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A Sede Campestre Voltou

Está reaberta, desde o dia 31 de agosto, a Sede Campestre dos Comerciários de Guarulhos. Com uma estrutura comparada aos
bons hotéis fazenda de São Paulo, seu complexo de piscinas para adultos e crianças é a melhor opção para a família comerciária.
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Centenas de pessoas em
seleção no CQC
O CQC - Centro de Qualificação do Comerciário, promoveu grande seleção no
dia 09 de setembro para
400 vagas na área de segurança. Centenas de pessoas compareceram.
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TRABALHADORES PROTESTAM
CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO
Trabalhadores protestam
contra o Projeto de Lei
que prevê a contratação
de serviços terceirizados
nas empresas, sem limites
ao que pode ser alvo de
terceirização.
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Respeito é bom e nós gostamos

S

etembro é o mês da nossa
data-base, mais precisamente o dia primeiro.
Até o fechamento desta edição, as
negociações prosseguem com os patrões e já estão sendo consideradas
como uma das mais duras dos últimos anos.
Os representantes dos empregadores estão com as nossas reivindicações desde o dia 05 de agosto,
entregues na mão do presidente

da Fecomercio-SP, Abram Szajman.
Nossa pauta, apesar de ampla, não
é irreal, muito pelo contrário, representa a entrega da fatura decorrente
do crescimento experimentado pelo
comércio como resultado do nosso
trabalho.
As empresas do setor do comércio
estão entre as que mais cresceram
no Brasil, também em razão dos incentivos que o governo federal concedeu a este setor da economia.
Nosso pleito é composto de 94 cláusulas econômicas e sociais. Nossas
principais reivindicações são: Piso
salarial único de R$ 1.214,00, conforme previsto na Lei 12.790, de 14 de
março de 2013, que regulamentou a
Profissão de Comerciário; aumento
real de 5% mais inflação, anotação
do cargo de comerciário na Carteira;
PLR; vale refeição; garantia mínima ao
comissionista.
Contudo, a postura patronal apresentada até agora é inflexível, com vários
obstáculos postos inclusive em questões irrelevantes.
Naquela que é a primeira campanha
salarial realizada com a profissão regulamentada, parece que a consideração dos patrões regrediu, ao invés

de progredir, o que é inaceitável.
Por outro lado, apesar do crescimento, não há como esquecer que a inflação retornou ao convívio dos brasileiros e daí que não há como abrir mão
da recomposição do poder de compra
dos nossos salários.
Alguns colegas já até cogitam paralisações de algumas horas por dia, para
chamar os patrões à mesa de negociação.
De nossa parte, garantimos aos
comerciários que não vamos abrir
mão do que é direito da categoria. Se
for preciso endurecer, vamos endurecer. Respeito é bom e os comerciários, além de merecerem, gostam.

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.
BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS
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Centenas de pessoas em seleção no CQC
Centenas de candidatos compareceram no dia 09
de setembro ao CQC - Centro de Qualificação do
Comerciário, para participar da seleção para 400 vagas
na área de segurança, oferecidas por grande empresa
nacional.
Criado pelo Sincomerciários de Guarulhos, o CQC também
oferece cursos, palestras e workshops gratuitos para
comerciários, e possui serviço de entrada no seguro
desemprego.
O CQC fica na rua Cerqueira César, 236 - Centro de Guarulhos.

Tel.: 4378-8333

COMERCIÁRIO
Segundo levantamento feito pela Força Sindical, desde
1999 o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
não tem sido corrigido corretamente pelo governo.
Se você tem ou teve dinheiro na conta do FGTS entre
1999 e 2013, procure o Sincomerciários de Guarulhos.

Mais informações:
TEL: 2475-6565
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TRABALHADORES PROTESTAM CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO
Os trabalhadores têm protestado contra o Projeto de Lei
4330/2004, que prevê a contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade
de determinada empresa, sem
estabelecer limites ao tipo de
serviço que pode ser alvo de
terceirização.
Atualmente, a Súmula 331 do
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que rege a terceirização
no Brasil, proíbe a contratação
para atividades-fim das empresas.
A terceirização está diretamente relacionada com a precarização do trabalho. Um estudo do
Dieese em 2011 contém muitos
dados sobre os males da terceirização, como por exemplo, a redução de empregos. Mais
de 800 mil postos de trabalho não foram criados, graças à
terceirização.
O sistema também aumenta a rotatividade da mão-de-obra,
reduz significativamente salários (terceirizados ganham,
em média, 27% a menos), calotes como o não pagamento de indenização a trabalhadores no caso de interrupção
de atividades, além de prejuízos à saúde e segurança. Em
cada dez casos de acidente do trabalho ocorridos no país,
oito são registrados em empresas terceirizadas.
Geração de empregos
Ao contrário do que convencionou dizer, a terceirização não
gera mais empregos que as contratações diretas. Os terceirizados têm jornada semanal superior aos demais – são
três horas a mais, em média, sem considerar as horas extras. Por causa disso, realizam tarefas que, sem a jornada
estafante, exigiriam novas contratações.
Segundo o Dieese, com base em dados da RAIS, deixaram
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de ser criadas mais de 800 mil novas vagas de trabalho em
2010 por causa das terceirizações.
A terceirização aumenta a rotatividade da mão de obra no
mercado de trabalho Enquanto a permanência no trabalho
direto é, em média, de 5,8 anos numa mesma empresa
empregadora, no trabalho terceirizado é de 2,6 anos. Esses
dados ajudam a explicar porque 44,9% de todos os terceirizados saíram do emprego entre janeiro e agosto de 2010,
enquanto 22% dos diretamente contratados passaram pela
mesma situação. Essa diferença puxa todo o mercado para
baixo, trazendo a média geral da rotatividade para 27,8%.
É comum empresas terceirizadas interromperem suas atividades e não pagar indenização aos funcionários.
Mortes e acidentes no trabalho
Em cada dez casos de acidente do trabalho ocorridos no
Brasil, oito são registrados em empresas terceirizadas. Em
casos de morte por acidente, quatro em cada cinco vitimam trabalhadores terceirizados.

LAZER
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A SEDE CAMPESTRE VOLTOU

Está reaberta, desde o dia 31 de agosto, a Sede Campestre
dos Comerciários de Guarulhos.
Com uma estrutura comparada aos bons hotéis fazenda de
São Paulo, seu complexo de piscinas para adultos e crianças é a melhor opção para a família comerciária.
Além disso, depois da piscina, o comerciário pode fazer o
churrasco com a família, jogar futebol com os amigos, revelar seu talento no videokê, enquanto as crianças se divertem no playground.
O acesso é fácil, pela Estrada municipal de Arujá – Santa
Isabel, Km 56, no bairro Cafundó.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO
• 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.
• É proibido permanecer no local após às 17h.

PESQUEIRO
Também reaberto junto com a Sede Campestre. Se o seu
negócio é pescaria, no final de dezembro, foi despejada
uma tonelada de peixes no lago e agora está muito mais
fácil para pescar e confraternizar com a sua família.
Troque a preocupação do trabalho pela tranquilidade da
pesca. O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por
dentro da sede campestre, após a identificação na portaria.
Crianças e suas famílias são bem-vindas.
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O que é uma doença ocular?
As doenças dos olhos, também chamadas de doenças
oftalmológicas, são as afecções que afetam o sistema visual, levando à diminuição de sua competência, podendo,
ocasionalmente, resultar em perda total da visão.
A redução da percepção visual tem origem, especialmente, em defeitos de refração, que podem ser corrigidos. Os
defeitos mais comuns que afetam a capacidade visual são:
miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia.
O diagnóstico precoce das doenças oftalmológicas, assim
como a realização de uma terapêutica adequada são imprescindíveis para a correção, diminuição, controle ou para
a cura das doenças que acometem a visão.
► Catarata
Catarata corresponde a opacificação do cristalino, lente natural que está dentro do olho.
► Glaucoma
Glaucoma pode ser definido como uma lesão do nervo óptico, de caráter progressivo, com perda de campo visual e
risco de cegueira caso não diagnosticado e tratado a tempo.
► Ceratocone
Ceratocone é uma doença não inflamatória da córnea, na
qual a baixa rigidez do colágeno corneano permite que a
área central ou para central assuma forma cônica.
► Retinopatia Diabética
A retinopatia diabética é uma doença ocular grave que pode
levar à cegueira se não for devidamente tratada. Ela é uma
das manifestações da Diabetes mellitus e é considerada a
maior causa de cegueira na população trabalhadora (abaixo
dos 50 anos).
► Degeneração Macular Relacionada à Idade
A Degeneração Macular Relacionada à Idade é a doença
do fundo do olho, que ocorre em pessoas com mais de
60 anos e é a causa mais comum de cegueira nesta faixa
etária.
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alguns casos, isso tem relação com alguma outra doença
ocular, como tumor e glaucoma congênito. O tratamento
consiste em usar tampão e óculos. Se não resolver, a solução é a cirurgia.
► Conjutivite
Conjuntivite é um processo inflamatório da membrana
transparente (conjuntiva) que recobre toda a região branca
do olho e a superfície interna das pálpebras.
► Calázio
O calázio corresponde à formação de um edema (inchaço)
da pálpebra inferior ou superior com formação de material
sebáceo, causado por inflamação em uma glândula produtora de material sebáceo.

► Pequenas Cirurgias ou Plásticas Oculares
As pálpebras servem como proteção dos olhos e também
para “espalhar” a lágrima sobre a superfície anterior do
olho. O mau posicionamento ou função das pálpebras leva
a alterações secundárias sobre os olhos.

► Hordeolo (Terçol)
Corresponde a uma inflamação das glândulas de Meibomio
que se localizam nas bordas palpebrais superior e inferior,
podendo acometer uma o varias ao mesmo tempo.

► Estrabismo
O Estrabismo é uma patologia oftalmológica que consiste
no desalinhamento dos olhos. Uma criança pode nascer
estrábica (vesga, como é chamada popularmente) e, em

► Daltonismo
O daltonismo é uma doença que incapacita enxergar uma
ou todas as cores, na maioria das vezes a dificuldade fica
em poder diferenciar as cor verde do vermelho.

SAÚDE

nº 198 | o comerciário | setembro/2013

OS “DEFEITOS” NA VISÃO HUMANA
Imperfeições que podem ser corrigidas com o uso de lentes

► Miopia
A miopia corresponde a um erro de refração que afeta a
visão para longe. Ocorre porque a imagem do objeto é
focada à frente da retina, devido ao globo ocular ser mais
alongado ou o cristalino ter uma distância focal curta.

► Hipermetropia
A hipermetropia corresponde a um erro de refração que
faz com que a imagem seja focada atrás da retina.

► Astigmatismo
O astigmatismo corresponde a uma doença ocular que
causa distorção na imagem, devido a uma irregularidade
na córnea.

► Presbiopia
A presbiopia é a perda da capacidade acomodativa dos
olhos, também chamada de vista cansada. Gera dificuldade para enxergar de perto, normalmente surge a partir
dos 40 anos.

Comerciário, entre em forma com
a nova parceria do sindicato
Comerciário, agora você pode praticar atividade física para entrar em
forma, ter mais energia para as atividades do dia a dia e melhorar a
qualidade de vida. O Sincomerciários de Guarulhos firmou parceria com
a Academia UNO SPORTS.
Confira as atividades, horários e valores oferecidos aos comerciários
associados (tabela com 50% de desconto) no site do sindicato
(www.comerciariosdeguarulhos.org.br)

Academia UNO SPORTS
Rua Benedito Faustino de Moraes, 72 - Centro de Guarulhos.
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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

