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Campanha salarial 2015

Confira na página 03 a campanha salarial unificada 2015 e leia na página 02 o editorial de Walter dos Santos sobre o nosso reajuste.
Página 03

SORTEIO DE 4 TABLETS para filhos de associados

Não deixe de concorrer a um dos tablets a serem sorteados para filhos de associados do Sincomerciários de Guarulhos.
Veja as regras de participação na Página 04
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Fiado só amanhã

Chegamos a mais uma campanha salarial e a antiga conversa
da crise voltou.
Já estamos escutando dos patrões que há sindicatos aceitando
correção assim e assado.
Bem, para início de conversa, vamos lembrar daqueles cartazes
bem antigos, que eram fixados em balcões de vendas e que até
hoje são utilizados por alguns comerciantes: “Fiado só amanhã”.
Não dá para aceitar essa conversa de parcelar reajuste, porque
as vendas diminuíram, porque o movimento está fraco, porque a
Dilma não governa, porque o banco aumentou os juros, porque
tem crise migratória na Europa, porque a seleção perdeu de
7 a 1 e não é mais a mesma coisa, porque, porque, porque...
É o seguinte: quando o Brasil decolou, ou pareceu que decolou,
mas deu um voo de galinha, os patrões ganharam uma grana
preta, compraram casa nova, carro novo e juntaram todo o
dinheiro no cofrinho.

Agora, se há alguma dificuldade, é mais do que hora de abrir o
cofrinho e dar a reposição integral da inflação, de uma vez só,
sorrindo, para que os trabalhadores tenham poder de compra
mantido e continuem, eles mesmos, a movimentar a economia.
As nossas reivindicações estão postas, além do reajuste
integral da inflação, queremos pisos salariais diferenciados,
cesta alimentação, estabilidade para comerciária gestante,
auxílio-creche, auxílio-refeição, Participação nos Lucros ou
Resultados (PLR), proibição da terceirização da atividade-fim, e
a estabilidade após retorno do auxílio-doença, ou seja, a
manutenção das conquistas alcançadas até hoje e alguns
acréscimos.
Vamos deixar essa conversa de crise para a Dilma, de quem
quero cobrar as promessas de campanha até o último dia do seu
mandato, em 2018. Aliás, essa senhora nossa presidenta
precisa saber que a solução para a enrascada em que ela nos
meteu não é a redução de direitos e benefícios dos
trabalhadores, para manter os lucros de empresários e
banqueiros. 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, senhora presidenta, senhores parlamentares,
senhores políticos, VAMOS MANTER O NÍVEL DE RENDA DOS
TRABALHADORES, PORQUE FIADO É SÓ AMANHÃ!

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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CAMPANHA SALARIAL DOS COMERCIÁRIOS TEM
AÇÃO INTEGRADA EM TODO O ESTADO
Desde o dia 01 de setembro, data base da categoria
comerciária do Estado de São Paulo, a Federação e os
Sindicatos Filiados ampliam sua atuação sindical por meio
de uma ação integrada que começou na última semana
de agosto, com uma publicação no caderno especial do
jornal “Agora SP”. Nela, o presidente da Fecomerciários
e da UGT/SP, Luiz Carlos Motta, reafirmou as reivindicações da Campanha Salarial 2015. Mais de 60 mil cartilhas,
contendo estas informações, começaram a circular nas
bases do Estado, por meio dos Sindicatos.
Impressa em papel reciclado, a cartilha “Campanha
Salarial 2015, Comerciário em Primeiro Lugar”, mostra claramente, em oito páginas, os principais itens da pauta
de reivindicações da categoria. Destaque para o reajuste
salarial (reposição de índices inflacionários adicionados a
índices positivos); PLR; redução da jornada de trabalho;
estabilidade após o retorno do auxílio-doença; auxílio-creche (para atender mães comerciárias que não têm com
quem deixar seus filhos), entre outros benefícios.
www.fecesp.org.br/GiroComerciario/Index/14424

Na internet
Além da cartilha que já está circulando em todo o Estado, a ação integra portal e redes sociais da Federação,

do presidente Motta, dos Sincomerciários, do presidente
do Sincomerciário de Guarulhos, Walter dos Santos e de
outros dirigentes sindicais.
Acompanhe, curta e compartilhe esta ação em
www.facebook.com/Fecomerciários
www.facebook.com/MottaFecomerciários
www.facebook.com/sincomerciariosguarulhos
e no nosso site: www.comerciariosdeguarulhos.org.br
Unidade
O presidente da Fecomerciários, Motta compreende a
atual crise econômica do País, mas reafirma que a união
será fundamental para fortalecer a classe nas negociações. “Não iremos admitir situações que prejudiquem as
cláusulas trabalhistas. Estamos engajados para atingir ótimos resultados. Vamos em frente!”, destaca.
O Presidente do Sincomerciários de Guarulhos, Walter
dos Santos, complementa. “Não vamos pagar o pato
por trapalhadas do governo, além disso, não é atacando
salários e direitos dos trabalhadores que a situação será
resolvida. Pelo contrário, nós somos a locomotiva que impulsiona a economia do Brasil”
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SORTEIO DE TABLETS NO MÊS DAS CRIANÇAS
Em comemoração ao mês das crianças, o Sincomerciários de Guarulhos vai
sortear quatro tablets para filhos de associados. Veja as regras para concorrer
Regras de Participação do Sorteio Mês das crianças Sincomerciários

Período para inscrição: 08/09/2015 à 09/10/2015
Sorteio: 13/10/2015
PARA PARTICIPAR:
1. Ser associado do sindicato e estar em dia com as
mensalidades;
2. Ter filho(a) de 03 a 10 anos de idade cadastrados como
dependentes;
3. O titular preencher o cupom no sindicato (Guarulhos/
Itaquaquecetuba) e depositar na urna;
4. Um cupom por dependente (dentro da faixa etária).

PREMIAÇÃO

1. Serão sorteados 4 Tablets (dois para meninas e dois
para meninos);
2. A retirada do premio será feita no sindicato em dia
posteriormente agendado com os ganhadores;
3. Os ganhadores ficam cientes e concordam com a
cessão das fotos tiradas para divulgação no site e no
jornal “O comerciário”;
4. Para retirada do premio é necessária à presença do
responsável e da criança para foto.

Sincomerciários de Guarulhos garante PLR para
empregados do Magazine Torra Torra

4

Foi proferida, no final de agosto, sentença favorável à ação
movida pelo Sincomerciários de Guarulhos garantindo o
pagamento da Participação sobre e Lucros e Resultados
(PLR) previstos na cláusula 56 da Convenção Coletiva de
trabalho do exercício de 2013 e 2014.
Da sentença cabe recurso ordinário e, se mantida, o
que deve acontecer, pois trata-se de direito previsto em
norma coletiva, beneficiará cerca de 300 empregados.
Essa é mais uma conquista do Sincomerciários de
Guarulhos que dia a dia luta pensando no melhor para a
categoria comerciária.
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A SEDE VOLTOU

Está reaberta, desde de 29 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. Se preferir pode ainda dar uma
esticada até o pesqueiro junto com os amigos.
E para chegar não tem jeito
de se perder
Siga pela Via Dutra até Arujá e de lá pegue a Estrada municipal de
Arujá – Santa Isabel. A Sede fica logo ali, no Km 56, no bairro Cafundó
- Santa Isabel.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO
• Cada comerciário associado pode levar até cinco convidados. Cada
convidado paga, na portaria da sede campestre, taxa de utilização de R$
25,00 (vinte e cinco reais). Crianças convidadas, com até 10 anos de idade,
entram gratuitamente.
• Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado.
• Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho.
• Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as
mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.
• Caso haja mensalidades em atraso, o acerto das mesmas poderá ser feito na sede do Sindicato, através do pagamento dos boletos nas agências
bancárias ou, ainda, na recepção da Sede Campestre.
• Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
• O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede
Campestre, após a identificação na portaria.

MAIS PEIXES NO PESQUEIRO
Também reaberto junto com a Sede Campestre. Se o seu
negócio é pescaria, no início de setembro, foi despejada
quase 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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LOMBALGIA
Doença acomete 80% da população adulta no Brasil
O que é Lombalgia?
A Lombalgia, popularmente conhecida como dor nas
costas, nada mais é que uma dor na região lombar,
acometendo 80% da população adulta. A região lombar
carrega as conseqüências da má postura, da falta de
exercícios orientados, do excesso de peso, do stress da
vida moderna e da falta de cuidados para executar nossas
tarefas diárias. A coluna divide-se em 3 partes: cervical,
torácica e lombar. A dor lombar pode ser aguda ou
crônica, podendo ser acompanhada de dor que se irradia
para uma ou ambas as pernas.
Quais as principais causas?
Muitas causas podem estar envolvidas, incluindo:
• Esforços repetitivos;
• Excesso de peso;
• Pequenos traumas;
• Condicionamento físico inadequado;
• Erro postural;
• Posição não ergonômica no trabalho;
• Bico de papagaio (osteofitose);
• Osteoporose;
• Hérnia de disco.
Quais os sinais e sintomas da Lombalgia?
Na grande maioria da população, o principal sinal da
lombalgia seria uma dor localizada na parte inferior das
costas, podendo ou não ser irradiada para membros
inferiores. O prognóstico costuma ser muito bom. Em
90% dos casos, a dor desaparece em até 15 dias; nos
outros 10%, os sintomas podem ser mais duradouros,
mas a maioria dos casos estará resolvida em até três
meses, se realizada uma boa fisioterapia.

Dentista Gratuito

Como é feito o diagnóstico?
Em todas as situações de Lombalgia, existe a necessidade de um diagnóstico feito através de exame clínico
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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 por telefone.
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:

Tel. 11 2475-6565 | www.comerciariosdeguarulhos.org.br

e exames complementares, como Raios X, Tomografia,
Ressonância, Densitometria. Esses exames são
importantes também para verificar doenças de base,
como tumores, infecções, fraturas, entre outras.
Como pode ser o tratamento da Lombalgia?
A fisioterapia é indicada em qualquer fase de dor, orientando em exercícios de correção postural, alongamentos,
eletrotermofototerapia e esforço de musculatura abdominal. No Delboni Auriemo, nas unidades Jardim Sul e
Tatuapé, você encontra uma equipe de fisioterapeutas
pronta para atender esse tipo de patologia, entre outras.
Quais as medidas preventivas?
• Ter posturas corporais adequadas;
• Ter peso corporal adequado;
• Fazer exercícios de alongamentos;
• Evitar movimentos bruscos.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/dicas/186lombalgia.html

“O
sindicato
tem
bons
advogados que sempre nos
orientam quando precisamos.
Outra coisa muito boa é ter
dentista. Uma consulta já
cobre o valor de muitos meses
de mensalidade. Pra mim que
venho sempre, ajuda muito no
orçamento”
Danilo Antonio Nunes Ferreira

comerciário associado ao Sincomerciários
de Guarulhos desde 2009

VARIEDADES
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mais famílias comerciárias ganham o kit-bebê
Agosto também foi mês de kit-bebê. Mais três famílias receberam o kit.
As mães comerciárias sócias há, no mínimo, três meses, ou dependentes de sócios, têm direito ao kit- bebê para filhos com idade de zero a três
meses, composto de 15 itens, todos indispensáveis ao bebê, como

Anderson e Elizangela recebem o kit de Mirella

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.

Luciana recebe o kit da filha Maria Luiza

Erika e Ronaldo recebem o kit de Kauan

NOVOSCONVÊNIOS

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:

11 2475-6565

Wave Point

MAGIC CITY – PARQUE AQUÁTICO E POUSADA
Acesso pelo Km 58,5 da Rod. Índio Tibiriçá – Suzano/SP
Tel. (11) 4746-5800
Descontos:
www.magiccity.com.br

► 10% no valor do ingresso
► 10% na tarifa de hospedagem (sem alimentação)

PARQUE DA MÔNICA
Av. Nações Unidas, N° 22.540
Jurubatuba – São Paulo/SP
Tel. (11) 5541-2530
Preço para associados
Ingressos no valor de

R$ 62,00

www.parquedamonica.com.br
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Guarulhos: Rua Morvan Figueiredo, 65 - 7º andar
Centro - Cep 07090-010 - tel.: (11) 2475-6565
Itaquá: Rua Guilhermina Maria Conceição, 79
Centro - Cep 08570-640 - tel.: (11) 4642-0792

SINDICALIZE-SE!
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: ______________________ Sexo (
Natural da cidade de: ________________________________________

) 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 3 x 4

