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CAMPANHA SALARIAL É FORTALECIDA NO 19º CONGRESSO

”Agenda Sindical Comerciária” tem sete itens que agrupam as reivindicações da categoria e foi aprovada no congresso, realizado em agosto, na Centro de Lazer dos Comerciários, na Praia Grande. Página 04

Categoria pede aumento real de salário
Estão abertas as negociações da data-base dos comerciários

Representantes dos comerciários
de todo o Estado de São Paulo entregaram a pauta de reivindicações
da categoria à Federação do Comércio do Estado. Página 03

Sede Campestre reabre
Pesqueiro também está em funcionamento

A sede campestre reabriu no dia 4/09. Pesqueiro também voltou
a funcionar na mesma
data. Página 06
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Vote Certo

Companheiros.
No dia 03 de outubro, definiremos o
destino do nosso pais e, portanto, das
nossas vidas, pelos próximos quatro
anos. Elegeremos deputados estaduais, deputados federais, dois senadores, governador e presidente da
República. Vamos anotar os números
daqueles que escolheremos e levar no
dia. Nessa eleição há uma novidade:
além do Título de Eleitor é preciso
levar um documento com foto. Não
se esqueçam disso. Também não se
esqueçam de tudo o que passamos em

governos anteriores e nos progressos
que alcançamos. A hora do voto é muito
importante.
Não vote em qualquer um, as coisas
podem melhorar, ao contrário do que
querem fazer você acreditar, por isso,
não jogue fora o seu voto, digitando
qualquer número na urna eletrônica.
É muito importante que escolhamos um
deputado estadual que represente a
nossa localidade ou a nossa categoria.
Os nomes estão aí, basta analisá-los.
O mesmo vale para deputado federal.
Trabalhador vota em trabalhador.
Também vamos escolher dois senadores. Analise os nomes, eles representarão o Estado de São Paulo no Senado
federal e ficarão lá por oito anos, já que
o mandato deles é mais longo.
Verifique os candidatos a governador,
lembre-se que o transporte público,
a escola dos nossos
filhos, os postos de
saúde melhorarão ou
piorarão conforme as
atitudes dele e isso irá
mexer com as nossas
vidas e o futuro dos
nossos jovens.
Por fim, pensem muito
bem antes de decidir
por um candidato ou
candidata à presidência. Isso mexe diretamente com a econo-

mia, com os nossos salários, os nossos
empregos. Precisamos decidir que projeto queremos.
No último congresso da categoria, realizado na Praia Grande, em agosto, percebi que os trabalhadores estão mais
maduros politicamente. A democracia
é um processo lento, mas ela faz muito bem. A opinião geral lá era a de que
precisamos escolher aqueles que privilegiaram o ganho real de salários, o
respeito à organização sindical, as melhores condições de trabalho.
É isso, vamos às urnas, para um Brasil
ainda melhor.
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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Categoria pede aumento real de salário e redução de jornada
Também foram discutidas questões sobre o fim do banco de horas entre outras
Alexandros Christopoulos

A

Fecomerciários (Federação dos
Empregados no Comércio do
Estado de São Paulo) e sessenta e cinco sindicatos de comerciários
do Estado de São Paulo, entre eles o
Sindicato dos Comerciários de Guarulhos
entregaram, em 25 de agosto, a pauta de
reivindicações da categoria à Fecomércio
(Federação do Comércio do Estado).
Antes de seguirem em passeata até a
sede da Federação patronal, no bairro
Bexiga, os comerciários participaram de
um ato organizado pela UGT e Força
Sindical em frente à FIESP (Federação
das Indústrias do Estado de São Paulo),
na Avenida Paulista, juntamente com dezenas de sindicatos de trabalhadores no
setor metalúrgico, indústria alimentícia,
químico, padeiros, aeroviários, gráficos,
de laticínios, têxteis e do comércio da Capital e de várias regiões do interior.
Já na sede da Fecomercio, os dirigentes
da categoria gritaram palavras de ordem
e cobraram aumento real.
A estratégia é parte Campanha Salarial
2010/2011. A database dos comerciários
é 1.º de setembro. Entre as reivindicações
estão: reposição salarial e aumento acima
da inflação (cerca de 12%, no total); fim

Foto: Fábio Mendes

Comerciários discursam em frente à Fecomércio

do banco de horas; redução da jornada
de trabalho sem redução de salário e participação nos lucros ou resultados (PLR).
O presidente Conselho de Relações do
Trabalho da Fecomercio, Ivo Dall´Ácqua
Júnior e outros representantes da federação patronal receberam os comerciários.
“O comerciário tem de trabalhar motivado
para atender os brasileiros. Os patrões

têm muito a nos dar este ano”, afirmou
José Carlos Motta, presidente da Fecomerciários. Walter dos Santos, presidente do Sindicato dos Comerciários de
Guarulhos espera bons resultados: “Não
basta reajuste, queremos aumento real e
redução da jornada de trabalho, os trabalhadores têm que mostrar união por essa
bandeira”, disse ele.

Seguro-Desemprego poderá ser depositado em conta bancária
Resolução aprovada pelo Conselho Deliberativo do FAT, no dia
26 de agosto, possibilita aos trabalhadores brasileiros que têm
direito a seguro-desemprego receberem as parcelas do benefício
em depósito direto em conta-poupança ou conta simplificada da
Caixa Econômica Federal. Segundo o diretor de Políticas Públicas de Emprego, Rodolfo Torelly, a nova metodologia traz mais
comodidade ao trabalhador e segurança no pagamento do benefício. “E também promove a inclusão bancária. O depósito em
conta-poupança propicia ao trabalhador a facilidade de retirada
de pequenos valores, ao invés de sacarem o recurso de uma só
vez, na boca do caixa”, explica Torelly. O trabalhador também
poderá receber o crédito em sua conta-corrente, sem ônus. Para
isso o beneficiário precisa fazer a opção na Caixa Econômica
Federal, pois a opção pela conta-corrente não é automática.
FAT - O seguro-desemprego é um benefício pago com recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador para prover assistência financeira temporária quando o trabalhador formal fica desempre-

gado em virtude de dispensa sem justa causa.
Benefício - Têm direito ao Seguro-Desemprego os trabalhadores
dispensados sem justa causa, inclusive a indireta, que comprovem ter recebido salários consecutivos no período de seis meses
imediatamente anteriores à data da dispensa, de uma ou mais
pessoas jurídicas ou físicas equiparadas às jurídicas; terem sido
empregados de pessoa jurídica ou pessoa física equiparada à
jurídica durante, pelo menos, seis meses nos últimos trinta e seis
meses que antecederam a data de dispensa que deu origem ao requerimento; não estarem recebendo
do qualquer
benefício previdenciário de prestação continuada, excetuando
do o auxílio-acidente e a pensão por
or morte;
e não possuírem renda própria
rópria de
qualquer natureza suficiente
iente à
sua manutenção e de sua família.
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Campanha Salarial sai fortalecida do 19º Congresso
”Agenda Sindical Comerciária” aprovada no congresso tem sete itens
Alexandros Christopoulos

A Campanha Salarial Unificada dos Comerciários 2010-2011 encabeça a lista
de reivindicações composta na “Agenda
Sindical Comerciária”, documento que
agrupa as deliberações do 19º Congresso
Sindical dos Comerciários do Estado de
São Paulo. O evento, cujo tema neste ano
foi “Ações Sindicais, Políticas e Cidadãs”
reuniu cerca de 900 participantes, entre
dirigentes sindicais comerciários e dos
práticos de farmácia no Centro de Lazer
da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, em Praia
Grande, de 26 a 28 de agosto.

Agenda Sindical Comerciária
1ª) Campanha Salarial: garantir a unidade
em torno das reivindicações econômicas e
sociais estimulando a participação de jovens
e mulheres e publicando materiais conjuntos
a serem distribuídos em toda base.
2ª) Formação Política: criar um grupo de estudos visando a qualificação dos dirigentes.
3ª) Participação da Juventude: motivar o
engajamento e o comprometimento dos jovens no movimento sindical comerciário com
a realização de seminários da juventude.
4ª) Valorização da Mulher: iniciar a adequação do estatuto da Federação na intenção de
ampliar a participação feminina na Diretoria.

5ª) Comunicação: investir na estrutura de
comunicação da Federação com o objetivo
de estreitar ainda mais o diálogo com os Sindicatos Filiados.
6ª) Cidadania: ampliar os trabalhos da Fecomerciários para a haver inclusão dos excluídos no mercado de trabalho. Defender
o meio ambiente com intensa participação
dos Filiados no recém-lançado projeto Eco
Comerciário.
7º) Concentrar esforços no Senado Federal para a agilização do Projeto 115 que
trata da Regulamentação da Profissão do
Comerciário.

O CONGRESSO

Carlos Lupi, ministro do Trabalho, abriu o Congresso. À direita, vista parcial da delegação dos Comerciários de Guarulhos.

Sob a coordenação da presidente do
Sindicato dos Empregados no Comércio
de Votuporanga, Maria Augusta Caitano
(Lia), o 19º Congresso Sindical Comerciário foi aberto pelo Ministro do Trabalho e
Emprego, Carlos Lupi. Ele parabenizou os
comerciários e ressaltou a importância do
Brasil no cenário internacional: “Me sinto
honrado de estar sendo novamente convidado para participar deste importante Congresso que demonstram a união da classe trabalhadora. Fui com o Motta à OIT
(Organização Internacional do Trabalho),
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em Genebra, e vimos a importância que
o Brasil assume no cenário internacional.
Milhões de empregos com carteira assinada foram criados. Parabéns aos comerciários por este grandioso evento”. A abertura
foi prestigiada por diversas autoridades.
Entre elas: o deputado federal Paulinho da
Força; Miguel Torres (presidente interino
da Força Sindical); José Roberto de Melo,
Superintendente do Ministério do Trabalho
do Estado de São Paulo; Ivo Dall’Acqua,
representante da Fecomercio; além de
dirigentes comerciários, e de outras ca-

tegorias, de vários Estados. O deputado
Paulo Pereira da Silva (o Paulinho), reafirmou a importância de lutar pelas bandeiras da categoria: “É importante que os
trabalhadores do comércio, uma das categorias que mais cresce no País, firmem
suas posições e o Congresso Comerciário
fortalece essa estratégia. Devemos lutar
por nossas bandeiras que é acabar com
o Fator Previdenciário; reduzir da jornada de trabalho para 40 horas e defender
que o trabalhador terceirizado entre na
Convenção Coletiva que ele representa.”
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Lair Ribeiro, José Dirceu, Magri e Altamiro Borges falaram
no segundo dia do congresso
em vários setores, bem
como desafios a serem
vencidos. Em seguida,
Antônio Rogério Magri,
consultor sindical, reafirmou a importância
da atitude firme dos
dirigentes, principalmente na entrega da
pauta de reivindicações
ao patronato, e que o
resultado efetivo do
Congresso Sindical Comerciário depende do
sucesso da Campanha
José Dirceu fala para o plenário, ao fundo, sua imagem no telão
Salarial e de propostas
Dr. Lair Ribeiro iniciou as palestras do seconcretas para a categoria.
gundo dia do 19º Congresso Sindical CoEm seguida, o jornalista Altamiro Bormerciário falando sobre “O Poder da Coges, tratou de ações sindicais, lembranmunicação”, bem como a importância das
do que a redução da jornada, o fim do
técnicas de neurolinguistica e comunicaFator Previdenciário e a eliminação da
ção eficaz para os participantes. A seguir,
terceirização são bandeiras a serem deJosé Dirceu, discorreu sobre Ações Polítifendidas não só pelos comerciários, mas
cas, relatando sua experiência no goverpela classe trabalhadora como um todo.
no Lula e destacando o potencial do Brasil
Segundo Miro, a comunicação, a forma-

Dr. Lair Ribeiro

Antonio Rogério Magri

ção e a aproximação são estratégias cujo
resultado final é o acúmulo de forças.

Roberto Cabrini, Vargas Netto, João Franzin,
Paulo Dante e Maria de Fátima
O segundo dia do congresso foi aberto por João Guilherme Vargas Netto (consultor sindical) e João Franzin (jornalista). O tema
da palestra foi ações sindicais. Franzin propôs um encontro especializado da imprensa sindical comerciária.
O professor Paulo José de Lara Dante e Maria de Fátima e Silva
trataram do tema ações cidadãs.
O último a falar e que foi motivo de grande atenção da platéia,
ao contar suas experiências como repórter investigativo foi o
jornalista Roberto Cabrini (apresentador do programa “Conexão
Repórter” – SBT), o tema proposto foi “Jornalismo Denúncia e a
Promoção do Bem Comum. Segundo o coordenador-geral e presidente da Federação, Luiz Carlos Motta, mais uma vez o Congresso superou as expectativas. “Já na abertura contamos com
as presenças do ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, e
do deputado federal Paulinho da Força e do superintendente da
Delegacia Regional do Trabalho, José Roberto de Mello. Como
palestrantes, José Dirceu, Roberto Cabrini e o Dr. Lair Ribeiro,
entre outros, e a decisiva presenças de congressista de todo o
estado que debateram os painéis apresentado e compuseram as
deliberações”, comemora Motta.

Roberto Cabrini
COMERCIÁRIOS DE GUARULHOS
Os comerciários de Guarulhos foram representados por uma delegação
de 18 pessoas. O presidente do sindicato, Walter dos Santos, assistiu
atentamente à todas as palestras.
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A Sede Campestre está de volta...

SEDE CAMPESTRE

A sede campestre reabriu no dia 4 de setembro, dando início à temporada da primavera. É nessa época do ano que ocorre o florescimento de várias espécies de
plantas e que a natureza fica mais bela,
presenteando o ser humano com flores
coloridas e perfumadas. Aproveite a paisagem com a sua família e desfrute da maravilhosa área de lazer, com um complexo
aquático, quiosques com churrasqueiras,
campo de futebol gramado, quadra poliesportiva coberta, salão de jogos, videokê,
playground, lanchonete e um amplo estacionamento. O acesso é fácil, pela Estrada
municipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56,
no bairro Cafundó - Santa Isabel.
Dúvidas e informações:

11 4656-1783

Playground da sede campestre

Normas de funcionamento da Sede Campestre
Com o objetivo de proporcionar qualidade de vida a todos os integrantes da categoria e preservar o patrimônio dos comerciários, foram
estabelecidas algumas regras de utilização para a sede campestre:
• O número máximo de convidados é de cinco por sócio, com a
cobrança de taxa pela utilização de R$ 15,00 por convidado.
• Crianças visitantes de 6 a 10 anos: R$ 10,00.

•
•
•
•

Na piscina, o acesso só é permitido em trajes de banho.
Para ingressar na sede é necessário apresentar a carteira de
associado do sindicato e a carteirinha dos dependentes.
Funciona aos finais de semana e feriados, das 9h às
17h, tel: 4656-1783.
É proibido permanecer no local após às 17h.

PESQUEIRO
E para aqueles que adoram pescar, o
lago do pesqueiro é uma ótima alternativa
de fuga. Desligue-se do mundo! Aproveite
a natureza, longe do barulho e da poluição. Troque a preocupação pela emoção
de fisgar peixes ou ficar a beira do lago,
só relaxando...
Regras de funcionamento
do Pesqueiro
• O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da sede campestre,
após identificação na portaria.
• Para proporcionar a tranquilidade necessária para a prática da pescaria aos
frequentadores do local, não é permitida
a presença de crianças e de convidados.
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Câncer de colo uterino
O que é o câncer de colo uterino?
É o segundo
se
tumor maligno mais freqüente na população feminina, se
sendo superado apenas pelo câncer de mama.
É pos
possível preveni-lo?
Sim, eeste é um tumor que pode ser prevenido com o exame que
permite detectar de forma eficiente as lesões precursoras. Mupermi
lheres que apresentem alterações no ciclo menstrual ou sangramentos vaginais entre dois períodos menstruais também devem
mento
procurar o médico.
procu
O cân
câncer de colo do útero apresenta sintomas?
O câncer do colo do útero não apresenta sintomas na sua fase
inicial. O principal sintoma do câncer já localmente invasivo é o
sangramento.
Existem fatores de risco para o câncer do colo de útero?
Sim. Vários são os fatores de risco identificados para o câncer do
colo do útero, como: início precoce da atividade sexual, pluralidade de parceiros, falta de hábito de higiene, fumo, uso prolongado
de contraceptivos orais. Estudos mostram ainda a associação do
câncer de colo do útero com o papilomavírus humano (HPV).

Dentista Gratuito

O que é o HPV e por que é tão perigoso? Meninas também
podem desenvolver o câncer no colo uterino devido ao HPV?
É a sigla em inglês para papiloma vírus humano - Human Papiloma Virus. É um vírus transmitido através do contato da pele e em
relações sexuais que podem causar lesões no pênis, vagina, colo
do útero e vulva. Meninas que apresentam o HPV de alto risco
podem desenvolver o câncer de colo uterino, apesar de ser raro
nesta faixa etária.

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:

11 2475-6565
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)

O que ocorre quando um indivíduo é infectado pelo HPV? Os
sintomas sempre aparecem? Quais são?
Nem sempre os sintomas aparecem naquele momento. O vírus
pode ficar incubado e aparecer muitos anos depois. As manifestações mais comuns na região genital são as verrugas genitais ou
condilomas acuminados, conhecidas como “crista de galo” e corrimentos de repetição. O diagnóstico definitivo é realizado através
de exames laboratoriais.
Como prevenir o contágio?
O uso de preservativos em todas as relações sexuais durante
todo o tempo. Nem sempre o homem ou a mulher apresentam
lesões visíveis a olho nu. Por isso não se pode bobear.

Convênios Odontológicos
Drª Silvia Martins Cassiano
20% de desconto mediante a
apresentação da carteira do
Sindicato, exceto para tratamento endodôntico e protéticos.
Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 200 - Sala 809 - Vila Moreira - Guarulhos - São Paulo
Clinic Center Assistência
Odontológica
Rua Ipê, 54 - Centro e
Av. Rio Real, 247 - Jd Pres Dutra - Guarulhos - São Paulo
Segunda à sexta das 09h às
20h/ Sábados das 09h às 13h
Tel: 2468-4077 c/ Dr Fábio

Drª Isaura M. Mesquita Cury
(ortodontia)
Rua Morvan Figueiredo, 65
3º andar - Cjs 32/34
Centro - Guarulhos
Tel: 2440-3467
PH - Clínica Integrada de Tratamento Odontológico
Amplo atendimento odontológico
Rua XV de novembro, 85
1º ao 6º andares
Segunda à sexta das 08h às
20h/ Sábados das 08h às 17h
Tel. 2468-0410
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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

