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Apoiando a educação

Reunião com representantes do Sesc foi na segunda-feira, 14

 O presidente do Sindicato Ivomar de Andrade recebeu na tarde de 

segunda-feira (14 de fevereiro) a Supervisora do EJA para a regional do Sesc 

em Carazinho, Andressa do Amaral e o Agente de Atendimento Marcelo Fripp. 

O assunto em pauta foi educação, uma das bandeiras da entidade sindical. Ao 

presidente do sindicato os representantes do Sesc local apresentaram o 

projeto EAD-EJA (Educação a Distância para Jovens e Adultos). “A educação 

continua sendo o melhor caminho para um país mais justo. Parabéns pela 

inciativa. Podem contar com o nosso apoio e parceria neste projeto, que visa 

abrir portas para interessados em qualificação pessoal. Estar em sala de aula 

ou em casa acompanhando aulas por meios da tecnologia da informação é 

uma oportunidade que jovens e adultos não podem ignorar. Quando nos 

oferecem as ferramentas de aprendizagem e aprofundamento do nosso 

conhecimento profissional, devemos abraça-los. Aproveitem a busquem 

informações sobre como frequentarem as aulas que o Sesc esta oferecendo”, 

disse Ivomar de Andrade. 
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Sesc oferece 48 vagas gratuitas para 
EJA em formato EAD em Carazinho

Jovens e adultos terão formação do Ensino Médio com 
qualificação profissional integrada

O Sesc lança nacionalmente neste ano a EAD-EJA (Educação a Distância para 

Jovens e Adultos) como uma oportunidade de cursar o Ensino Médio gratuito. Carazinho é 

um dos 34 polos no Rio Grande do Sul que contarão com o serviço a partir de março. As 

inscrições estão abertas e devem ser feitas até o dia 20 de fevereiro no site 

www.sesc.com.br/ead, onde também está disponível o edital. Ao todo, o município conta 

com 48 vagas com aulas noturnas. Os encontros serão 80% em formato virtual e 20% 

presencial. Para obter informações sobre o curso, é necessário entrar em contato com o Sesc 

Carazinho (Avenida Flores da Cunha, 1224), pelo telefone (54) 3331-2451 e WhatsApp (54) 

99238-1252. O local das aulas presenciais será o Senac Carazinho (Avenida Flores da Cunha, 

2821). Na região, dados do MEC – Ministério da Educação, mostram que mais de 4.600 

moradores têm o Ensino Fundamental Completo, mas não concluíram o Ensino Médio. Em 

Carazinho, são 2.938 pessoas, em Não Me Toque são 1.548, enquanto em Victor Graeff são 

91 e em Santo Antônio do Planalto são 59. Dessa forma, o projeto visa contribuir com a 

redução da evasão escolar ao proporcionar a formação de forma flexível, por meio da 

educação a distância, e ajudar os alunos na preparação para o mercado de trabalho. Nesta 

primeira fase, será oferecido como qualificação profissional o curso de Produção Cultural. 

Os estudantes que participarem terão também acesso a atividades presenciais e on-line de 

cultura, esporte e lazer oferecidas pelo Sesc. Além de atender às orientações do Novo Ensino 

Médio que contempla a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o método foi pensado de 

forma a ter uma linguagem com a qual o jovem se identifique. A construção dos conteúdos 

foi baseada em experimentações e maior interação dos participantes.


Além de atender às orientações do Novo Ensino Médio que contempla a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), o método foi pensado de forma a ter uma linguagem 

com a qual o jovem se identifique. A construção dos conteúdos foi baseada em 

experimentações e maior interação dos participantes. A EAD-EJA será oferecido pelo Sesc, 

em parceria com o Senac, responsável pela plataforma, em 13 estados, nas regiões Norte, 

Nordeste e Sul. No Rio Grande do Sul, os polos serão nos municípios  de Alegrete, Bagé, 

Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Camaquã, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, 

Erechim, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gravataí, Ijuí, Lajeado, Montenegro, Novo 

Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre (Alberto Bins), Rio Grande, Santa Cruz do 

Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santana do Livramento, São Borja, São 

Leopoldo, Taquara, Torres, Tramandaí, Uruguaiana, Venâncio Aires e Viamão. O projeto será 

desenvolvido em três semestres, com carga horária total de 1.200 horas. Poderão se 

inscrever pessoas com mais de 18 anos. No Brasil, serão oferecidas aproximadamente 2.500 

vagas e, ao final do curso, os alunos receberão certificado de conclusão do Ensino Médio 

com qualificação profissional.
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Inflação galopante assusta 
brasileiros

Fevereiro começou com a confirmação do número inflacionário acumulado 

durante o ano passado.  De acordo com os dados apresentados através do Índice de 

Preços ao  Consumidor Amplo, 2021 se encerrou com inflação de dois dígitos, 

somando 10,06%, número oficial. O galope inflacionário é o maior desde o ano de 

2015, ou seja, o brasileiro havia passando por situação similar há cinco anos. Nada 

assusta mais os brasileiros do que a ameaça que uma inflação representa na vida, 

pois significa dificuldades de manter os compromissos básicos em ordem financeira 

e, pior de tudo, reduz drasticamente o poder de compra, ou seja, menos comida na 

mesa. Com salários corroídos pela inflação o brasileiro acaba buscando maneiras de 

sobreviver. Um dos principais pontos destacados para que a inflação ficasse nos dois 

dígitos é o custo do transporte, que está relacionado diretamente ao aumento constante 

dos combustíveis. O Brasil anda sobre rodas movidas basicamente a gasolina e diesel.
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Preço do gás de cozinha dispara

O brasileiro teve um primeiro trimestre do ano assustador em relação ao 

preço do gás de cozinha e combustíveis veiculares e de transportes der cargas. O 

valor de um botijão de gás teve seu valor reajustado em índices tão altos, que o 

preço variou de R$ 135,00 a R$ 160, em determinadas regiões. A média nacional em 

março ficou em R$ 112,54 o botijão de 13 quilos. Em relação ha um ano atrás os 

reajustes acumularam 35%, ou seja, o botijão saltou de uma média geral de R$ 

83,11 para os R$ 112,54. O salário mínimo foi reajustado em pouco mais de 10% no 

mesmo período. Foi na região Centro-Oeste, mais precisamente no Mato Grosso 

que um botijão já foi comercializado a R$ 160,00. Já na região Sul o valor mais alto 

foi de R$ 155,00. Também foram registrados aumentos altíssimos na gasolina, 18%, 

e no diesel, 25%. O diesel, por exemplo, a média de preço por litro passou de R$ 

3,61 para R$ 4,51. A gasolina chegou a ser comercializa a mais de R$ 7,00 o litro.



06
Força Viva Carazinho


Janeiro, fevereiro e março de 2022

Mulheres têm salários 
inferiores aos dos homens

A Fundação Getúlio Vargas voltou a confirmar aquilo que já é sabido por 

todos. Infelizmente as mulheres continuam tendo salários menores em 

comparação com o ganho dos homens. Os índices divulgados no começo do mês 

de março deste ano mostram que mulheres têm salário de até 19,9% menores do 

que os pagos aos homens. A diferença salarial aumenta quando o grau de 

instrução de ambos é mais elevado, ou seja, uma trabalhadora com grau superior 

comparada a um homem com a mesma escolaridade profissional recebe até 36% a 

menos. Outro número aponta que em 2021 o ganho médio de uma mulher foi de 

R$ 2.255,00 enquanto que dos homens foi de R$ 2.815,00. Uma diferença de R$ 

560,00 por mês, Já trabalhadoras com curso superior tiveram ganho médio de R$ 

4.228,00 e os homens de R$ 6.647,00, uma diferença de R$ 2.419,00. 



Pequenos negócios são os que 
mais empregam

Está enganado quem pensa que é nos grandes empreendimentos que se 

concentram o maior número de empregos.  O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (Sebrae) divulgou no começo do mês de fevereiro deste ano 

um dado sobre a realidade de quem são os responsáveis por garantir emprego aos 

trabalhadores. Conforme levantamento do Sebrae, tendo por base informações do 

Ministério do Trabalho e Previdência, das 2,7 milhões de vagas de empregos 

criadas em 2021, nada mais e nada menos do que 78% foram dentro das pequenas 

e micro empresas. Os números confirmam que a cada 100 postos de trabalho, 

criados no ano passado no Brasil, 78 aconteceram dentro doa pequenos negócios, 

muitas vezes desassistidos pelos governos, que preferem liberar grandes fortunas 

a empresários amigos. Outro dado importante a ser observado no levantamento 

do Sebrae é que foram as grandes empresas que mais demitiram em 2021. 
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Sindicato e Roos assinam 
PPR 2022

O dialogo mais uma vez garantiu resultado positivo para os 

trabalhadores da empresa E. Orlando Roos Comércio de Cereais Ltda, que tem 

matriz na cidade de Não Me Toque. Logo nos primeiros dias do ano foi assinado 

o PPR 2022, que garante aos colaboradores participação nos lucros da empresa. 

O documento foi assinado pelo presidente do Sindicato dos Comerciários, 

Ivomar de Andrade e pelo presidente da empresa, Airton Gilmar Roos. 

Acompanharam a assinatura o Gestor Jurídico da empresa, Claudiomir Afonso 

Spagnol, a Gestora de Gestão de Pessoal, Djenifer Daiane Sensi e Jandira 

Hoscheidt Fantoni. Pelo sindicato dos comerciários também participou da 

assinatura do documento a vice-presidente Ivanete Teloken. A distribuição dos 

valores do PPR junto aos colaboradores deverá ser realizada até o dia 15 de 

fevereiro de 2023. 
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Iniciam negociações para Acordo 
Coletivo 2022/23

Com a realização da primeira reunião entre o Sindicato dos Comerciários e 

Sindilojas está aberta a negociação para a Convenção Coletiva deste ano.  Na terça-

feira, 29 de março, o presidente do Sindicato dos Comerciários, Ivomar de Andrade 

e a vice-presidente, Ivanete Teloken conversaram com o presidente do Sindilojas, 

Adel Tamimi. Ao representante da classe patronal foi entregue pelas lideranças 

sindicais a pauta de reivindicações da categoria comerciária para a Convenção 

Coletiva 2022/2023. Novas reuniões devem ser agendas. 
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Veja o calendário de pagamento 
do abono salarial de 2022
Dinheiro será liberado de 8 fevereiro a 31 de março

Cerca de 22 milhões de brasileiros recebem, neste ano, o abono salarial, 

com valor total de mais de R$ 20 bilhões, segundo o Ministério do Trabalho e 

Previdência. Trabalhadores do setor privado, inscritos no PIS, receberão o abono 

salarial deste ano no período de 8 de fevereiro a 31 de março, pela Caixa. Para 

servidores públicos, militares e empregados de estatais, inscritos no Pasep, o 

pagamento vai de 15 de fevereiro a 24 de março, pelo Banco do Brasil. 

Tradicionalmente, o abono salarial é pago no ano seguinte ao ano em que houve 

jornada durante 12 meses consecutivos, com cada lote correspondendo ao mês de 

nascimento do empregado. Agora, o pagamento será feito em apenas dois meses. 

Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, historicamente, tanto a 

identificação quanto o pagamento dos beneficiários eram feitas pelos bancos 

públicos federais, o que foi questionado por órgãos de controle que recomendaram 

a separação das atividades. Outra recomendação é que os pagamentos ocorressem 

num mesmo ano.


“Buscando atender a recomendação dos órgãos de controle, o governo 

federal internalizou no Ministério a identificação e passou a ter em tempo real e 

online o controle integral da política do abono salarial, desde a recepção dos dados 

transmitidos pelos empregadores, até o processo de identificação e pagamento”, 

explicou o ministério.
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Pagamento

Trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na 

Caixa receberão o crédito automaticamente no banco, de acordo com o mês de seu 

nascimento. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança 

social digital, que pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Caso não seja 

possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com o Cartão do 

Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, Caixa Aqui 

ou agências, também de acordo com o calendário de pagamento escalonado por 

mês de nascimento.


O pagamento do abono do Pasep ocorre via crédito em conta para quem é 

correntista ou tem poupança no Banco do Brasil. O trabalhador que não é 

correntista do BB pode efetuar a transferência via TED para conta de sua 

titularidade via terminais de autoatendimento e portal www.bb.com.br/pasep ou 

no guichê de caixa das agências, mediante apresentação de documento oficial de 

identidade.


Confira abaixo as datas de pagamento:

Trabalhadores da iniciativa privada que recebem pela Caixa 

Econômica Federal

Mês de nascimento


Janeiro


Fevereiro


Março


Abril


Maio


Junho


Julho


Agosto


Setembro


Outubro


Novembro


Dezembro

Data do pagamento


8 de fevereiro


10 de fevereiro


15 de fevereiro


17 de fevereiro


22 de fevereiro


24 de fevereiro


15 de março


17 de março


22 de março


24 de março


29 de março


31 de março
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Trabalhadores do setor público, que recebem pelo Banco do Brasil

Final da inscrição


0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

Data do pagamento


15 de fevereiro


15 de fevereiro


17 de fevereiro


17 de fevereiro


22 de fevereiro


24 de fevereiro


15 de março


17 de março


22 de março


24 de março

Quem tem direito

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/PASEP há, pelo menos, 

cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base 

considerado para a apuração, com remuneração mensal média de até dois salários 

mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo 

empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Valor

O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou 

com carteira assinada em 2020. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 101, 

com períodos iguais ou superiores a 15 dias contados como mês cheio. Quem trabalhou 

12 meses com carteira assinada receberá o salário mínimo cheio, de R$ 1.212.

Consulta

De acordo com o ministério, a partir do dia 22 de janeiro, é possível consultar a 

situação do benefício por meio da Carteira de Trabalho Digital ou no portal GOV.BR para 

saber se tem direito, qual o valor do abono salarial, a data e o respectivo banco de 

recebimento. A central Alô Trabalhador, telefone 158, também estará disponível para 

atendimento. A partir de fevereiro, o trabalhador do setor privado também poderá consultar 

a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa 

Tem. No caso dos trabalhadores vinculados ao Pasep, a consultar do saldo é na 

página Consulte seu Pasep. Há também a opção de ligar para a Central de Atendimento do 

Banco do Brasil (4004-0001, capitais e regiões metropolitanas, ou 0800 729 0001, interior).
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Aulas de Karatê na sede 
campestre do Sindicato tem início

Aconteceu na quinta-feira, 10 de março, a aula inaugural do projeto 

voltado ao incentivo de esportes junto à categoria comerciária e seus dependentes, 

bem como interessados não associados da entidade sindical. As aulas de Karatê 

para criança iniciam às 18h30min e a adulta às 19h30min, junto à sede campestre 

do sindicato. As aulas da arte marcial são ministradas pelo Seisei Júlio Tadeu F. 

Rocha, faixa preta 4º Dan, que está na atividade esportiva desde 1982. A parceria 

entre o SindiComerciários escola Hitotsu Dojo proporciona aos associados da 

entidade aulas para adultos e crianças a partir de seis anos nas terças e quintas-

feiras. A prática esportiva terá o auxilio do monitor Ivomar de Andrade, faixa preta 

1º Dan. Muito mais que aprender movimentos e técnicas da arte marcial, o karatê é 

uma filosofia de vida. Ele proporciona ensinamentos sobre disciplina, autocontrole, 

coordenação motora, autoestima, autoconfiança, concentração, gratidão, respeito 

ao próximo, humildade, compromisso e gentileza. Inscrições e mais informações 

podem ser obtidas junto ao Sindicato dos Empregados no Comércio de Carazinho, 

Rua Alexandre da Motta 540, ou pelos telefones (54) 3331-2183 e (54) 99917-8768.  
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Saque emergencial do FGTS

O governo federal confirmou, no começo da segunda quinzena de 

março, que a partir do dia 20 de abril haverá possibilidade dos trabalhadores 

realizarem saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços. 

Cada trabalhador terá o direito de sacar R$ 1.000,00 da sua conta do FGTS. 

Com a medida o governo tenta aquecer o consumo, principalmente, dos 

trabalhadores de renda menor. De acordo com a Caixa Econômica Federal os 

saques poderão ser efetuados até o dia 15 de junho deste ano. A estimativa é 

que sejam sacados cerca de R$ 30 bilhões, podendo alcançar os R$ 40 bilhões. 

No ano de 2017 os trabalhadores já puderam realizar saques que somaram R$ 

100 bilhões com a mesma finalidade, de fazer circular consumo no país. Dados 

apontam que o FGTS tem cerca de R$ 105 bilhões de patrimônio liquido. 

14
Força Viva Carazinho


Janeiro, fevereiro e março de 2022


