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Não vamos desistir do nosso futuro

Teríamos várias razões para, neste editorial, escrever tudo e mais um
pouco sobre o governo atual, que não ouve trabalhadores ou, pelo
contrário, que está apresentando vários projetos e emendas para
retirar direitos dos trabalhadores. De fato, há agressões brutais aos
mais pobres, com o privilégio a investidores e especuladores.
Nem na época de FHC sofremos tantas ameaças de perder direitos
como agora. A última, o presente de Natal de Temer, foi a reforma
que, na prática, acaba com a aposentadoria. O projeto, em resumo,
se aprovado como está, fará com que muitos sequer consigam se
aposentar e aqueles que a obtiverem, já bem no final da vida,
ganharão migalhas.
Mas disto vamos tratar ao longo do próximo ano. Ao mal basta o
próprio mal. Vamos olhar a luz e mirar nela
Em 2017, vamos unir as nossas forças e reconstruir este país, que
é nosso e não de especuladores e picaretas que tomam o poder
e nos enganam.

Não vamos esmorecer, não vamos desistir de viver, não podemos
deixar para trás os nossos projetos, a nossa vida, a nossa família, os
nossos filhos. Por isso, desanimar não é uma opção. Haja o que
houver, não vamos desistir. Nós merecemos algo melhor, o Brasil
merece algo melhor e isso pode estar não tão distante quanto
parece. Basta que nos unamos e lutemos por essa causa.
Por isso, neste Natal e Ano Novo, reúna a sua família, vista uma
roupa que lhe agrade, planeje e peça um futuro melhor para todos
à sua volta.
Lembre-se: o natal dos seus sonhos é este e não o passado. O ano da
vitória será o próximo e não o que se vai.
O que não falta na vida são mistérios e obstáculos, mas nós somos
responsáveis por nossos atos. Há situações que estão sob o nosso
controle e outras não. Quanto a estas últimas, existe muito pouco
o que fazer, mas no que se refere aos eventos que controlamos,
somos responsáveis por eles. A justiça é lenta, é verdade, mas é
responsabilidade nossa agradecer a Deus a oportunidade da vida
e seguir em frente. É bom repetir: Não podemos desistir do nosso
futuro e do amanhã de nossos filhos.
Aproveite, se nesta virada do ano for para a praia, entre no mar,
deixe o sol bater no seu rosto, se divirta. O momento é agora, vá
e aproveite.
Os bons tempos dependem de nós, apenas de nós, não vamos nos
abalar por governos que vêm e vão, vamos seguir em frente, afinal,
por mais que não pareça, um dia a guerra acaba e vem a paz.

Walter dos Santos
Presidente

As homologações no sindicato são feitas das 9h às 17h30 e
devem ser marcadas com 2 dias de antecedência.
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Itaquá, Poá e Ferraz
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O Departamento Jurídico está à sua disposição,
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SINDICALISMO

O valor da contribuição
assistencial volta
para você
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Para compensar o trabalhador pelo desconto da
contribuição assistencial, realizado uma vez por
ano em folha, todos os comerciários recebem,
também anualmente, no Dia do Comerciário, até dois
dias a mais de salário. Esta foi uma forma encontrada
pelo sindicato para devolver aos trabalhadores no
comércio o valor da contribuição assistencial.
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA DE TEMER: TRABALHADOR TERÁ DE
CONTRIBUIR POR 49 ANOS PARA RECEBER APOSENTADORIA INTEGRAL
Os homens e mulheres brasileiros terão de trabalhar por mais tempo para conseguir a aposentadoria, caso
a reforma da Previdência lançada pelo governo Michel Temer seja aprovada no Congresso em 2017.
As novas regras, que desagradaram os sindicalistas e prometem uma mudança brutal e cruel para os
trabalhadores, sobretudo para os mais pobres, praticamente inviabilizando a aposentadoria integral.
Entenda, nas perguntas e respostas abaixo, do que se trata a proposta.
E como será possível obter o valor integral da aposentadoria?
Hoje, a aposentadoria integral significa receber o valor total
do chamado salário de benefício, que é a média dos 80%
maiores salários recebidos desde julho de 1994. Atualmente, esse teto é de 5.189,82 reais. Atualmente, o cálculo
para chegar a esse valor é feito com base no Fator Previdenciário ou na chamada regra 85/95, sancionada pelo governo Dilma em novembro de 2015. A proposta do governo
Temer é acabar tanto com o Fator Previdenciário quanto
com a regra 85/95, estabelecendo cotas para o acesso à
aposentadoria integral.

Qual é a proposta do governo?
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 248 exige que o trabalhador, seja homem ou mulher, contribua durante ao menos 25 anos
com o Instituto Nacional de Seguro
Social (INSS) e estabelece idade
mínima de 65 anos de idade para
ter acesso ao benefício.
Esses fatores precisam ser
combinados para que seja
possível requerer a aposentadoria. Alcançar os 65 anos com menos de 25 anos de
contribuição ou atingir os mesmos 25 anos de trabalho
formal antes dos 65 anos de idade não permitirão o acesso à Previdência.

Como ficam homens com mais de 50 anos e mulheres com mais
de 45 anos?
Os homens de 50 anos ou mais e as mulheres com 45 ou
mais de idade entrarão nas regras de transição. Para esses
casos, o governo impôs um outro cálculo para acesso ao
benefício. Os trabalhadores deverão trabalhar mais 50% do
tempo restante ao que faltava para se aposentar. Por exemplo: um homem de 51 anos que estava a cinco anos de conseguir o benefício, vai precisar trabalhar 50% a mais do que
esse período. Ou seja, os cinco anos da regra anterior mais
dois anos e seis meses como “pedágio”. No caso específico
desse trabalhador, portanto, ele precisará trabalhar até os 58
anos e 6 meses, em vez de parar aos 56 anos. O mesmo
vale para as mulheres, só que a partir dos 45 anos.

Fonte: Revista Carta Capital

Qual é a regra atual para as
aposentadorias?
Há duas regras: por tempo de
contribuição (os
homens podem
se aposentar
com qualquer
idade após 35
anos de contribuição
ao
INSS, enquanto as mulheres
podem fazê-lo
após 30 anos de
contribuição, também sem idade mínima); por idade (os homens com 65
anos podem requerer aposentadoria aos 65 anos, desde que tenham
ao menos 15 anos de contribuição.
As mulheres, por sua vez, podem
se aposentar com 60 anos, também
com pelo menos 15 anos de contribuição).

Isso vale para quem?
Vale para os homens que têm menos de 50 anos e para
as mulheres com idade inferior a 45 anos.
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E o que isso significa?
Significa que, mesmo contribuindo por 25 anos, o
trabalhador não terá direito à aposentadoria integral. Por
exemplo, se um trabalhador contribuir com uma média de
2.000 reais durante 25 anos, ele receberá uma aposentadoria de apenas 1.520 reais quando chegar aos 65 anos
de idade. Caso queira receber um valor superior, o brasileiro deverá continuar no mercado formal após os 65 anos
ou começar a trabalhar aos 16 anos. Na prática, para ter
acesso à média integral do valor contribuído, será preciso
trabalhar formalmente por 49 anos.

A reforma atinge quem já se aposentou?
Não. A reforma da Previdência não vai atingir quem já se
aposentou ou já alcançou as regras atuais para ter acesso
ao benefício. Além disso, não serão modificadas, por enquanto, as regras de aposentadoria de militares.

LAZER
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Sede Campestre é opção no fim de ano

Mais um final de ano está chegando. É uma época em
que comerciários normalmente trabalham muito, principalmente aqueles que ganham comissões. Mas, não podem esquecer da família e do lazer. Além disso, o calor
começa a aumentar e ficar dentro de casa não dá. Para
isso existe a Sede Campestre, um local agradável e com
ambiente acolhedor. Na sede, o comerciário(a) e sua família podem se refrescar do calor na piscina, fazer o churrasco com a família, encontrar os amigos, jogar futebol,
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.

I M P O R TA N T E

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.
• Mensalidades em atraso podem ser pagas na sede do Sindicato, através
de boletos nas agencias bancários ou na recepção da Sede Campestre.
• Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.

A Sede Campestre fechará nos dias 24 e 25 e

31 de dezembro e 01 de janeiro, para que
os funcionários da sede campestre passem
essas datas com as famílias.
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PRÊMIO DIA DAS CRIANÇAS
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SORTEADOS OS GANHADORES DO KIT DO DIA DAS CRIANÇAS
Foram sorteados no último dia 31 de outubro os ganhadores dos quatro kits de ingressos em homenagem ao dia
das crianças.

Cada kit contem:
4 ingressos para cinema (Cinemark) + 1 ingresso para o
boliche (Bolix) + 1 ingresso Neo Geo de 3horas.

Os Ganhadores foram:
Alice Ferreira | Vinicius Santiago da Silva | Giovanna Ap. Bógea | Noelle Elise Fco de Souza
Parabéns aos ganhadores. A diretoria do Sincomerciários de Guarulhos espera que as crianças se divirtam a valer.

Alice Ferreira - filha da sócia
Cristiane Ferreira dos Santos da
empresa Sestini Mercantil Ltda

Vinicius Santiago da Silva - filho
do sócio Reinaldo Vicente da Silva
da empresa Rodowessler Peças e
Serviços Ltda

Giovanna Ap. Bógea - filha da sócia
Denise Aparecida Jorge Bógea da
empresa Silva e Barbosa Comércio
de Alimentos Ltda

Subsede do Sincomerciários em
Itaquaquecetuba oferece
dentista gratuito aos comerciários
sindicalizados
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Noelle Elise Fco de Souza - filha
da sócia Miriam Maria Francisco
da empresa Balão Mágico do Bebê
Com. de Art. Vest ME

VARIEDADES
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MAIS KITS-BEBÊ PARA AS FAMÍLIAS COMERCIÁRIAS
O kit-bebê continua fazendo muito sucesso. Em outubro,
mais duas famílias o receberam. Os produtos entregues
têm agradado aos novos papais e mamães comerciários.
E sempre lembrando que 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,

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

1

2

4

5

www.comerciariosdeguarulhos.org.br

NOVOCONVÊNIO

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.

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

11 2475-6565
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GANHADORES DO KIT-BEBÊ
1.

Sócia Alessandra da Planet Shirt Ltda com a
cunhada Daiana recebe o kit para sua filha
Larissa

2.

Sócia Ana Cristina da Dufry Lojas Franca
Ltda recebe o kit para a filha Manuella

3.

Sócia Debora da Highland Park Ltda com
a filha Giovanna recebe o kit para a filha
Manuella

4.

Sócia Marcia da Lojas CEM S/A recebe o kit
para a filha Lorena

5.

Sócia Sione da Reparol Acessórios Ltda com
o marido Thiago recebe o kit para a filha
Maria Flor

GISELE MAZIN – PSICÓLOGA
Rua Dr. Ângelo de Vita, Nº 64 - sala 108 (CLIESP)
Centro - Guarulhos/SP
Tel. 4574-5218 / Cel: 98175-3758
e-mail: giselemazinalves@bol.com.br

Desconto:
40% na consulta
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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: ___________________________
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: ____________________________
Endereço: ______________________________________________________________________________ nº __________
Bairro: __________________________________________ Telefone: __________________________________________
Cargo ou função: _____________________________________________________________________________________
Data de admissão no emprego ____/____/_____

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:__________
(

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

(

) Boleto para residência

Guarulhos ___/___/_____

____________________________________________________________________________
Associado

COMO CONHECEU O SINDICATO?
( ) Através de colegas de trabalho ( ) Transferido de outra região ( ) Site/Facebook ( ) Visita do funcionário do sindicato na loja
( ) Quadro de aviso da empresa

( ) Outros: __________________________________________________________________

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

