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Entenda o CASF

Amigos leitores,
Esta é a primeira edição da Revista do
Clube Assistencial dos Farmacêuticos
do Estado de São Paulo - CASF-SP.
Nosso principal objetivo é conseguir
nos aproximar da classe trabalhadora
e dar voz aos farmacêuticos. Queremos
apresentar como funciona o clube e
os benefícios aos quais os associados
têm direito. Nossa meta é oferecer
cada vez mais vantagens à categoria
e para isso precisamos sempre
interagir. A participação da classe
é fundamental para que possamos
buscar mais parcerias de qualidade e
assim proporcionar uma diminuição
no custo de vida dos sindicalizados.

CASF

completa 10 ANOS
de história

Caro farmacêutico, você pode ter
desconto em diversos serviços nas
áreas de saúde, educação, lazer,
entretenimento, entre outras. Conheça
o CASF, dê a sua opinião. Estamos
esperando a sua visita na sede do
Sindicato, em São Paulo. Esta publicação
foi produzida especialmente para você.
Boa leitura!
Glicério Diniz Maia
presidente do SINFAR-SP

Entenda a importância de planejar a aposentadoria
Associados têm descontos em planos de saúde e odontológico
Veja outras vantagens!
Viajar é tão bom! Pagando menos é ainda melhor
Saiba como ganhar um brinde do sinfar-sp

Entenda a importância de

planejar a aposentadoria

T

odo trabalhador que tenha contribuído
com o Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS) pelos prazos estipulados
conforme as regras da Previdência Social
tem direito à aposentadoria. No entanto, a
maioria das pessoas deixa para pensar nesse benefício apenas quando esse momento está bem próximo, o que pode gerar dor de cabeça, insatisfação e
frustração.

ressaltar que essa modalidade exige pelo menos 180 parcelas de contribuição. Por invalidez
é aquela que substitui a renda do segurado por
tempo indeterminado, pois o amparo será cancelado assim que a capacidade para o trabalho for
recuperada. E, por fim, a aposentadoria especial,
permitida ao contribuinte que tenha trabalhado
em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Segundo a advogada do Sinfar-SP, Waléria Rosane
Félix, isso se deve pela falta de conhecimento previdenciário que existe no Brasil. “Os casos de trabalhadores que se preocupam com isso somente nos
últimos dois ou três anos são frequentes. E hoje se
aposenta bem quem planeja a aposentadoria com
antecedência”, destaca.

O farmacêutico que trabalha por conta própria
deve ficar ainda mais atento a esse assunto. Outros benefícios concedidos pela Previdência são:
auxílios doença, reclusão, acidente, salários família e maternidade e pensão por morte.

A especialista aconselha a guardar toda documentação trabalhista, verificar se a empresa contratante está regular e recolhe as contribuições para
o INSS e ainda procurar saber o que é necessário
para se aposentar com o salário desejado e assim
continuar com o mesmo padrão de vida.
Há diferentes tipos de aposentadoria. A regra geral
e atual por tempo de contribuição é de 35 anos no
caso dos homens e de 30 anos para as mulheres. Por
idade é o benefício concedido aos trabalhadores do
sexo masculino que completarem 65 anos de idade
ou 60 anos para o sexo feminino e é importante
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Não deixe para última hora. Faça um planejamento e tenha uma vida confortável após a aposentadoria.
Farmacêutico, ainda
tem dúvida? Visite a
sede do Sinfar-SP e
informe-se!

Waléria Rosane
Félix - advogada do
Sinfar-SP

EU UTILIZO O CASF
“Sou sindicalizada há muitos anos e os benefícios do CASF contribuíram para a
formação acadêmica do meu filho. Consegui cerca de 30% de desconto na mensalidade da faculdade. Uma economia que me ajudou bastante. Além disso, sempre fiz
cursos de aperfeiçoamento no Sindicato. Vale a pena”.
Tereza Lumi Otiyshi Matsumoto, São Paulo, CRF: 6.014

“Foi através do Farmempreg que consegui uma rápida recolocação profissional.
Sou sócio do SINFAR-SP há 11 anos e utilizei esse serviço por duas vezes. Acho
importante esse trabalho do Sindicato, porque muitas vezes o trabalhador precisa
desse apoio para voltar ao mercado”.
Luiz Roberto Rovina, São Paulo, CRF: 33.102

“Em 2012, quando eu estava me desligando da empresa em que eu trabalhava, o
Sindicato me garantiu todo apoio. Tive à minha disposição um advogado que me
orientou no que eu precisei e meu problema foi rapidamente solucionado”.
Paula Gomes Ferrari, Santos, CRF: 54.521

“Eu me associei no mês passado e já utilizei a colônia de férias em Caraguatatuba.
Eu e a minha namorada achamos o ambiente bem legal, limpo e fomos muito bem
atendidos. Estou pensando em fazer a pós graduação que o CASF oferece. Eu recomendo para quem está pensando em virar sócio”.
Clesivaldo de Lira, CRF: 73.804

“O que eu mais tenho utilizado dos benefícios oferecidos pelo Sindicato são os
descontos em farmácias de manipulação. Sou associada desde 1998, então já cheguei a ir a restaurantes e conseguir desconto pelo SINFAR. A bolsa de empregos
também é maravilhosa. Quanto mais benefícios, mais interesse”.

Sui Ling Wong, CRF: 18.743

SÓCIOS
Confira os benefícios e convênios que
o CASF oferece aos associados. Conheça os nossos parceiros e saiba como ter
direito a essas vantagens!

NOVO SITE
DO CASF
www.casfsp.com.br
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SEJA UM PARCEIRO

70 MIL

PROFISSIONAIS

240 MIL AGREGADOS

E DEPENDENTES

10 MIL EXEMPLARES

ANUNCIE AQUI
casf@sinfar.org.br | +55 11 3123-0588

Conheça as vantagens

plano de saúde coletivo
por adesão

O

plano de saúde coletivo por adesão é
contratado por grupos formados em
sindicatos ou associações, com a possibilidade de incluir dependentes legais. No Brasil, cerca de 6,6 milhões de
usuários utilizam esse tipo de plano.

A Qualicorp é uma administradora de planos de saúde
coletivos por adesão. Através dela os farmacêuticos
do SINFAR - SP podem contratar planos por um preço
bem menor. “Os planos coletivos por adesão atendem a inúmeras categorias de profissionais. Dentre
elas, podemos citar os profissionais liberais, a exemplo dos advogados, engenheiros, médicos, dentistas,
farmacêuticos, arquitetos e muitos outros. Além deles,
podemos citar os servidores públicos, trabalhadores
do comércio, serviços e indústria e, também, estudantes”, esclarece o Superintendente de Relacionamento
da Qualicorp, Marcos Mancini.
O presidente do SINFAR-SP, Glicério Maia, destaca a
vantagem dessa parceria. “A Qualicorp reúne as
pessoas de acordo com a sua atuação e as entidades de classe que as representam. Com isso, a
negociação de planos com as operadoras acontece por um preço menor.”

Nos planos de saúde coletivos por adesão impera o
conceito de mutualismo (associativismo), onde são
formados grandes grupos de afinidade a
partir de categorias profissionais ou área
de atuação, como exemplifica o representante da QUALICORP: “Os custos são
diluídos entre todas as pessoas que fazem parte do plano. Isso faz com
que o custo final para o beneficiário nos planos coletivos
por adesão

do

seja menor do que em outros planos disponíveis
no mercado.”

Vale ressaltar que
todos os profissionais
comprovadamente
filiados ao SINFAR - SP,
como farmacêuticos e
farmacêuticos-bioquímicos
podem contratar um plano
de saúde por adesão com
condições diferenciadas às
práticas no mercado.
Os valores dos planos variam de acordo
com a Operadora de Saúde, a categoria do
plano e a faixa etária do beneficiário e, em
alguns casos, variam de acordo com contrato
firmado com o órgão de caráter profissional,
classista ou setorial.

CASF-SP

completa 10 anos de história
O Clube Assistencial dos Farmacêuticos conta com mais de 600
empresas parceiras que oferecem descontos e facilidades para os
associados, agregados e familiares

“

O presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, Glicério Diniz Maia, teve
seu primeiro contato com a associação em 2001, quando alguns colegas o aconselharam a procurar a entidade para resolver um problema de assédio moral e perseguições políticas em uma
instituição pública. Após o caso ter sido solucionado, foi convidado a compor a diretoria ampliada e depois a assistencial. A partir daí procurou entender e a se colocar no lugar do usuário do
sistema. Com a necessidade de oferecer algo a mais ao associado, surgiu o Clube Assistencial dos
Farmacêuticos do Estado de São Paulo, que completa 10 anos oferecendo descontos e benefícios
em diversos serviços. Maia assumiu a presidência em janeiro de 2014, e na entrevista a seguir fala
sobre uma das maiores conquistas da entidade, a ampliação do CASF, os desafios, os benefícios e
as metas para os próximos anos:

“Se o trabalhador tiver oportunidade
de fazer uma viagem com a família
através de uma rede de hotéis
conveniada ao CASF ou pela Banstur
Turismo, ele conseguirá economizar
a contribuição do ano inteiro”, diz o
presidente do SINFAR-SP”
O que é o CASF? Quando foi criado?
GDM- O projeto do CASF-SP - Clube Assistencial dos Farmacêuticos do Estado de São Paulo
- foi aprovado durante a gestão do presidente
Marco Aurélio Pereira, no ano de 2004. Fizemos
um trabalho de pesquisa experimental aqui no
próprio atendimento do Sinfar- SP sobre o que
o trabalhador mais necessitava. Percebemos a
importância da questão da saúde suplementar,
da previdência privada, educação continuada,
lazer, turismo e serviços. Já existia um departamento, mas não com esse molde. Tinha alguns
convênios, mas não de forma profissional e ra6 | Casf em Ação

mificada. Através do CASF o associado pode
ter desconto e facilidades em diversos serviços
de empresas parceiras.
Como foi a implantação do CASF?
GDM- Independente de nós defendermos as
bandeiras públicas, há uma necessidade hoje
no mercado do próprio associado em buscar
esses serviços (citados acima). Nós não tínhamos uma infraestrutura e política organizacional nessa área comercial com alguns
colaboradores, então, fomos buscando experiência nesse aspecto e hoje estamos conse-

“

Percebemos a importância da
questão da saúde suplementar,
da previdência privada,
educação continuada, lazer,
turismo e serviços

O que o CASF representa para o Sindicato?
GDM- O CASF representa os serviços que a sociedade solicita e, através de descontos, consegue diminuir o custo de vida do associado. Se
o trabalhador tiver oportunidade de fazer uma
viagem com a família através de uma rede de
hotéis conveniada ao CASF ou pela Banstur
Turismo, ele conseguirá economizar a contribuição do ano inteiro e ainda poderá usufruir
de descontos em outros serviços, como cursos
de idiomas, academias, bares, restaurantes e
muitos outros. Importante dizer que não só o
associado tem direito, mas os familiares também. O filho pode ter desconto no curso de inglês, por exemplo.
Quais são as metas, os principais anseios do CASF para os próximos anos?
GDM- Melhorar a comunicação, quebrar paradigmas e sensibilizar colegas da importância
de participar da política sindical, principalmente a categoria trabalhadora. Outra meta

“

guindo consolidar o projeto. Nos colocamos
no lugar do trabalhador e assim começamos
a explorar alguns nichos de serviços que poderiam ser oferecidos pela entidade de forma
coletiva. Buscamos pautar produtos e serviços
de acordo com o poder aquisitivo de cada um,
desde o farmacêutico que atua no varejo ou em
grande indústria ou que tem a sua própria empresa. Nos empenhamos ainda para estabelecer
parcerias com empresas idôneas que possam
oferecer serviços para o profissional empreendedor, como bancos estatais com linhas de crédito diferenciadas com baixo custo.

dessa gestão é ir ao encontro do farmacêutico
de todas as cidades do Estado de São Paulo e
oferecer serviço de acordo com o padrão aquisitivo dele. Nós temos serviços e produtos de
qualidade que direta ou indiretamente podem
proporcionar uma diminuição nos custos de
vida do sindicalizado e da sua família.

Finalizando a pauta e esta entrevista,
qual a importância da participação
dos farmacêuticos no Sindicato?
GDM- Grande parte dos novos profissionais
sai da faculdade sem essa visão do que é e
do real papel das entidades de classe. Então,
já vem com aquela imagem pré-concebida da
grande mídia de que os movimentos sindicais
são grupos de interesses partidários unicamente. O sindicato está lutando por um salário
justo e digno. A entidade defende os direitos
do trabalhador, tem departamento jurídico de
qualidade, fiscaliza as empresas em relação
a melhores condições de trabalho, contribui
para a diminuição do assédio moral e presta
muitos outros serviços. A nossa profissão tem
um leque com mais de 60 áreas de atuações e
existe uma lacuna muito forte a ser ocupada
que são as políticas de assistência farmacêutica da saúde pública. O Sindicato é um ambiente democrático que
respeita as ideias e as
escolhas partidárias.

Glicério Diniz Maia
Presidente do
SINFAR-SP
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DICA DE VIAGEM

Nordeste é um dos
destinos mais
procurados na
Banstur
CANOA QUEBRADA - CE
A agência atua há 27 anos no mercado e há três é parceira do CASF,
disponibilizando descontos e benefícios aos associados

BUGGY EM CANOA QUEBRADA - CE

C

anoa Quebrada é uma das praias mais
badaladas do litoral cearense. Os visitantes têm uma ampla variedade
de passeios ecológicos, como andar
de buggy pelas maravilhosas dunas,
navegar de barco pelo Rio Jaguaribe, voar de parapente e ter uma visão
mais ampla da incrível paisagem, passear de jangada, para quem gosta de aventura, ou andar a cavalo
para curtir a natureza.

“Temos pousadas, hotéis, resorts e hotéis fazenda
que atendem às famílias em quase todo o Brasil.

MORRO DE SÃO PAULO - BA

afirma a consultora de turismo da Banstur, Kricia
Fonseca.
Segundo a especialista, outro local muito procurado
é o Morro de São Paulo, que fica na Bahia. Situado
em uma ilha, o acesso só pode ser feito por barcos.
Carros não são permitidos na vila. As praias são paradisíacas e há programas para todas as idades. Os
casais com filhos pequenos desfrutam das praias
calmas e os solteiros, além de apreciarem a natureza, curtem as festas noturnas.

Aproveite as condições especiais
Os associados do CASF conseguem e viva momentos inesquecíveis e
desconto de até 46% na aquisição do
título da Banstur. Os valores são mais do que de lazer ao lado da família.
acessíveis e as diárias estão disponíveis para os sócios usarem o ano todo com a família ou amigos”,
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Viajar faz bem!
Conhecer lugares, comidas e costumes diferentes, curtir momentos com a família ou
então apenas relaxar. Viajar é tão bom! Recarrega a bateria! E o que não pode rolar
na viagem é estresse, anote algumas dicas
do Blog Vambora e tenha um passeio tranquilo e sem traumas.

Então, Vambora?

www.blogvambora.com.br

• Planeje a viagem e evite pagar tarifas altíssimas de
última hora;
• Antes de ir faça sempre um check-list de itens essenciais, como remédios e documentos;
• Leve seus documentos pessoais originais obrigatórios (como RG, carteira de habilitação, passaporte,
etc);
• Viaje sempre com um seguro viagem/seguro saúde,
seja no Brasil ou no exterior;
• Informe-se sobre seu destino antes de viajar. Bem
informado dá sempre para aproveitar melhor qualquer lugar.

APROVEITE SUAS

FÉRIAS

ENTRE EM NOSSO NOVO SITE
E CONHEÇA NOSSOS PARCEIROS
HOTÉIS, COLÔNIAS,
POUSADAS E RESORTS
WWW.CASFSP.COM.BR
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ENTRE NESSA

LUTA

JUNTOS
SOMOS

FORTES

+

Foto: Laycer Tomaz/ Câmara dos Deputados

www.sinfar.org.br
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CRF-SP

INSCRIÇÃO Sinfar-SP

Nome:
Filiação:
CPF:

RG:

Estado Civil:
Número:

Endereço:
Município:

Bairro:

Complemento:

UF:

Tel. Residencial: ( )

CEP:

Tel. Comercial: ( )
Operadora:

Tel. Celular: ( )
Email:
Seção:

Empresa:
Local de Trabalho:
Data de Admissão:
Profissão:
Observações:

,

de 20

de

.

Assinatura

Rua Barão de Itapetininga, 255 | 3º andar – Conjuntos 304 / 305 | Centro | São Paulo | SP
CEP: 01042-001 | Tel: 55 11 3123.0588 / 3231.5456
sinfar.org.br / info@sinfar.org.br

O QUE VOCÊ GOSTARIA DE TER COMO

Nome:
CRF-SP:

BENEFÍCIO NO CASF

Resposta:

N°:

Clique aqui com a ferramenta Texto
para adicionar Texto de parágrafo

?

Sua opinião Sinfar-SP:
é muito importante!

Visto
Traga
essa ficha !
E regularizando sua anuidade.
Você ganha brindes do

CASF

Rua: Barão de Itapetininga, 255 - conjunto 304
São Paulo - SP | Cep: 01042-001
Tel: 55 11 3123.0588 |3231.5456
sinfar.org.br / info@sinfar.org.br
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vantagens
dos sócios do SINFAR-SP

Conheça as

O Sindicato dos Farmacêuticos de São Paulo tem como objetivo principal lutar pelos direitos dos trabalhadores, garantir apoio e fortalecer a categoria. O CASF-SP é uma das vitórias do Sindicato e através dele os
associados têm direito a descontos e facilidades em diversos serviços.

Os sócios podem obter condições especiais para:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

planos de saúde e odontológico;
cursos de capacitação profissional;
previdência privada;
empréstimos;
seguros;
pousadas e hotéis;
colônias de férias;
academias;
farmácias e drogarias;
oportunidade de emprego e muito mais

Para acessar a lista completa, entre no site do CASF e confira.
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