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Começam as Negociações com os Patrões

O Lucro só é bom quando é para todos. Buscamos aumento real e avanços em diversas cláusulas sociais.
As negociações tiveram início e há alguns avanços.
Página 03

Governo adia
novo ponto eletrônico

Afastamentos de até
45 dias não terão perícia

A implantação do novo
registro eletrônico de
ponto foi adiada pelo
MTE (Ministério do
Trabalho e Emprego)
para o dia 3 de outubro.

Quem tiver até 45 dias
de afastamento por
problemas de saúde
não vai precisar passar por perícia para
conseguir o benefício.
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“O lucro só é bom, quando é para todos”

O

pensamento “O lucro só
é bom, quando é para todos” pode ser tido como o
principal tema da nossa
Campanha Salarial. Lembramos que
1º de setembro é a data-base dos
comerciários.
Neste ano, nossa categoria entrou unificada e organizada na briga por reajuste salarial, aumento
real e melhores cláusulas sociais
do que as obtidas nas negocia-

ções ocorridas em anos anteriores.
Nossas reivindicações já estão com os
patrões, então, a bola está com eles.
É bom lembrar que todos os anos, a
ladainha é a mesma. Levamos uma
caixa de lenço para as reuniões, pois
“é difícil conter as lágrimas quando os
empregadores começam a contar a
difícil situação que estão passando”.
Se a situação for a que eles pintam,
qualquer ano desses, pedirão até empréstimo para os empregados.
Brincadeiras à parte, sabemos que a
situação melhora ano a ano e que as
crises externas não têm afetado o Brasil, mostrando que a nossa economia
está sólida. Por isso é que afirmamos:
“O lucro só é bom, quando é para todos”. Nos anos de crise, amargamos
reajustes pífios, brigávamos por índices baixos e tínhamos que lutar muito, mas muito mesmo, para garantir
os nossos direitos. A todo o momento,
apoiados em governos que não ligavam para os trabalhadores, os empregadores colocavam a flexibilização de
direitos no leque de negociações. Não
é que isso não aconteça hoje. Ocorre até com frequência, mas estamos
mais organizados, mais únicos, mais
fortes e conscientes do nosso papel.

É por isso que necessitamos discutir
outras cláusulas de interesse dos trabalhadores. Não vamos recuar do nosso propósito de avançar pela melhoria
dos nossos direitos.
Trabalhamos para viver, ao contrário
do que pensam alguns, que vivemos
para trabalhar. Temos direito à saúde,
à educação, ao lazer, ao descanso, a
uma vida digna, não importando se
compomos o capital ou a força de trabalho. Na era contemporânea, isso é
um detalhe.
Os patrões têm que compreender
que os “colaboradores, parceiros,
etc.”, ou seja qual for o nome que
as grandes redes gostam de dar aos
empregados, são, de fato, parceiros,
no trabalho e no lucro, que só é bom,
quando é para todos mesmo.
Nós queremos, o reajuste pelo INPC/
IBGE, mais 5% de aumento real e diversas cláusulas sociais (veja matéria
na página 03).
Nós queremos o nosso lugar nas relações de trabalho, o nosso lugar de
direito, com o reconhecimento que nos
é de direito e disso não abriremos mão.
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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Data base: começam as negociações com os patrões
Fonte: Fecomerciários

A Comissão de Negociação da Fecomerciários, sob coordenação do presidente
Luiz Carlos Motta, e a Comissão de Negociação da Fecomércio se reuniram no
dia 05 de setembro, na sede da Federação do Comércio, para avaliação da pauta da reivindicação da categoria, cuja data
base é 1º de outubro.
Os representantes dos comerciários
defenderam suas bandeiras e os representantes do comércio sinalizaram que
podem ceder em alguns itens da pauta.
“As duas principais bandeiras dos comerciários, aumento real e avanços nas cláusulas sociais, foram bem aceitas pelos
representantes da Federação patronal”,
disse o presidente Motta, que ficou satisfeito com a primeira rodada de negociações e confiante em um acordo sem
grandes confrontos.
Participaram da reunião, pela Comissão
de Negociação da Fecomerciários, além

Foto: Fecomerciários

Representantes de patrões e empregados em reunião

do presidente Motta, os presidentes dos
Sindicatos dos Empregados do Comércio
(Sincomerciários) de Presidente Prudente, Valdecir Alves; de Mogi das Cruzes,
Jair Francisco Mafra; Ourinhos, Apareci-

do de Jesus Bruzarosco; Bragança Paulista, João Peres Fuentes; Marília, Mario
Herrera; Catanduva, José Carlos da Silva
Longo, além do presidente do Sincomerciários de Santos, Arnaldo Azevedo Biloti.

A Campanha Salarial dos Comerciários do Estado
de São Paulo está baseada na seguinte pauta

Os dirigentes também estão propagando em suas
respectivas bases a ampliação dos itens sociais
constantes na pauta:

Cláusulas econômicas

Cláusulas sociais

1. Reajuste salarial (INPC/IBGE) do período
acumulado com 5% de aumento real;
2. Participação nos lucros e/ou resultados;
3. Pagamento de dois dias de trabalho a mais
na folha de pagamento do mês de outubro como
prêmio pela celebração do Dia do Comerciário;
4. Cesta-básica ou vale refeição mensal;
5. Hora extra com acréscimo de 70% de segunda
a sexta, 100% para os sábados e 120% para os
domingos;
6. 40 horas semanais sem diminuição salarial;
7. Seguro de vida com prêmio de R$ 40 mil.

1. Garantia de emprego ao empregado em vias de
se aposentar;
2. Estabilidade para empregada gestante em 180
dias após o parto;
3. Estabilidade para o empregado membro do
conselho fiscal dos sindicatos da categoria
profissional;
4. Aviso prévio especial;
5. Auxílio funeral;
6. Igualdade de oportunidades e não discriminação
por motivo de idade, sexo, religião, cor, origem
social, estado civil ou familiar.
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Governo adia pela terceira vez
novo ponto eletrônico

Afastamentos de até 45 dias

A implantação do novo registro eletrônico de ponto foi adiada pelo
MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) para o dia 3 de outubro.
A medida começaria a valer no dia 01 de setembro, mas foi revogada pela terceira vez, por determinação do ministério. Segundo
comunicado do MTE, o adiamento foi feito para atender às reivindicações das confederações patronais do país. O comunicado
diz que a extensão do prazo considera “o firme compromisso” do
governo federal em concluir as conversas com os empresários
sobre o novo ponto.

Quem tiver até 45 dias de afastamento por problemas de saúde
não vai precisar passar por perícia para conseguir o benefício, segundo Mauro Hauschild, presidente do INSS. O novo sistema de
concessão do auxílio, que acelera o processo e a liberação do benefício, deve começar a ser implantado no início do ano que vem
em apenas três Estados. Os locais que terão a nova regra ainda
estão sendo decididos em parceria entre o INSS e o CFM (Conselho Federal de Medicina). A implantação será feita aos poucos porque o sistema será totalmente informatizado, para evitar fraudes.

não terão perícia

Empresa deve indenizar por promessa de emprego não concretizada
Fonte: Assessoria de Imprensa do TRT-RS

A 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul manteve parcialmente sentença que condenou a Tecon
Rio Grande S.A., que administra o terminal de containers do porto de Rio Grande,
a indenizar por danos morais um trabalhador devido a uma promessa de emprego
não concretizada. Os desembargadores
confirmaram a condenação e aumentaram
o valor indenizatório de R$ 3 mil para R$
10 mil, considerando a capacidade econômica do reclamado e o caráter punitivo e
pedagógico da reparação. O processo foi
julgado em primeiro grau pelo juiz Edenilson Ordoque Amaral, da 1ª Vara do Trabalho de Rio Grande. Cabe recurso. O autor
da ação fez curso exigido para o preenchimento da vaga, fez exames admissionais
e laboratoriais e teve conta bancária aberta para recebimento de salários, sendo
apresentado à instituição bancária como
novo empregado da empresa e tendo sua
carteira de trabalho solicitada. Depois disso, a reclamada suspendeu a contratação
sem qualquer justificativa. De acordo com
a sentença, a conduta da empresa viola o
princípio da boa-fé objetiva, que deve nor-
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tear as relações de trabalho. ‘‘A negativa
ao emprego, após a realização de várias
etapas do processo pré-contratual, inclusive com a entrega da CTPS (carteira)
ao futuro empregador, é capaz de gerar
direitos e obrigações e, por via de consequência, responsabilidade, nos termos
do artigo 927 do Código Civil’’, destacou
o juiz. ‘‘O cancelamento da contratação
pela reclamada, de forma injustificada,
autoriza, em tese, a reparação’’, acrescentou. Conforme o relator do acórdão,
desembargador Alexandre Corrêa da
Cruz, a mera participação do trabalhador
em processo seletivo não gera a obrigação de contratar, nem de indenizar pela
não-contratação. O magistrado ressaltou,
entretanto, que a empresa foi muito além
da fase de seleção, utilizando-se de conduta temerária que viola os princípios de
boa-fé e gera justa expectativa por parte
do trabalhador, criando obrigação de reparar caso a admissão não se concretize,
mesmo que os fatos tenham acontecido
na fase pré-contratual. O desembargador
também concordou com o juiz quanto à
estranheza do fato da reclamada ter anun-

ciado cem vagas de emprego em junho de
2009 e, um mês depois, ter decidido por
não efetivar nenhuma. Os desembargadores da 2ª Turma, entretanto, negaram
o pagamento de indenização por danos
materiais e lucros cessantes, confirmando entendimento do juiz de Rio Grande,
já que o reclamante não interrompeu
suas atividades laborais de trabalhador
portuário durante o processo de seleção.

LAZER
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A PRIMAVERA CHEGOU!! E A SEDE CAMPESTRE VOLTOU...
A Sede Campestre está sempre recebendo melhorias para que
os associados e seus familiares tenham momentos de lazer e
descontração. Aproveite o mês de setembro, quando tudo fica
mais florido e natureza mais bela, com a chegada da Primavera.
A Sede Campestre é um local muito agradável, cercado de enorme área verde e com atrações para todos. Confira:
• Complexo aquático formado por duas piscinas para adultos
com tobo-água e uma piscina infantil para alegrar a garotada;
• Quiosques para o churrasco da família;
• Campo de futebol e quadra coberta com grama artificial, para
futebol society;
• Além disso tudo, o salão de jogos e videokê fazem sucesso;
• Para as crianças, não há nada mais gostoso que brincar no
playground...
• Quando bater aquela fome, também há lanchonete ao lado
da piscina.
Mas se nada disso está bom e você está estressado, vá pescar!!!!
O pesqueiro do lago é uma tranquilidade total...
Ideal não só para quem aprecia a pescaria, mas também para
quem gosta de sossego.
Para facilitar aos frequentadores do local, contamos com um
amplo estacionamento. O acesso à Sede Campestre é fácil, pela

Estrada municipal de Arujá – Santa Isabel, Km 56, no bairro
Cafundó – Santa Isabel.
Tudo isso para que você, comerciário, aproveite o seu dia de
descanso com a família e amigos.
NORMAS – 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.
NORMAS – 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, não é permitida a presença de crianças e de
convidados.

PESQUEIRO

SEDE CAMPESTRE

11 4656-1783
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Halitose

Problema afeta mais de 30% da população brasileira
O que é o mau hálito (halitose)?
O mau hálito (halitose) é a liberação
de odores desagradáveis provenientes da boca ou da respiração. Na
maioria das vezes o mau hálito não é
um problema de saúde, mas sim uma
alteração fisiológica que muda o odor
do hálito. Estima-se que mais de 30%
da população brasileira, sofra de forma crônica desse problema, porém ao
acordar quase todos temos mau hálito.
A halitose pode tornar-se um problema
desagradável que dificulta as relações
pessoais.

bactérias que são a principal causa do mau hálito. Outras
providências são beber bastante água, ter dieta balanceada
com alimentos fibrosos e evitar ficar muito tempo em jejum.
Também evite o consumo em excesso de alimentos com
odor carregado, como alho e cebola.

Como evitar o mau hálito?
Em primeiro lugar, mantenha uma boa higiene bucal escovando seus dentes com frequência, principalmente após as
refeições. Também use fio dental entre os dentes, bocheche e gargareje para lavar a língua. Isso ajuda a evitar as

Há tratamento para o mau hálito?
Sim, se você sofre de mau hálito crônico há profissionais
especializados que podem solucionar o problema. Procure
informar-se com seu odontologista que poderá lhe indicar
uma clínica especializada no tratamento da halitose.

Dentista Gratuito

Quais são as causas do mau hálito?
Há mais de 50 causas possíveis para
o mau hálito, ou halitose. O mau hálito
pode ser consequência da alimentação, jejum prolongado, má higiene oral ou baixo fluxo salivar. Alguns problemas de saúde como prisão de ventre,
problemas renais ou hepáticos e diabetes também podem
acarretar o mau hálito. Outra causa é a saburra lingual, a
qual é uma massa bacteriana que pode produzir odor ruim.
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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)

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

VARIEDADES
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Criança deve saber...

Existem lições para a vida que desde cedo devemos aprender
1. Número de emergência. Todas as crianças devem saber para qual número ligar em caso de emergência (parentes
mais próximos ou amigos íntimos ou 190). Porém, devem saber que este número é só para casos de urgência.
2. Perdi-me! Ensine às crianças no caso de se perderem dos
pais, que não devem abandonar o local onde estão, nem ir
com pessoas estranhas, mesmo que um estranho queira ajudar. Ela devem aguardar os pais ou uma autoridade, como a
polícia ou um segurança.
3. Não falar com estranhos. Explique que não se deve
falar com estranhos sem a presença de um adulto. Se a pessoa estranha insistir, a criança deve afastar-se imediatamente
e procurar um dos pais ou responsável.
4. No caso de fogo. No caso de se encontrarem numa situação de incêndio, ensine à criança a deitar-se no chão e
engatinhar até a saída mais próxima. Para casos como estes,
também os números de emergência são importantes.
5. Não brincar com animais. As crianças geralmente
gostam de animais e logo querem passar a mão ou brincar
com eles, no entanto, ensine-as a nunca tocar em animais
sem a autorização do dono.
6. Não é não. Quanto mais cedo ensinar às crianças que
quando os pais ou outro adulto de confiança diz “não” isso
significa mesmo que “não” e que, de fato, não adianta choros
ou birras para alterar essa resposta. Dizer que “não” impõe
limites e ensina valores valiosos como respeito e paciência.

7. Divórcio. Uma separação entre pais afeta qualquer criança
e não deve ser “escondida” . Embora a criança não precise
saber todos os detalhes, tem que ser informada sobre o que
vai acontecer. É importante que ela saiba que não é culpada
pela decisão dos pais.
8. Dramas familiares. Alguns problemas familiares não
devem ser omitidos. No caso do desemprego de um dos pais,
de uma doença grave ou de uma morte na família, é necessário informar a criança de uma forma sutil.
Afinal de contas, a prevenção é o melhor remédio.

Peixe ao forno (Tilápia)
Ingredientes:
• 1 peixe inteiro (Tilápia)
• 1 cenoura em rodelas
• 1 batata em rodelas
• 1/2 cebola
• 2 folhas de couve
• 1 dente de alho
• Azeite, sal e pimenta

Sábio é o homem que
toma consciência
da sua ignorância

Modo de Preparo:
Limpe o peixe, e faça vários cortes (só para
o tempero absorver bem). Tempere com sal e
pimenta-do-reino (na parte interna também) e
reserve. Enquanto isso, cozinhe as verduras na água com sal, mas não por muito tempo.
Depois, refogue essas verduras no azeite com cebola e o alho e reserve. Forre uma
forma com papel laminado para não ficar escura, coloque as verduras (dentro do peixe).
Regue a forma com azeite, coloque o peixe e regue novamente. Cubra o peixe com papel alumínio para cozinhar. Deixe aproximadamente 35 minutos no forno. Retire o papel
alumínio de cima do peixe Deixe mais 15 minutos no forno.
Modere no sal e na pimenta (peixe salga com muita facilidade) e sirva com arroz branco.
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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

