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GovERno lEGíTiMo

Passado o afastamento da ex-presidente Dilma, que foi uma péssima 
gestora, nos deparamos com um governo não eleito e que tem entre 
seus objetivos retirar direitos dos trabalhadores, entregar o patrimônio 
nacional com financiamento realizado por ele próprio.
Os ministros de Temer lançam balões de ensaio na mídia, com absurdos, 
para que quando a verdadeira reforma vier nos contentemos, achando 
que poderia ser pior. Em linha gerais, querem flexibilizar os direitos 
garantidos na CLT, para que possam ser negociados em convenções 
coletivas, deixando desprotegidos aqueles trabalhadores representados 
por sindicatos mais fracos e forçando sindicatos mais combativos como 
o nosso a discutir na mesa de negociações com os patrões o que hoje 
é garantido por lei, itens como horas extras, férias, décimo terceiro, 
jornada de trabalho, etc.
Também anunciam que se não reformarem a Previdência o Brasil quebra, 
mas eles não contam que ela só é deficitária porque o governo usa 
parte do dinheiro arrecadado para cobrir seus gastos em outras áreas, 

inclusive por meio da DRU - Desvinculação das Receitas da União, que 
permite ao governo gastar livremente 30% da arrecadação.
É dinheiro da Seguridade Social que o governo gasta como quer, ou seja, 
eles criam um rombo e vão fazer com que os trabalhadores trabalhem 
mais tempo para cobrir as despesas que aquele ralo de Brasília cria. O 
suposto rombo da Previdência é terrorismo social, apenas isso.
Como o governo não tem legitimidade, pois não foi eleito, após os 
ministros anunciarem o “fim do mundo”, Temer aparece e diz que não é 
bem assim, que apenas vão modernizar a CLT, que o governo é cidadão, 
que os direitos serão respeitados. Ele acha que vamos acreditar em um 
governo sem votos? A Dilma acreditou nele, olhe o que aconteceu com 
ela, o Cunha acreditou nele, veja onde ele foi parar.
Temer está comprometido com quem o colocou lá e não fomos nós. No 
mais, ele foi eleito vice de Dilma, que venceu a eleição com promessas 
de campanha que não foram cumpridas. Ela cometeu um estelionato 
eleitoral e ele, se não quer ser chamado de golpista, tem de cumprir as 
promessas de campanha da chapa que o elegeu, pois o que o povo elege 
são as promessas da campanha.
Não vamos aceitar como cordeiros a retirada dos nossos direitos.
E por falar em eleições, elas ainda são a nossa maior arma e no próximo 
dia 02 de outubro peço encarecidamente que os companheiros prestem 
atenção em quem vão votar para prefeitos e vereadores. Pensem bem 
antes de votar, não passem uma procuração para qualquer picareta falar 
em seus nomes durante quatro anos. Votem em alguém reconhecida-
mente comprometido com o seu bairro, com a sua cidade, com a sua 
categoria. A urna não é lixeira, muito pelo contrário, quando você estiver 
lá apertando o botão, lembre da escola do seu filho, do hospital, do 
ônibus, da moradia, lembre que ali você estará definindo isso.
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As homologações no sindicato são feitas das 9h às 17h30 e
devem ser marcadas com 2 dias de antecedência.

O Departamento Jurídico está à sua disposição,
de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h.

Guarulhos, Arujá e Santa Isabel
Ligue: (11) 2475-6565

Itaquá, Poá e Ferraz
Ligue: (11) 4642-0792

BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE GUARULHOS

Base Territorial: Guarulhos - Arujá - Ferraz de Vasconcelos - Itaquaquecetuba - Poá - Santa Isabel
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Itaquá: Rua Guilhermina Maria Conceição, 79, Centro - Cep 08570-640 - tel.: (11) 4642-0792 (atende Itaquá, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Santa Isabel)
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PRESEnTÃo no MÊS DAS CRiAnÇAS

1. Ser associado do sindicato e estar em dia com as 
mensalidades;

2. Ter filho(a) de 3 a 11 anos de idade cadastrados como 
dependentes.

3. O titular preencher o cupom no sindicato (Guarulhos) 
e depositar na urna.

4. Um cupom por dependente (dentro da faixa etária).

PARA PARTICIPAR:Em comemoração ao mês das crianças o sindicato irá 
sortear 4 kits de ingressos.

•				4 ingressos para cinema (CINEMARk)
•				1 ingresso para o boliche (BOLIx)
•				1 ingresso NEO GEO de 3horas.

Inscrições de 26/09/16 a 28/10/2016.

Sorteio: 31/10/16

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

seus filhos não
podem perder essa!

CAdA kIT COnTEm:

O valor da contribuição
assistencial

volta para você
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o QUE É ACiDEnTE DE TRABAlHo

É considerado acidente de trabalho de forma geral todo 
acidente ocorrido no trabalho ou a serviço da empresa 
causando lesão corporal ou perturbação funcional que 
cause morte ou redução temporária ou permanente da ca-
pacidade para o trabalho.
A lei equipara ao acidente de trabalho a doença profissional 
ou do trabalho e também o acidente de trajeto. 
no caso da doença do trabalho ou profissional considera-se 
como dia do acidente o dia de início da incapacidade para 
o trabalho, segregação compulsória, ou o dia em que o 
diagnóstico identificou a doença, vale nesse caso, o que 
ocorreu primeiro.

O	QUE	É	O	CAT
O Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) é um 
formulário que deve ser preenchido e  emitido para a 
Previdência Social. Em caso de afastamento entrará 
também em cena a garantia de emprego. Acontecido o 
acidente de trabalho ou doença ocupacional, a primeira 
atitude é emitir o CAT. 

O	QUE	ACONTECE	SE	NÃO	FOR	EMITIDO	O	CAT
O correto é emitir o CAT dentro do prazo estabelecido 
em lei, mas, se por algum motivo não foi feito, o empre-
gador deverá fazê-lo o quanto antes. A não emissão do 
CAT pode gerar vários problemas, inclusive judiciais, para 
a empresa.

COMO	EXIGIR	A	GARANTIA	DE	EMPREGO
Para ter direito a estabilidade provisória (garantia de 
emprego) é obrigatório que tenha ocorrido:

1. Afastamento por acidente de trabalho ou equiparados 
por mais de 15 dias.

2. Que o trabalhador tenha recebido benefício acidentário 
do InSS.

CONHEÇA A LEI QUE REGE O ACIDENTADO  - Lei 8213/91

Art. 22. A empresa deverá comunicar o acidente do 
trabalho à Previdência Social até o 1º (primeiro) dia útil 
seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de 
imediato, à autoridade competente, sob pena de multa 
variável entre o limite mínimo e o limite máximo do 
salário-de-contribuição, sucessivamente aumentada nas 
reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social.

Art. 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem 
garantida, pelo prazo mínimo de doze meses, a manutenção 
do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação 
do auxílio-doença acidentário, independentemente de 
percepção de auxílio-acidente.

II – São pressupostos para a concessão da estabilidade o 
afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção 
do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após 
a despedida, doença profissional que guarde relação de 
causalidade com a execução do contrato de emprego.

TRABALHADOR TEMPORÁRIO TEM O MESMO DIREITO?
III – O empregado submetido a contrato de trabalho por 
tempo determinado goza da garantia provisória de emprego 
decorrente de acidente de trabalho prevista no art. 118 da 
Lei nº 8.213/91.

Existem apenas 2 pré-requisitos para que o trabalhador 
possa ter direito a garantia provisória de emprego. Até 
mesmo o trabalhador temporário tem seus direitos adquiridos 
em caso de acidente de trabalho. A garantia de emprego 
acidentária (acidente e doenças do trabalho e profissional) 

é de 12 meses.

www.comerciariosdeguarulhos.org.br
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FESTA DoS CoMERCiÁRioS 2016

IMPORTANTE: QUEM NÃO SE ASSOCIAR ATÉ O DIA 30/09 NÃO PODERÁ PARTICIPAR DA FESTA NEM CONCORRER AOS SORTEIOS

Contamos com a sua presença!

neste ano, para garantir mais conforto aos participantes e manter o sucesso de edições anteriores, a diretoria do 
sindicato se concentrou na organização do evento. E, para que tudo saia como o esperado, foram estabelecidas 
algumas regras de ingresso para a festa e para concorrer no sorteio. Preste a atenção para não ficar de fora:

SEDE CAMPESTRE

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.

A tão esperada festa dos comerciários de 2016 

ocorrerá no dia 06 DE NOVEMBRO

•	 Apenas participarão da festa e concorrerão aos prêmios aqueles 
que já são sócios e os que se associarem até o dia 30/09/2016, ou 
seja, um mês antes da data da festa (06/11/2016).

•	 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.

Garanta a sua participação,

associe-se até  30/09



Itaquaquecetuba

4642-0318
4642-0792

PARA MAIS INFORMAÇõES E AGENDAMENTOS, LIGUEATENDIMENTO ODONTOLÓGICO

GRATUITO
Guarulhos

2475-6565Convidamos você trabalhador a nos fazer uma visita e
conhecer o nosso consultório odontológico
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o QUE É CÁRiE?

EVOLUÇÃO 
A evolução da cárie se dá quando a placa começa a se 
acumular nos dentes dentro de 20 minutos após a inges-
tão do alimento. Se a placa não for removida de forma 
correta e rotineira além das cáries aparecerem elas se 
proliferam.

PRINCIPAIS CAUSAS 
•	 deficiência na higiene bucal
•	 dieta do paciente
•	 Fatores Salivares
•	 Fatores macrobióticos

PREVENÇÃO
•	 Usar o fio dental após qualquer refeição, principalmente 

antes de dormir. 
•	 Escovar os dentes após qualquer refeição, 
•	 Comer alimentos ricos em fibras, cenoura, maçã, 

pepino, rabanete e verduras em geral, pois elas esti-
mulam a salivação e contribuem para a diminuição da 
acidez da boca.

•	 Visite seu dentista regularmente, para limpezas dentarias 
e exames orais. O recomendável é visitá-lo a cada 
seis meses.

Cáries são orifícios, ou lesões estruturais, nos dentes. É, 
uma descalcificação de uma parte do dente provocada 
por ácidos orgânicos.
É considerada uma doença infecto-contagiosa degenera-
tiva, seu principal agente etiológico é o Streptococcus 
mutans.
A cárie é um dos distúrbios mais comuns, depois apenas 
do resfriado comum. É mais frequente em crianças e 
jovens, mas pode afetar qualquer pessoa.
Cáries dentais são comuns em crianças e adultos, e elas 
ocorrem com mais frequência devido ao resultado de 
uma má higiene bucal. A carie é uma doença transmissí-
vel e infecciosa de origem bacteriana. As bactérias que se 
encontram normalmente na boca transformam os restos 
de alguns alimentos em ácidos; tais ácidos, formados por 
um processo de fermentação, atacam os tecidos minera-
lizados do dente.
Podemos definir como uma destruição localizada dos te-
cidos dentais causada pela ação das bactérias, Todo mun-
do que tem dentes possui riscos de desenvolver cáries.
A desmineralização dos tecidos dentais (esmalte, denti-
na ou cemento) é causada por ácidos, especialmente o 
ácido lático, produzido pela fermentação bacteriana dos 
carboidratos da dieta, geralmente a sacarose. 
A baixa do PH ocasiona dissolução do esmalte e transpor-
te do cálcio e fosfato para o meio ambiente bucal.
O primeiro sinal da cárie são manchas esbranquiçadas ou 
amarronzadas, e se não tratada, a cárie pode avançar em 
direção à dentina, mais profunda e sensível à dor; posterior-
mente, avança até à região da polpa dentária, causando a 
inflamação do mesmo e uma intensa dor, e terminam cau-
sando em sua perda. Caso não seja feito o tratamento ade-
quado poderão surgir abscessos dentários ou condições 
mais graves como angina de Ludwig ou a trombose do seio 
cavernoso, que podem levar ao óbito se não tratado.

ESTÁGIOS INICIAIS ESTÁGIOS AVANÇADOS
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KiT-BEBÊ

Mais informações, ligue no
Sindicato e fale com a Joyce:  
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www.comerciariosdeguarulhos.org.br

As mães comerciárias sócias há pelo menos 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 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.

no mês de agosto foi a vez da comerciária Cleide Ramos de Azevedo 
do Supermercados Irmãos Lopes Ltda. Ela compareceu ao sindicato 
acompanhada do marido Aparecido para retirar o kit-bebê da filha Livia.

DESCONTO:
Consulta no valor de R$ 18,00 a R$ 30,00

LIMIAR - CLINICA PSICOLÓGICA E EDUCACIONAL

Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, nº 190 – 4º andar – sala 411
 Vila Pedro Moreira – Guarulhos/SP

Tel. (11) 95283-8158 ou (11) 98703-8849

ESPECIALIDADES:
Transtornos Depressivo, de humor, bipolar,

de ansiedade e outros.

Categoria Comerciários
(Exclusiva aos trabalhadores no Comércio e Práticos de
Farmácia do Estado de São Paulo)

1º lugar: R$ 2.500,00
2º lugar: R$ 1.000,00
3º lugar: R$ 500,00

Categoria  Geral
(Aberta a qualquer interessado, maior de 16 anos,

nascido ou residente no âmbito do Estado de São Paulo)

1º lugar: R$ 2.500,00
2º lugar: R$ 1.000,00

3º lugar: R$ 500,00

Inscrições

prorrogadas

até 30 de setembro

NAS SEDES E SUBSEDES DOS SINDICATOS
FILIADOS À FECOMERCIÁRIOS

Ou pelo email culturafecomerciarios@gmail.com
Regulamento: www.fecomerciarios.org.br ou na sede ou site de cada Sindicato.

Coordenação Geral
Luiz Carlos Motta

Comissão Organizadora
Paulo Cesar da Silva - Sincomerciários de Limeira

Carlos Dionísio de Moraes - Sincomerciários de Taubaté
Jair Francisco Mafra - Sincomerciários de Mogi das Cruzes



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

Empregador: _______________________________________________________ CNPJ:  ___________________________

Endereço: ______________________________________________________________________________ nº  _________

Bairro: __________________________________________   Telefone:  _________________________________________

Cargo ou função:  ____________________________________________________________________________________

Data de admissão no emprego ____/____/_____ 

DADOS DA EMPRESA

MATRÍCULA NO SINDICATO Nº __________________   MATRÍCULA NA EMPRESA Nº  _____________________________

Nome:  _____________________________________________________________________________________________

Nome do Pai:  _______________________________________________________________________________________

Nome da Mãe:  ______________________________________________________________________________________

Data de nasc: ____/____/_______  Estado civil: ___________________________                      Sexo (     )  M      (     )  F

Natural da cidade de: ________________________________________    Estado:  _________________________________

Endereço: __________________________________________________________________ nº _________ apto:  ________

Município: _______________________Bairro: ____________________  CEP: ________________ Tel:  ________________

Carteira de Trabalho: _______________________________ Série: ______________  RG:  __________________________

CPF: __________________________________ (campo obrigatório)  Email:  _______________________________________

PROPOSTA DE ADMISSÃO AO QUADRO SOCIAL

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: _________

(    ) Autorizo o desconto em folha de pagamento, de acordo com o disposto no art. 545 da CLT.

(    ) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____       ___________________________________________________________________________
Associado

DEPENDENTES

SINDICALIZE-SE!

(  ) Através de colegas de trabalho  (  ) Transferido de outra região  (  ) Site/Facebook  (  ) Visita do funcionário do sindicato na loja  

(  ) Quadro de aviso da empresa      (  ) Outros:  _________________________________________________________________

COMO CONHECEU O SINDICATO?

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


