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EM 2020 SEREMOS VENCEDORES

Iniciamos mais um ano com a previsão de muitas batalhas a lutar. 
No ano de 2019 perdemos vários direitos. Em editorial do jornal de 
janeiro do ano passado lembramos o que Paulo o apóstolo dizia:  
“Tudo é permitido, mas nem tudo convém” e que esse deveria ser uma 
guia para o novo presidente, Jair Bolsonaro, que tomou posse naqueles 
dias, pois ele e sua equipe deveriam perceber que, mesmo quando se 
tem o poder, ou seja, quando tudo lhes é permitido, nem tudo convém, 
ou seja, após assumir o governo eleito pela população, prometendo 
mudar o rumo das coisas, ele deveria saber que isso não significaria 
virar o país de ponta cabeça em todas as áreas, sem um projeto claro e 
discutido com a sociedade. Entretanto Bolsonaro não ouviu a sociedade, 
não quis nem saber dos trabalhadores e dos seus representantes. Foi 
só paulada em cima de paulada, os trabalhadores foram penalizados e 
pagaram a conta por erros de governos passados, como os desastrosos 
de Dilma Roussef e Michel Temer. Precarizaram as relações de trabalho, 
mas o desemprego continua assustador. Ser entregador ou motorista de 

aplicativo agora virou sinônimo de empresário. Os sindicatos foram 
massacrados, tentaram aniquilar a representação dos trabalhadores. 
E qual a resposta que daremos neste ano? Vamos resistir. 
Nós seremos criativos, vamos trabalhar e alcançar o sucesso. Como 
dizia Albert Einsten, “Não pretendamos que as coisas mudem se 
sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode 
ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. 
A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escu-
ra. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as 
grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem 
ficar “superado”.  Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, 
violenta seu próprio talento e respeita mais aos problemas do que 
as soluções. A verdadeira crise, é a crise da incompetência. O in-
conveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar 
as saídas e soluções fáceis. Sem crise não há desafios, sem desa-
fios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mé-
rito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Falar de crise é 
promovê-la, e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez 
disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise 
ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la”.  
Trabalho, sucesso e vitória. Esse deve ser o nosso lema neste 
ano. Se há dificuldades, vamos superá-las e seremos vencedores, 
não podemos pensar em derrota, essas palavras não devem fazer 
parte do dicionário dos comerciários. Vamos continuar a melhorar 
a nossa vida e não há governo bom ou ruim que vá nos impedir.  
Em 2020 nós seremos vencedores, afinal, se Deus é por nós, quem 
será contra nós?

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
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Walter dos Santos
Presidente
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CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA MUDA EM 2020

A partir de março, os salários dos trabalhadores com car-
teira assinada terão aplicados os novos descontos das 
contribuições previdenciárias instituídos pela reforma da 
Previdência. A diferença será percebida no pagamento de 
abril.
A nova tabela cria descontos que serão aplicados em 
cada parcela do salário. Confira no quadro abaixo em qual 
alíquota seu salário se encontra e seu novo valor de con-
tribuição.
As contribuições são obrigatórias e descontadas direta-
mente no salário dos trabalhadores. 
A nova tabela também muda os pagamentos dos contri-
buintes autônomos e prestadores de serviços, que fazem 
os recolhimentos pelo carnê e cria descontos que serão 
aplicados em cada faixa salarial. Quem recebe acima do 
teto do INSS contribui sobre esse valor máximo.

Qual será o desconto:

• Até um salário mínimo: 7,5%
• Acima de um salário mínimo até R$ 2.000: 9%
• De R$ 2.000,01 a R$ 3.000: 12%
• De R$ 3.000,01 até o teto (de R$ 5.839,45, em 2019): 14%

As alíquotas efetivas (calculado o total do salário 
e as faixas salariais), porém, são um pouco 
diferentes:

• Até um salário mínimo: 7,5%
• Acima de um salário até R$ 2.000: 7,5% a 8,25%
• De R$ 2.000,01 a R$ 3.000: 8,25% a 9,5%
• De R$ 3.000,01 até o teto: 9,5% a 11,69%

1.039 83,12 77,92 -5,20 7,50

1.100 88,00 84,03 -3,97 7,64

1.200 96,00 93, 03 -2,97 7,75

1.300 104,00 102, 03 -1,97 7,85

1..400 112,00 111, 03 -0,97 7,93

1.500 120,00 120,03 0,03 8,00

1.600 128,00 129,03 1,03 8,06

1.700 136,00 138,03 2,03 8,12

1.751,81 140,14 142,69 2,55 8,15

1.800 162,00 147,03 -14,97 8,17

1.900 171,00 156,03 -14,97 8,21

2.000 180,00 165,03 -14,97 8,25

2.100 189,00 177,03 -11,97 8,43

2.200 198,00 189,03 -8,97 8,59

2.300 207,00 201,03 -5,97 8,74

2.400 216,00 213,03 -2,97 8,88

2.500 225,00 225,03 0,03 9,00

2.600 234,00 237,03 3,03 9,12

2.700 243,00 249,03 6,03 9,22

2.800 252,00 261,03 9,03 9,32

2.900 261,00 273,03 12,03 9, 41

2.919,72 262,77 275,40 12,62 9,43

3.000 330,00 285,03 -44,97 9,50

3.100 341,00 299,03 -41,97 9,65

3.200 352,00 313,03 -38,97 9,78

3.300 363,00 327,03 -35,97 9,91

3.400 374,00 341,03 -32,97 10,03

3.500 385,00 355,03 -29,97 10,14

3.600 396,00 369,03 -26,97 10,25

3.700 407,00 383,03 -23,97 10,35

3.800 418,00 397,03 -20,97 10,45

3.900 429,00 411,03 -17,97 10,54

4.000 440,00 425,03 -14,97 10,63

4.100 451,00 439,03 -11,97 10,71

4.200 462,00 453,03 -8,97 10,79

4.300 473,00 467,03 -5,97 10,86

4.400 484,00 481,03 -2,97 10,93

4.500 495,00 495,03 0,03 11,00

4.600 506,00 509,03 3,03 11,07

4.700 517,00 523,03 6,03 11,13

4.800 528,00 537,03 9,03 11,19

4.900 539,00 551,03 12,03 11,25

5.000 550,00 565,03 15,03 11,30

5.100 561,00 579,03 18,03 11,35

5.200 572,00 593,03 21,03 11,40

5.300 583,00 607,03 24,03 11,45

5.400 594,00 621,03 27,03 11,50

5.500 605,00 635,03 30,03 11,55

5.600 616,00 649,03 33,03 11,59

5.700 627,00 663,03 36,03 11,63

5.800 638,00 677,03 39,03 11,67

5.839,45 ou mais 642,34 682,55 40,21 11,69

Salário
R$

Contribuição em R$
Diferença

R$
Alíquota

%Atual Nova
Salário
R$

Contribuição em R$
Diferença

R$
Alíquota

%Atual Nova
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VEJA AS REGRAS PARA A APOSENTADORIA EM 2020

Quem está pensando em pedir a aposentadoria do INSS 
neste ano deve ficar atento às mudanças estabelecidas 
pela reforma da Previdência. Apesar de definir uma idade 
mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para 
homens, quem está próximo de se aposentar pode 
entrar em uma das regras de transição, com exigências 
diferentes.
Ao todo, são cinco regras. Em três delas, há mudanças 
em 2020.
Na aposentadoria que estabelece uma idade mínima, por 
exemplo, no final de 2019, a mulher precisava ter 56 anos 
de idade e 30 anos de contribuição, e o homem 61 anos 
de idade e 35 anos de contribuição. A partir deste ano, a 
idade mínima passa a ser de 56 anos e seis meses para 
mulheres e 61 anos e seis meses para homens.
Pelo sistema de pontos também há mudanças. Antes, 
a exigência era que a soma da idade com o tempo de 
contribuição fosse de 86 pontos para mulheres e 
96 pontos para os homens. Em 2020, essa pontuação 
aumenta para 87 e 97, respectivamente.
Para quem está planejando se aposentar por idade, 
a mudança é só para mulheres, que terão que completar 
60 anos e seis meses em 2020. Quem faz aniversário no 

IDADE MÍNIMA
• Mulher: 56 anos e seis meses de idade e tempo 

mínimo de contribuição de 30 anos
• Homem: 61 anos e seis meses de idade e tempo 

mínimo de contribuição de 35 anos

SISTEMA DE PONTOS
• Mulher: a soma da idade com o tempo de contribui-

ção deve ser de 87 pontos. É preciso ter ao menos 
30 anos de contribuição Homem: a soma da idade 
com o tempo de contribuição deve ser de 97 pontos. 
É preciso ter ao menos 35 anos de contribuição

PEDÁGIO DE 50%
• Mulher: se contribuiu por pelo menos 28 anos  

quando a reforma entrou em vigor, pode cumprir 
um pedágio de 50% do tempo que falta para 
chegar aos 30 anos de contribuição. Não há idade 
mínima. Homem: se contribuiu por pelo menos 
33 anos quando a reforma entrou em vigor, pode 
cumprir um pedágio de 50% do tempo que falta 
para chegar aos 35 anos de contribuição. Não há 
idade mínima

VEJA QUAIS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESTÃO VALENDO PARA 2020

segundo semestre, precisa esperar mais. Se uma segu-
rada completa 60 anos em julho de 2020, por exemplo, 
ela só teria 60 anos e seis meses em janeiro de 2021. 
Porém, nessa data, a idade mínima aumentará para 61 
anos. Ou seja, ela terá que esperar o aniversário para ter 
direito à aposentadoria nessa categoria.
Se tinha atingido os requisitos de uma das regras de 
transição no ano passado, há direito adquirido, e é 
possível se aposentar pelas normas antigas.

PEDÁGIO DE 100%
• Mulher: poderá se aposentar a partir dos 57 anos, mas 

precisa cumprir um pedágio de 100% do tempo que 
falta para chegar aos 30 anos de contribuição na data 
em que a reforma entrou em vigor. Homem: poderá se 
aposentar a partir dos 60 anos, mas precisa cumprir 
um pedágio de 100% do tempo que falta para chegar 
aos 35 anos de contribuição na data em que a reforma 
entrou em vigor.

TRANSIÇÃO DA APOSENTADORIA POR IDADE
• Mulher: 60 anos e seis meses e tempo mínimo 

de contribuição de 15 anos
• Homem: não há transição, pois os requisitos para 

quem está na ativa são os mesmos que valem atual-
mente (65 anos de idade e 15 anos de contribuição).

Fonte: UOL



MATE O CALOR NA
SEDE CAMPESTRE

l 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.

l Abre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h.
l Entrada gratuita para pai e mãe do comerciário associado.
l Nas piscinas, o acesso só é permitido com trajes de banho.

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.

Refresque-se no complexo 
de piscinas para adultos e crianças.  

Depois da piscina, o comerciário pode 
fazer churrasco com a família em um dos 

vários quiosques, jogar futebol com os amigos,
revelar seu talento no videokê, jogar

pingue-pongue, bilhar, vôlei, enquanto as
crianças se divertem no playground.

E não é só, os associados amantes da pesca 
podem dar uma esticada até o pesqueiro 

junto com os amigos.

11 4656-1783
DÚVIDAS

INFORMAÇÕES

l Para frequentar a sede campestre, é necessário estar em dia com as 
mensalidades e apresentar as carteirinhas de sócio e dependentes.

l 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.

l O acesso ao pesqueiro ocorre exclusivamente por dentro da Sede 
Campestre, após a identificação na portaria.

LAZER

5

nº 274  |  o comerciário  |  janeiro/2020

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

MATE O CALOR NA
SEDE CAMPESTRE
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VARIEDADES

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE
Rua Damantina, Nº 302 - Vila Maria - São Paulo
Desconto* de 10% a 15% de acordo com o curso e o horário 
*Exceto Medicina e Odontologia
Tel. 11 2633-9000

UNISA – UNIVERSIDADE SANTO AMARO
Polo Pimentas, Polo Poli Shopping, Polo Shopping Bonsucesso, Polo Shopping 
Internacional e Polo Centro de Guarulhos
Tel. 0800171796 ou 11 2304-2730
Desconto de 15% a 60% (variável de acordo com modalidade, curso e horário)
www.unisa.br

FACULDADE DOM RICARDO
Av. Salgado Filho, Nº 3025 - Vila Rio de Janeiro (Colégio da PM), Guarulhos
Tel. 11 4966-3578 / WhatsApp: 11 94219-1185
Desconto de 50% sobre o valor da mensalidade para graduação ou pós-graduação
E-mail: contato@domricardo.com.br

ANHEMBI MORUMBI
Unidade: Campus Centro
Rua Dr. Almeida Lima, Nº 1134 - Mooca -São Paulo
Tel. 11 4007-1192
Desconto de 20% sobre o valor da mensalidade

UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS
Av. Francisco Rodrigues Filho, Nº 1233 - Mogilar - Mogi das Cruzes
Tel. 11 4791-8000
Descontos de 10% a 15% variável conforme o curso e horário escolhido

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU
Rua Taquari, Nº 546 - Mooca - São Paulo
Tel. 11 2799-1677
Desconto de 20% na mensalidade de graduação e 30% na mensalidade de 
pós-graduação
www.usjt.br

FACULDADE GUARULHOS – FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS,
SAÚDE E EDUCAÇÃO DE GUARULHOS
Rua Barão de Mauá, Nº 95 - Centro - Guarulhos
Tel. 11 2409-3533 / 2409-3719
Descontos de 10% a 20% variável de acordo com o curso e horário

UNIESP – PARCERIA EDUCACIONAL
Programa de desconto em diversas faculdades, sendo em Guarulhos as Faculda-
des ESPA E FACIG
Descontos de 30% nas mensalidades

ANHANGUERA EDUCACIONAL
Av. Papa Pio XII, Nº 319 - Macedo - Guarulhos
Tel. 11 2107-1900
Descontos de 10% sobre o valor da mensalidade
www.anhanguera.com

UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL
Campus Anália Franco – 11 2672-6221
Campus Liberdade – 11 3385-3019
Campus São Miguel – 11 2037-5831
Campus Paulista – 11 3195-2188 – Ramal 2183
Benefícios: Isenção da taxa de vestibular: Acesse o portal, faça a inscrição e 
utilize o cupom de desconto EMPRESA
Matrícula ISENTA e 30 % de desconto na Graduação presencial - 10% de desconto 
no Colégio Cruzeiro do Sul
www.cruzeirodosul.edu.br

CRUZEIRO DO SUL VIRTUAL
www.cruzeirodosulvirtual.com.br
Polo Guarulhos Centro – 11 4766-0682/0683/0684
Av. Monteiro Lobato, Nº 485 Centro – Em frente ao Corpo de Bombeiros
Benefícios: Isenção da taxa de vestibular
Acesse o portal, faça a inscrição e utilize o cupom de desconto EMPRESA
Matrícula R$49,00 e 27 % de desconto na Graduação EAD e Semipresencial - 
30% na Pós Graduação e nos Cursos Técnicos

UNICID – UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO
Campus Tatuapé - Rua Cesário Galeno, Nº 448 - Tatuapé - SP
Tel. 11 2178-1573
Benefícios: Isenção da taxa de vestibular: (Acesse o portal, faça a inscrição e 
utilize o cupom de desconto EMPRESA)
Matrícula ISENTA e 30% de desconto na Graduação presencial
www.unicid.edu.br

UNIMESP – FIG
Rua Dr. Sólon Fernandes, Nº 155 - Vila Rosália - Guarulhos
Tel. 11 3544-0333
Desconto de 40% sobre o valor da mensalidade
www.fig.br

FACULDADE ANHANGUERA - Núcleo Torricelli de Guarulhos
Rua do Rosário, Nº 300 - Centro - Guarulhos
Tel. 11 2107-1900
Descontos de 10% a 40% variável conforme o curso e horário escolhido
www.vestibulares.br/convenio

SÓCIOS DO SINDICATO TÊM DESCONTOS EM
COLÉGIOS E FACULDADES

Os comerciários associados ao sindicato têm direito a 
vários benefícios, entre eles, o desconto em 
instituições de ensino como colégios e faculdades 
parceiras do sindicato. Alguns descontos são para calouros 
ou iniciantes.

► www.comerciariosdeguarulhos.org.br (homepage)
► cobrancasocio@comerciariosdeguarulhos.org.br (email)
► ( (11) 2475-6565

CONSULTE AS CONDIÇÕES:

CONFIRA ABAIXO A RELAÇÃO DE FACULDADES E COLÉGIOS PARCEIROS:
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SÓCIOS DO SINDICATO TÊM DESCONTOS EM
COLÉGIOS E FACULDADES

FACULDADE ENIAC
Rua Força Pública, Nº 89 – Centro – Guarulhos
Tel. 0800-7736422 – 11 2472-5500
Descontos de 10% a 24% variável conforme o curso e horário escolhido
www.eniac.com.br

UNIVERSIDADE DE GUARULHOS – UNG
Campus Centro – Guarulhos
Campus Dutra – Guarulhos
Campus – Itaquaquecetuba
Descontos de 10% a 20% variável conforme o curso e horário escolhido
www.ung.br

FACULDADE PROGRESSO
Av. Dr Timóteo Penteado, Nº 4525 - Vila Galvão - Guarulhos
Tel. 11 2452-8844
Descontos de 15% sobre o valor da mensalidade
www.faculdadeprogresso.edu.br

FACULDADE IMPACTA TECNOLOGIA
Av. Paulista, Nº 1009 - 9º andar - Centro - São Paulo
Tel. 11 3254-8300
Descontos de 20% para os cursos de graduação e tecnólogos e 10% para os 
cursos de MBA
www.impacta.edu.br

UMC – UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
Av. Dr. Candido Xavier de Almeida Souza, Nº 200 - Mogi das Cruzes
Tel. 11 4798-7000
Descontos de 20% a 40% variável conforme o curso e horário escolhido
www.umc.br

COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA GALVÃO
Rua Vicente de Melro, Nº 1072 - Vila Galvão - Guarulhos
Tel. 11 2086-4455
Descontos: 15% sobre o valor da mensalidade.

COLÉGIO CIG
Av São Luiz - Vila Rosália - Guarulhos
Tel. 11 2455-0200
Descontos de 20% para ingressantes

COLÉGIO ENIAC
Rua Força Pública, Nº 89 - Centro - Guarulhos
Tel. 0800-7736422 – 11 2472-5500
www.eniac.com.br

COLÉGIO TORRICELLI
Av. Monteiro Lobato, Nº 679 - Centro - Guarulhos
Tel. 11 2183 – 8499
www.torricelli.g12.br

COLÉGIO PROGRESSO
Av. Dr. Timóteo Penteado, Nº 4545 - Vila Galvão - Guarulhos
www.colegioprogresso.g12.br

CURSINHO DIRETRIZ
Av. Paulo Faccini, Nº 337 - Macedo - Guarulhos
Tel. 11 96608-8787 / 95394-1126
www.cursinhodiretriz.com.br
E-mail: cursinhodiretriz@cursinhodiretriz.com.br
*50% no valor da matrícula, para todos os cursos, e 5% no valor das mensalida-
des, no curso manhã

COLÉGIO PORTAL DIMENSÃO 3
Rua Cavadas, Nº 472 - Itapegica - Guarulhos
Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio
Desconto de até 50% (variável de acordo o curso e horário)
Tel. 11 2422-3739

COLEGIO MAHA-DEI
Av. Dr. Timóteo Pentado, Nº 3131 - Guarulhos
Tel: 11 2451-6133
Desconto de 20% na matricula e nas mensalidades

Em Guarulhos e Itaquaquecetuba

IMPORTANTE: Se você não puder comparecer à consulta agendada, ligue e desmarque. 
Outras pessoas estão aguardando por atendimento e, além disso, com 5 faltas sem aviso,
o associado perde o direito ao benefício. Contamos com a sua colaboração.

DENTISTA GRATUITO PARA OS COMERCIÁRIOS SINDICALIZADOS

Guarulhos | 2475-6565

Itaquaquecetuba | 4642-0318



Fabio Queiroz, esposo da sócia 
Katia Aparecida, da empresa Ponto 
Forte, retirou para o filho Matheus

Sócia Adriana Froes, da Via Varejo, 
loja Dom Pedro II, retirou com seu 

filho Kauã

Sócio Eduardo Rozendo Borje, da 
empresa Movelev Asses., retirou 

para o filho Renan

Sócia Gisela Moraes, da
Companhia Brasileira do Jd. Sta 

Mena, retirou para o filho Gustavo

Icleia Maria, mãe da sócia Kaline, 
da empresa Platina Distrib. retirou 
para as netas Carolina e Giovana

Sócia Adriana Pereira, da Arthur 
Lundgren da Dom Pedro II, retirou 

para a filha Ketelyn

Amanda, esposa do sócio Zilton 
Cordeiro, da empresa Ubaldo Vin-

ciarelli, retirou para o filho Eduardo

Sócia Isabel Cristina B Melo retirou 
para o filho Renan
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COMEÇA A DISTRIBUIÇÃO DO KIT-ESCOLAR

Com bastante procura, o Sincomerciários de Guarulhos 
iniciou nesta segunda-feira, 06 de janeiro, a distribuição 
do kit-escolar, que estará disponível até o fim do estoque.
A iniciativa da diretoria, liderada pelo presidente Walter 
dos Santos, conta com o apoio e incentivo do presidente 
da Fecomerciários – Federação dos Empregados no 
Comércio do Estado de SP, Deputado Federal Luiz Carlos 
Motta.
O kit é composto por 15 itens: 1 caderno de 10 matérias, 
1 régua 30cm, 1 tesoura, 1 pacote de sulfite, 1 kit de 
canetas Bic 4 cores, 1 tubo de cola grande, 1 caixa de 

lápis de cor Faber Castel, 1 pacote de canetinhas, 5 Lápis 
pretos, 1 borracha, 1 apontador, 1 pasta, 1 mochila, 
1 caderno de desenho e 1 estojo.
Para ter direito ao kit (um por filho) é necessário ser sócio 
há, no mínimo, 3 meses; estar com as mensalidades em 
dia e ter filhos entre 4 e 14 anos. Não é preciso comprovar a 
matrícula escolar, pois essa é uma obrigação legal dos pais.
Para retirar o kit basta comparecer nas sedes do 
Sincomerciários em Guarulhos e em Itaquaquecetuba.

Confira os primeiros comerciários que retiraram os kits:
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