima da inflação. Ganho real para os 
trabalhadores do comércio varejista de Guarulhos.
E não é só, todos os direitos já conquistados nas 
convenções anteriores foram mantidos e outros foram 
conquistados, com mais um dia para licença para 
casamentos, que agora será de cinco dias.
As negociações transcorreram em clima de tranqui-
lidade, como explica Walter dos Santos, presidente 
do Sincomerciários de Guarulhos: “Foram várias 
conversas, foi cansativo, mas não foi tenso, os pa-
trões tiveram bom senso e nós também. No final, 
obtivemos uma vitória para a família comerciária”.
A Convenção foi assinada na quinta-feira, 01/10, 
pelos presidentes dos sindicatos patronal e dos 
empregados.

Confira as faixas de reajuste, os pisos e todos os direitos dos 
comerciários de Guarulhos em nosso site:

www.comerciariosdeguarulhos.org.br
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CAMPAnHA SALARIAL 2015
Comerciários entregam reinvindicações aos patrões

“Olê, olê, olê, olá, aumento já!” – “Comerciários unidos, 
jamais serão vencidos!” : Esses foram os gritos que 
embalaram as reinvindicações dos trabalhadores em 
frente à sede patronal, Fecomercio (Federação do 
Comércio do Estado de São Paulo), na capital, no dia 23 
de setembro.
Após uma passeata iniciada no Masp (na Avenida 
Paulista), a Federação dos Comerciários do Estado de São 
Paulo (Fecomerciários) - com seus 68 sindicatos filiados, 
entregaram a pauta de reivindicações da Campanha 
Salarial 2015/2016 ao representante dos sindicatos 
patronais.
O presidente da Fecomerciários, Luiz Carlos Motta, 
ressaltou, em seu discurso que os resultados de uma 
negociação unificada são positivos para o setor do 
comércio. “É muito importante permanecermos unidos, 
mobilizados e prontos para negociar um reajuste salarial 
digno e mais benefícios para a categoria”, disse ele.

FIADO É Só AMANHã - “Quem mantém um país rico, 
quem movimenta a economia, que vai ao supermercado, 
às compras, é o povão, esses que levantam às cinco da 
manhã, pegam o ônibus cheio e ficam o dia todo em pé, 
comendo mal, ouvindo de tudo e de todos. Então, 
senhores patrões, vamos manter o nível de renda dos 
trabalhadores, porque fiado é só amanhã” - afirma Walter 
dos Santos, presidente do Sincomerciários de Guarulhos.

EM MãOS - Ivo Dall Acqua Junior, vice-presidente da 
FecomercioSP, recebeu as propostas dos trabalhadores 
das mãos de Ricardo Patah (UGT) e Motta.

REIVINDICAçõES

Na Campanha Salarial Unificada 2015/2016, os comerciários 
do Estado de São Paulo reivindicam, entre outras, as 
seguintes cláusulas econômicas e sociais:

•	 Reposição das perdas da inflação pelo INPC/IBGE.
•	 Aumento real dos salários.
•	 Valorização dos pisos em 20%.
•	 Vale-refeição.
•	 Fornecimento de cesta básica para todos;
•	 Pagamento de PLR.
•	 Preservação da saúde e da segurança do trabalhador.
•	 Redução da jornada semanal de trabalho de 44 para 

40 horas sem redução salarial.
•	 Estabilidade após o retorno do auxílio-doença.
•	 Auxílio-creche (para atender mães comerciárias que 

não têm com quem deixar seus filhos).

OUTRAS BANDEIRAS DE LUTA
DA CATEGORIA SãO:

P Correção da tabela do Imposto de 

Renda;

P Fim do Fator Previdenciário;

P Recuperação das perdas do FGTS;

P Inclusão de pessoas com defi- 

ciência no mercado de trabalho;

P Erradicação do subemprego e dos 

trabalhos infantil e escravo.
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DIA 08 DE nOVEMBRO: GRAnDE FESTA DOS COMERCIÁRIOS
COM SORTEIO DE TRÊS MOTOS

A 20ª FestA em HomenAgem Ao
DiA Dos ComerCiários

acontecerá no dia 08 de novembro, domingo,
a partir das 10 horas, na sede campestre.
E será especial!!!

imPortAnte

Preste atenção, porque há algumas mudanças nas 
normas de ingresso para a festa deste ano e para 
concorrer no sorteio.
Apenas participarão da festa dos comerciários 2015 
aqueles que se associaram até o dia 31/07/2015, ou seja, 
três meses antes da data em que se comemora o dia do 
comerciário (30/10/2015), conforme amplamente divulga-
do em nosso jornal, site e nas redes sociais.
Para participar do SORTEIO é preciso estar trabalhando 
no comércio, ou seja, os sócios sem vínculo NÃO 

participarão dos sorteios. As mensalidades deverão estar 
em dia até a data da festa.

► No dia da festa será expressamente proibida a entrada de  
pai, mãe, convidados ou visitantes.

► No dia da festa o pesqueiro permanecerá FECHADO.

A festa é realizada para os associados e seus dependen-
tes (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.

No início do século passado, começaram a surgir as pri-
meiras associações e uniões de empregados no comér-
cio (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 convi-
verem 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 presi-
dente 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 continu-
aram 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.

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

trÊs motos

 Além das dezenas de prêmios como TV’s, aparelhos de 
   DVD, ventiladores, batedeiras, entre outros, SERãO 
      SORTEADAS TRÊS MOTOS NOVINHAS EM FOLHA 
  (UMA DELAS DOADA PELA YAMAHA).
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SAÚDE - Outubro Rosa
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O movimento popular internacionalmente conhecido como 
Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete 
à cor do laço rosa que simboliza, mundialmente, a luta contra 
o câncer de mama e estimula a participação da população, 
empresas e entidades. Este movimento começou nos Estados 
Unidos, onde vários Estados tinham ações isoladas referente 
ao câncer de mama e ou mamografia no mês de outubro, pos-
teriormente com a aprovação do Congresso Americano o mês 
de Outubro se tornou o mês nacional (americano) de prevenção 
do câncer de mama.

O que é câncer?
O câncer é o resultado da multiplicação exagerada e 
descontrolada de algumas células que adquirem a 
capacidade de invadir estruturas sadias à sua volta. 
Eventualmente podem deslocar-se do seu local de origem, 
atingir a corrente sanguínea e alcançar outras partes do 
corpo. Quando estas alterações ocorrem no tecido 
mamário, temos o câncer de mama, que se manifesta, 
normalmente, sob a forma de um caroço ou nódulo palpável. 

Todo o nódulo, palpável na mama, é câncer?
Não. Existem tumores que não são denominados de 
câncer. Os cistos e os fibroadenomas podem ser palpáveis 
e não têm uma evolução ruim como o câncer de mama.

Além da palpação de nódulos, existem outros sinais 
sugestivos de câncer de mama?
O aparecimento de ínguas nas axilas, modificações da 
forma e tamanho das mamas, saída de secreção escura 
ou com sangue pelo mamilo e modificações na pele, na 
auréola mamária ou no mamilo podem ser sinais 
indicativos de câncer de mama.

Existe predisposição para o câncer de mama?
Sim, existem fatores de risco, que estão associados ao 
aparecimento do câncer de mama. São considerados 
fatores de alto risco a história familiar (mãe ou irmã com 
câncer de mama na pré-menopausa) e a presença de 
alterações genéticas (modificações nos genes associados 
ao câncer de mama - BRCA1 e BRCA2. A detecção das 
modificações nos genes associados ao câncer de mama 
– BRCA1 e BRCA2 indica, apenas, uma predisposição não 
sendo definitiva para o aparecimento de câncer de mama. 
Este exame deve ser feito preferencialmente nos grupos 
de mulheres que apresentem uma história familiar de 
câncer em mama ou ovário.

Qual a vantagem do diagnóstico precoce? 
O diagnóstico precoce do câncer de mama possibilita 
o tratamento em estágios iniciais da doença, evitando 

procedimentos mais radicais e aumentando as chances 
de cura. A detecção precoce inclui o auto-exame (ins-
peção visual e palpação sistemática de cada mama pela 
própria mulher. Deve ser realizado geralmente entre o 
7º e 10º dia após a menstruação); o exame clínico das 
mamas (exame realizado pelo profissional de saúde roti-
neiramente durante a consulta) e a mamografia (exame 
radiológico).

O que é a mamografia?
É um exame de raio-x das mamas. Na imagem 
radiográfica da mamografia o especialista consegue 
detectar alterações sugestivas de câncer e diferenciá-las 
das lesões benignas. Para a realização do exame é 
necessária a compressão dosada das mamas, sem a 
qual não é possível a visualização adequada do tecido 
mamário e a distinção das lesões. Apesar de ser considerada 
desconfortável por algumas mulheres, esta compressão 
não causa nenhuma agressão ao tecido mamário. Não é 
indicado que pacientes sensíveis realizem o exame na 
fase pré-menstrual, quando já existe uma sensibilidade 
aumentada nas mamas.

Qual a idade ideal para iniciar a realização dos exames 
de mamografia?
A primeira mamografia deve ser realizada entre 35 e 40 
anos e controles periódicos anuais ou bianuais a partir dos 
40 anos. Nas mulheres com historia familiar importante, 
esta recomendação deve ser adiantada em 10 anos. A 
mamografia é o método de escolha para a detecção 
precoce do câncer mamário, pois consegue descobrir 
lesões mesmo antes de serem aparentes no exame 
físico. È recomendada como método de rastreamento, 
sendo indicada para todas as mulheres, independente 
da existência de sinais ou predisposição para o câncer. 

CÂnCER DE MAMA

http://outubrorosa.org.br
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A funcionária Joyce, que tem cuidado pessoalmente do assunto, 
se encarregou de entregá-los. A receptividade dos kits entre os 
comerciários tem sido excelente, até pela qualidade e quantidade 
dos produtos entregues. Lembrando que as mães comerciá-
rias sócias há pelo menos três meses, ou dependentes de só-
cios, têm direito ao kit bebê para filhos com idade de zero a três 

Ass. Marcelo recebe o kit da 
sua filha Luana

Ass. Jeferson recebe o kit de 
sua filha Agatha

Ass. Debora, Sergio, Myrella e 
Breno

meses, 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.

MAIS KITS-BEBÊ PARA AS FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS
Em setembro, mais quatro famílias receberam o kit-bebê

Ass. Jose Roberto, Juciana, Jose Klebson e
Geovanna

Alunos do curso Práticas de Departamento Pessoal oferecido pelo 
Sincomerciários de Guarulhos, receberam na última sexta-feira (09) 
seus certificados de conclusão. Totalmente gratuito e com um total 
24 horas, as aulas foram ministradas no Centro de Qualificação do 
Comerciário – CQC, no Centro de Guarulhos.
“Este foi o primeiro, mas pretendemos promover novas atividades 
semelhantes para favorecer a qualificação dos comerciários, sem 
que tenham que tirar do bolso pra isso. Aprimoramento profissional é 
fundamental para o sucesso na carreira em um mercado de traba-
lho tão competitivo como temos hoje, mas nem sempre as pessoas 

podem dispor de parte do salário para este fim”, diz Walter dos Santos, 
presidente do Sincomerciários de Guarulhos.
“Foi uma turma muito bacana. Havia pessoas novatas na área e outras 
já com anos de conhecimento o que possibilitou uma troca bastante 
interessante de conhecimentos”, afirmou o professor Maykon Nise 
Furtado.
“Aprendi bastante. Antes não entedia o porquê dos cálculos apresen-
tados pelo sistema que já ve pronto. Agora sei o que estou fazendo e 
posso até mesmo corrigir e explicar melhor para os funcionários os 
valores apresentados”, diz a comerciária Laine Silva Guimarães.

SInCOMERCIÁRIOS DE GUARULHOS EnTREGA CERTIFICADOS
DO CURSO PRÁTICAS DE DEPTO. PESSOAL

O CONTEúDO DO CURSO FOI O SEGUINTE:

•	 ADMISSÃO
•	 REGISTRO	DO	EMPREGADO
•	 CONTRATOS	DE	TRABALHO
•	 JORNADA	DE	TRABALHO
•	 ESTRUTURA	DO	SALÁRIO
•	 PRINCIPAIS	CÁLCULOS	NA	FOLHA
	 DE	PAGAMENTO
•	 FÉRIAS	INDIVIDUAIS	E	COLETIVAS
•	 13º	SALÁRIO	(GRATIFICAÇÃO	NATALINA)
•	 RESCISÃO	CONTRATUAL
•	 CONVENÇÃO	COLETIVA	DE	TRABALHO
•	 OBRIGAÇÕES	MENSAIS	E	ANUAIS	DO
	 EMPREGADOR

em breve, serão abertas novas turmas. Fique ligado!

www.sincomerciariosdeguarulhos.org.br
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SInCOMERCIÁRIOS EnTREGA TABLETS àS
CRIAnçAS SORTEADAS

Os quatro sorteados para ganhar um tablet em comemoração ao Dia 
das Crianças pularam da cama cedo no dia 14 de outubro, para vir buscar o 
presente, acompanhados por seus responsáveis.
“É um presente modesto, mas é muito bom ver a alegria no rostinho dos 
pequenos. Esperamos que se divirtam bastante e também aprendam com o 
aparelho”, diz Walter dos Santos, presidente do Sincomerciários de Guarulhos.
A entrega foi realizada na sede do Sincomerciários de Guarulhos, onde 
também ocorreu o sorteio no dia anterior. Um total de 50 papais e mamães 
comerciários participaram.
Os quatro nomes foram sorteados pelas companheiras Joyce e Daniele, com 
a presença do comerciário Bruno Valério como testemunha (foto ao lado).

OS SORTEADOS FORAM:

Bruno de Paula Lins, 10 anos

Sócia: Vanessa Ap. de Paula Lins

Lojas Riachuelo S/A

Lucas Gonçalves de Santana, 9 anos

Sócio: Anderson Ricardo de Santana

Balaska Equipe Ind. e Com. Ltda

Letícia Caseri dos S. Lucio, 6 anos

Sócia: Priscila Caseri

Dufry

Sophya Oliveira Mota, 6 anos

Sócio: Silvio Tadeu Rodrigues Mota

Atacadão Distr. Com. e Ind. Ltda

Sophya Oliveira Mota, 6 Anos

Anderson, pai do Bruno de Paula Lins, 10 anos

Bruno De Paula Lins, 10 Anos

Leticia Caseri Dos S. Lucio, 6 Anos
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