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CONFIRMADO:
PREPARE-SE PARA A GRANDE FESTA DOS COMERCIÁRIOS 2018

Confira na Página 05

Dia  04/11/2018

Evento realizado pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos em sua 
Sede Campestre, comemora o Dia da Categoria com muitos prêmios. a 23ª Festa em 
Homenagem ao Dia dos Comerciários acontecerá no dia 04 de novembro, domingo, a 
partir das 10 horas, na Sede Campestre.

SortEio DE
DUaS motoS

0 km

SEDE CAMPESTRE REABERTASEDE CAMPESTRE REABERTA

a Sede Campestre e o pesqueiro reabriram no dia 01 de 
setembro e já retomaram o sucesso de público, até porque 
são opções de qualidade para a família comerciária 
passar dias agradáveis. aproveite você também, 
combine com os amigos, prepare a carne e vá já 
no próximo final de semana. Esperamos você!
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NOSSA ARMA É O VOTO

Nosso país passa por momentos difíceis e a culpa também é nossa, 
pois não estamos dando a devida importância ao ato de escolher nos-
sos representantes. Votamos nos candidatos porque aparecem vesti-
dos de palhaço, porque falam bonito, porque nos dão tijolos, cadeiras 
de rodas, porque nos oferecem vantagens pessoais, empregos e “bo-
quinhas”, porque são artistas, esportistas, cantores, etc.
Acreditamos em promessas de soluções fáceis, quando lá no fundo sa-
bemos que as coisas não se resolvem de uma hora para outra. Se fosse 
fácil resolver problemas gigantescos como os do Brasil, que está entre 
os piores índices de distribuição de renda do mundo, qualquer um o faria.
Por outro lado, não damos a importância devida para os cargos do 
Legislativo (senadores, deputados federais, deputados estaduais). 
Não entra em nosso critério de escolha o comprometimento com nos-
sos ideais, com a nossa profissão, com a melhoria no transporte públi-
co, água, esgoto, saneamento básico, segurança pública, transporte, 
educação e saúde.

O resultado é esse desastre que está aí. Salvo exceções, não há 
compromisso dos nossos governos e dos nossos parlamentares com a 
população, o compromisso da maioria deles é com quem lhes financiou  
a campanha e quem faz isso são os empresários e não nós, 
trabalhadores.
A consequência é a aprovação de leis que prejudicam os trabalhado-
res, é a retirada dos nossos direitos, é o ônibus lotado, é o hospital 
que não tem médicos, é a escola que não tem qualidade e nem vagas, 
é a falta de lazer público e gratuito, é a (in)segurança pública, é a falta 
de habitações a preços acessíveis e em locais próximos ao trabalho.
A omissão nesse momento cobrará um preço muito alto da população 
mais pobre. Não jogue seu voto no lixo, vote em alguém comprometido 
com a sua categoria, com os seus ideais, com a melhoria da qualidade 
de vida da sua cidade, porque, depois, você também será culpado.
No dia 07 de outubro é muito importante renovar, eleger rostos novos 
na política brasileira, pessoas de mente aberta e alerta, sintonizadas 
com o espírito de seu tempo e que sejam identificadas com os traba-
lhadores.
Verifique o deputado estadual, o deputado federal, os dois senadores, 
candidatos a governador e pense muito bem antes de decidir por um 
candidato ou candidata à presidência. Em época de ataque aos direi-
tos trabalhistas e dos aposentados, é preciso analisar com o que os 
candidatos estão mais preocupados, se com o lucro de especuladores 
ou com a vida do povão. TRABALHADOR SEMPRE VOTA EM TRABA-
LHADOR. MANDE PARA O CONGRESSO, PARA O GOVERNO DE SÃO 
PAULO E PARA A PRESIDÊNCIA DO BRASIL UM REPRESENTANTE DOS 
SEUS INTERESSES E NÃO DOS PATRÕES!!! VOTE CERTO, PORQUE DE-
POIS NÃO ADIANTA CHORAR!!!

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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Walter dos Santos
Presidente
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REFORMA TRABALHISTA: DESEMPREGO MAIS ALTO, SALÁRIOS
MAIS BAIXOS E DIREITOS EXTERMINADOS

A reforma trabalhista De Temer prometeu e foi aprova-
da sob o discurso de que, sem os encargos dos empre-
sários, os salários iriam subir e o trabalhador iria ter um 
incremento em seus proventos. Pois o que houve foi exa-
tamente o contrário: em um ano de reforma, o salário do 
trabalhador brasileiro já caiu 14 reais.
O analista político André Santos, do Departamento Inter-
sindical de Assessoria Parlamentar (Diap), afirmou que, a 
partir da reforma trabalhista, cada trabalhador teve perda 
média de R$ 14 em seu salário. “Pode parecer pouco para 
a classe média, mas é muito significativo para quem ga-
nha um salário mínimo”, afirmou. Ele fez as declarações 
ao participar de seminário, na Câmara dos Deputados, 
com o tema “impactos da aplicação da Nova Legislação tra-
balhista no Brasil”. O analista afirmou que tanto o poder 
Executivo quanto o Legislativo “têm culpa no cartório” 
ao, respectivamente, propor e aprovar uma reforma tra-
balhista que surtiu efeito “inverso” ao prometido. Santos 
disse que não houve crescimento de emprego no período 
de janeiro a março deste ano, quando a nova lei já esta-
va em vigor. “Se o objetivo era dinamizar a economia e 
modernizar as relações de trabalho para se encarar novos 
desafios, isso ainda não teve o efeito necessário.”
Na avaliação do Diap, a reforma trabalhista resultou na 
precarização das relações de trabalho. “Os contratos 

intermitentes, por exemplo, devem ocorrer apenas para 
áreas em que é realmente necessário, mas, da forma 
como está posto na lei, é muito abrangente e vale para 
todos - a ponto de os empregadores, de forma irracional, 
quererem demitir trabalhadores fixos e contratá-los como 
temporários”, disse.
O cenário de perda de renda, desemprego e, ainda, do 
baixíssimo nível de crédito foi reconhecido pelo próprio 
Banco Central.
Num estudo inserido no relatório de inflação de junho, o 
Banco Central estudou o comportamento de diferentes 
componentes da demanda privada nos últimos ciclos de 
retração e recuperação do Brasil. O estudo comparou os 
ciclos de 1999, 2001, 2003, 2009 e o atual. Em cada um 
deles, foi identificado o momento no qual a economia co-
meçou a sair do buraco e onde ela estava cinco trimes-
tres após, segundo diferentes indicadores.
O estudo (veja o quadro abaixo) mostra que a suposta 
retomada atual é irrisória diante dos outros ciclos. Os nú-
meros de geração de emprego são os piores de todos os 
ciclos, com um agravante: o estudo não leva em conta a 
qualidade dos (poucos) empregos criados após a reforma 
trabalhista, com remunerações e condições contratuais 
muito inferiores às até então existentes. No caso do cré-
dito, só o cenário de 2001 foi pior que o de agora.
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Geração de emprego

RITMO DAS RETOMADAS
Crescimento (%) após 5 trimestres*

Fonte IBGE e BCB; Elaboração; BCB. *Após o fim da recessão/retraçãoo da economia
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STF APROVA TERCEIRIzAçãO IRRESTRITA
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menos estabilidade. Um levantamento do Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), por exemplo, revela que salário de trabalhado-
res terceirizados é 24% menor do que o dos empregados 
formais.
O mesmo estudo mostra ainda que terceirizados tra-
balham, em média, 3 horas a mais por semana do que 
contratados diretamente e que são os trabalhadores que 
mais sofrem acidentes de trabalho.

Decisão valida a terceirização de todas as atividades de 
uma empresa, incluindo a chamada atividade-fim; inú-
meros estudos mostram que trabalhadores terceirizados 
tem piores salários e condições de trabalho
Após cinco sessões, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
decidiu por maioria, no dia 30 de agosto, que a tercei-
rização irrestrita é constitucional. Com o entendimento, 
fica validada para as empresas a terceirização de todas 
as atividades, incluindo a atividade-fim. Uma escola, por 
exemplo, poderá terceirizar até mesmo seus professores. 
Até a sanção da reforma trabalhista, em novembro do ano 
passado, a legislação só permitia a terceirização da ativi-
dade-meio. A nova lei passou a permitir a terceirização 
irrestrita, mas duas ações sobre o tema tramitavam no 
Supremo.
Votaram a favor da terceirização irrestrita os ministros 
Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, relatores do caso, 
Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Cel-
so de Mello. Votaram contra a medida Edson Fachin, Rosa 
Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello.

PiorES CoNDiçõES
Inúmeros estudos revelam que a terceirização propor-
ciona piores condições de trabalho, salários menores e 



A 23ª Festa dos Comerciários acontecerá no dia 04 de novembro, à partir das 10h. Neste ano, para garantir mais 
conforto aos participantes e manter o sucesso de edições anteriores foram estabelecidas algumas regras de ingresso 
para a festa e para concorrer no sorteio. Preste a atenção para não ficar de fora:

PRÊMIOS•	 Apenas participarão da festa e concorrerão aos prêmios aqueles 
que já são sócios e os que se associaram até o dia 30/09/2018, 
como foi amplamente divulgado no jornal do sindicato, nas redes 
sociais e na página na internet do Sincomerciários de Guarulhos.

•	 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.
•	 No dia da festa o pesqueiro estará FECHADO.

FESTA DOS COMERCIÁRIOS 2018
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CONTAMOS COM A SUA PRESENÇA

Além das dezenas de prêmios como tV’s, aparelhos 
de DVD, ventiladores, batedeiras, entre outros, 
SErÃo SortEaDaS DUaS motoS o Km. Uma doada 
pela Fecomerciários e outra pela Yamaha.
Não perca essa grande confraternização da categoria e 
aproveite para curtir com a sua família, com muito chope 
e churrasco à vontade.

DUAS motoS oK

e mUitoS prêmioS
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SAÚDE

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.

Como É FEito o DiaGNóStiCo?
Em todas as situações de Lombalgia, existe a necessi-

dade de um diagnóstico feito através de exame clínico 
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, orien-
tando em exercícios de correção postural, alongamentos, 
eletrotermofototerapia e esforço de musculatura abdo-
minal. 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
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MAIS DE CEM FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS
JÁ RECEBERAM O KIT-BEBÊ

Neste mês, mais quatro famílias comerciárias foram agra-
ciadas com o kit-bebê. Agora, já são 128 famílias que o 
receberam desde o início da distribuição, em 2015. A qua-
lidade dos produtos que compõem o kit-bebê tem agra-
dado aos novos papais e mamães comerciários e isso le-
vou a uma grande procura. Mães comerciárias sócias há 
pelo menos três meses, ou dependentes de sócios, têm 

Sócio Rogério do Supermercado X Ltda com a esposa Michele e a filha Sarah
recebe o kit da bebê Maria Clara

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 algo-
dão 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.

Sócio Valdinei do Supermercados Irmãos Lopes Ltda recebe o kit da 
bebê Gabrielly

Sócio Everson da Sendas Distribuidora - Arujá com a esposa
Moniquele recebe o ki da bebê Maria Luisa

Sócio Rafael da Daxia Doce Aroma Ind. e Coml com a esposa Tatiana e o filho Paulo 
recebe o kit da bebê Maria Clara



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: _________

(    ) autorizo, nos termos do art. 545 da CLt, o desconto em folha de pagamento  da  mensalidade  associativa e das demais 

contribuições previstas em lei, acordos ou em normas coletivas firmadas por este sindicato.

(    ) 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


