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Veja mais...

De acordo com o IBGE, a expectativa de vida dos brasi-
leiros aumentou em 5 meses e 12 dias em 2013. Com isso, 
para quem se aposentar a partir de janeiro/2014, o valor 
do benefício reduzirá em média 1,67%.

Sintetel intenSifica 
campanha pela 
recuperação daS 
perdaS do fGtS 
Trabalhador, esse dinheiro é 
seu e o Sindicato vai te ajudar 
a recuperá-lo! Veja como 
proceder na pág. 2

participe daS 
atividadeS do 
centro de convívio
Aposentado! Que tal aproveitar 
o tempo livre  com atividades 
promovidas pelo Centro de 
Convívio do Sindicato? pág. 2

JuStiça vai JulGar 
açõeS  Sobre planoS 
econômicoS
O Supremo Tribunal Federal 
(STF) está incumbido de dar vida 
ou enterrar definitivamente três 
processos que, nos cálculos mais 
alarmistas, podem tomar a forma 
de R$ 422 bilhões. pág. 3

 aumento da expectativa de 
Vida reduz o valor das noVas 
aposentadorias

pág 3

Centrais sindicais foram às ruas em novembro reivindicar o fim do Fator Previdenciário 
(mecanismo que reduz a aposentadoria por tempo de serviço em até 40%).
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como disse o 
meu compa-

nheiro e presidente 
da Força Sindical, 

Miguel Torres, “as Centrais Sindicais co-
meçaram a convocar os trabalhadores para 
o ato de 9 de abril por direitos e qualidade 
de vida. O evento, a ser realizado na capi-
tal de São Paulo, representa a 8ª Marcha da 
Classe Trabalhadora e será a primeira gran-
de ação do movimento sindical este ano”.

Certamente, a conjuntura em 2014 vai 
exigir dos trabalhadores muita energia e 

capacidade de luta, pois enormes desa-
fios serão apresentados a seus dirigentes 
sindicais. Nós do Sintetel também já nos 
mobilizamos pelas questões inerentes à 
nossa categoria.

Sairemos em defesa não só dos traba-
lhadores que estão na ativa, como também 
defenderemos os direitos dos aposenta-
dos. Existe uma pauta de reivindicações 
que os sindicatos filiados à Força Sin-
dical defendem conjuntamente. Ne-
la, estão inclusos os seguintes itens: re-
cuperação do poder de compra dos 

aposentados; fim do Imposto de Renda 
dos aposentados/pensionistas limitados 
ao teto da previdência; criação de índice de 
medição específica para cálculo da inflação 
de aposentados e idosos (hoje é o INPC); 
saúde pública de qualidade aos idosos; au-
mentar lista de remédios da cesta de me-
dicamentos da farmácia popular; política 
nacional de incentivo aos estudantes na es-
pecialidade de geriatria; fim do Fator Previ-
denciário; política de recuperação do salá-
rio mínimo.

almir munhoz 
presidente do sindicato

palavra do presidente
os desafios para 2014

sintetel moVe ação para 
recuperar as perdas do fGts
o Sindicato organizará plantões nas em-

presas para intensificar a campanha 
pela recuperação das perdas do FGTS. O ob-
jetivo é esclarecer dúvidas e recolher a docu-
mentação dos trabalhadores para ingressar 
na Ação Coletiva.

entenda o caSo
O governo reduziu ao longo do tempo a 

correção no saldo do FGTS. Além disso, des-
de setembro de 2012, as contas do FGTS não 
são corrigidas!

A defasagem do saldo da conta do FGTS 
chega a 88,3%, o que ocasionou uma grande 
perda, prejudicando os trabalhadores de to-
do o Brasil.

Todo brasileiro que tinha carteira as-
sinada entre 1999 até o presente momen-
to, esteja ele aposentado ou não, tem di-
reito à revisão.

Os plantões nas empresas serão comu-
nicados com antecedência para que o tra-
balhador prepare os documentos. É impor-

Xerox simples: 
• Cédula de Identidade (RG) 
• CPF 
• Comprovante de endereço 
• PIS/PASEP (cópia da CTPS)
• Extrato Analítico da Conta do FGTS 
• Carta de Concessão do Benefício (no caso 
dos aposentados)
Para obter o extrato analítico do FGTS 
acesse www.fgts.gov.br ou procure 
pessoalmente uma agência da Caixa 
Econômica Federal.
Os interessados deverão preencher uma 
autorização que será distribuída pelo 
Sindicato.

• Obs: O valor de R$ 30 para sócios e 
R$60 para não sócios é cobrado para 
despesas processuais

veJa quaiS oS 
documentoS neceSSárioS

tante trazer a documentação completa no 
dia em que o plantão sindical estiver na sua 
empresa.

aposentado! Que tal aproveitar 
o tempo livre com atividades 

promovidas pelo Centro de Conví-
vio do Sindicato? 

Todas as segundas-feiras, o Cen-
tro oferece aulas de yoga das 10h30 
às 11h30. As vantagens de fazer yo-
ga são muitas: melhora na postura, 
concentração e respiração, dimi-
nuição do estresse e muito mais.

Se você tem interesse em cuidar 
da saúde não perca tempo e venha 
participar das aulas. A mensalidade 
custa apenas R$20 para associados 
e R$30 para os não sócios.

As tradicionais tardes de lazer 
permanecem no mesmo dia e horá-
rio, quintas-feiras, das 13h30 às 17h. 

Venha se distrair 
com as atividades do 
Centro de ConVíVio
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começo 2014 muito contente por 
assumir a tarefa de dirigir o setor 

de aposentados do Sintetel. Com mui-
ta satisfação, me inspiro no legado dei-
xado pelo nosso companheiro Germar, 
que agora está merecidamente curtin-
do sua família após anos de dedicação 
ao nosso Sindicato. 

Entre as metas que tracei para es-
te novo ano, que será muito corrido em 
função da realização da Copa do Mundo 
em nosso País e em função das eleições 
de outubro, está a garantia da realização 
dos seminários de aposentados. Será a 
12ª edição. A grande novidade é que re-
alizaremos eventos em todas as subse-
des. Isso evitará grandes deslocamen-
tos e fará com que mais pessoas possam 
participar. E, novamente, São Paulo terá 
um Seminário só para a capital.

Nesta primeira edição do ano do Jor-
nal de Aposentados resolvemos mudar 
um pouco o enfoque das notícias. Além 
dos eventos e atividades que o Cen-
tro de Convívio organiza regular-
mente, o leitor também encontra-
rá nestas páginas notícias de cunho 
político, econômico e social.

Nesse sentido, peço atenção especial 
às matérias sobre o reajuste dos aposen-
tados que ganham acima do mínimo, 
cada vez com rendimentos menores, e 
sobre o aumento da expectativa de vida 
e o impacto do fator previdenciário nas 
novas aposentadorias. É importante lu-
tar por um País melhor para todos nós.  

Abraço,
osvaldo rossato

diretor de aposentados

mensagem 
do rossato

o Supremo Tribunal Federal (STF) está 
incumbido de dar vida ou enterrar defi-

nitivamente três processos que, nos cálculos 
mais alarmistas, podem tomar a forma de  bi-

supremo Vai julGar ações sobre
planos eConômiCos, Correção do 
fGts e desaposentação

lhões de reais: a correção do FGTS pela in-
flação, as perdas da poupança provocadas 
por planos econômicos e a chamada desa-
posentadoria, que é possibilidade de o se-
gurado do INSS renunciar a uma aposen-
tadoria para tentar uma mais vantajosa.

Todos decorrem de decisões políticas to-
madas no passado, que resultaram em cerca 
de milhares de processos, e chegaram à mais 
alta Corte do país a partir dos anos 2000.

“Até o passado no Brasil é incerto, e is-
so não é algo muito positivo”, afirma o pes-
quisador do Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre/
FGV), Fernando de Holanda Barbosa Fi-
lho, sobre as perdas da poupança, cujo jul-
gamento ainda será retomado.

de acordo com o IBGE - Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística, a ex-

pectativa de vida dos brasileiros aumen-
tou em 5 meses e 12 dias em 2013. Com 
isso, o valor da aposentadoria, para quem 
deu entrada ao processo do benefício por 
tempo de contribuição a partir de janei-
ro/2014, reduziu em média 1,67%.

A diminuição se deve ao Fator Previdenci-
ário, mecanismo utilizado pelo INSS para ten-
tar adiar a aposentadoria dos trabalhadores 
mais jovens. Isso penaliza aqueles que preten-
dem se aposentar mais cedo já que, na teoria, 

aumento da expeCtatiVa de 
Vida dos brasileiros reduz o 
Valor das noVas aposentadorias

ele s vão receber o benefício por mais  tempo.

O cálculo leva em consideração o tem-
po de contribuição, a idade ao se aposentar 
e a estimativa de quanto tempo o trabalha-
dor deve viver a partir da concessão do be-
nefício, baseado nos estudos do IBGE. Ou 
seja, quem entrou no mercado de trabalho 
mais jovem, mesmo atingindo o tempo de 
contribuição, normalmente não alcança a 
idade mínima exigida para receber 100% do 
valor da aposentadoria. Em muitos casos, a 
perda salarial pode superar os 40%.

Uma forma mais justa de aposentado-
ria é reivindicada pelas centrais sindicais, 
que acertaram com o governo a criação de 
um grupo de trabalho para discutir a subs-
tituição do fator previdenciário por uma 
nova fórmula. A ideia apresentada pela 
Força Sindical é de aplicar o mecanismo 
85/95, pelo qual a soma da idade com a do 
tempo de trabalho deverá atingir 85 anos 
para as mulheres e 95 para os homens.
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os aposentados que ganham aci-
ma do salário mínimo tiveram 

reajuste de 5,56% neste ano. Este índi-
ce equivale ao INPC (Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor) do perío-
do. Desta forma, estes aposentados 
mais uma vez tiveram ganhos propor-
cionais menores na comparação com 
quem ganha o piso. 

Para tentar aumentar o poder de 
compra dessas aposentadorias, a Co-
missão de Assuntos Sociais do Senado 
aprovou, em fevereiro deste ano, um 
projeto que prevê um aumento maior 
nos benefícios acima do mínimo.

Se o Projeto de Lei também for apro-
vado em uma análise geral dos parlamen-
tares, o reajuste poderia subir para 9,37%. 
O critério para se chegar a essa porcenta-
gem foi a inflação do período – já aplica-
da – mais a remuneração média dos traba-
lhadores, que é medida pelo Ministério da 
Previdência.

Para que o novo valor saia do pa-
pel, os aposentados precisarão pres-
sionar os deputados e senadores. O 
aumento traria impactos para o Or-
çamento e, em ano de eleição e con-
tenção de gastos, o governo não de-
verá ser simpático à proposta. 

EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo.
SEDE: Rua Bento Freitas, 64 - Tel.: (11) 3351-8899
SUBSEDES: ABC (11) 4123-8975 – Bauru (14) 3231-1616 – Campinas (19) 
3236-1080 - Ribeirão Preto (16) 3610-3015 – Santos (13) 3225-2422 - 
São José do Rio Preto (17) 3232-5560 – Vale do Paraíba (12) 3939-1620
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AFIlIADO À:

declaração do 
imposto de renda

o departamento de Aposentados 
coloca à disposição o serviço de 

declaração do Imposto de Renda. O pre-
enchimento dos formulários terá início 
em 5 de março. As declarações serão fei-
tas até 29 de abril. 

A taxa para sócios do Sintetel é de R$ 
40,00 e para não sócios R$ 80,00.

informações pelos telefones: 
(11) 3331-2940 ou (11) 3221-9079

publique seu texto 
na reVista 
linha direta!

em todas as edições 
da Revista Linha 

Direta, uma página é re-
servada para publica-
ções de contos, poemas 
e reflexões dos escrito-
res anônimos espalha-
dos por todo o estado 
de São Paulo. Não pre-
cisa ser profissional. 

Linha direta em revista    1    
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A onda de manifestações que sacudiu o Brasil trouxe à tona um 
sentimento de desencanto que deixou as pessoas sensíveis à injustiça. 
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Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações no Estado de São Paulo
www.sintetel.org ● sintetel@sintetel.org.br

ENTREVISTA
Antônio Toschi explica 
a nova metodologia de 
trabalho do Sintetel

TECNOLOGIA
Entenda como
funcionam as
impressoras 3D

ECONOMIA E MULHER
As transformações 
causadas pelo Bolsa 
Família

Será que o Brasil acordou?
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Caso você queira compartilhar seus pen-
samentos com os demais leitores da revista, 
envie o seu texto para o e-mail abaixo. Ou, 
se preferir, envie via correio para a sede do 
Sintetel aos cuidados do Departamento de 
Imprensa. Se desejar, nos mande também 
uma foto em alta resolução para ser publi-
cada junto com seu texto.

Se o seu objetivo é o de apenas encontrar 
um espaço para compartilhar suas ideias, na 
Revista Linha Direta você tem essa oportu-
nidade. Então mãos à obra. Envie sua arte e 
entre para a história do Sindicato. 

e-mail: revistalinhadireta@gmail.com
end.: rua bento freitas, nº 64, 
Vila buarque, Cep 01220-000

Comissão do senado dá aval a 
aumento maior para aposentados 
que ganham aCima do mínimo

VaGas esGotadas 
para poços de Caldas
a viagem a Poços de Caldas já virou 

tradição do Centro de Convívio do 
Sintetel. Este ano cerca de 60 aposen-
tados estão confirmados para o pas-
seio que será realizado de 27 a 30 de 
março.

Entre as principais atividades da via-
gem estão a ida ao evento “Sinfonia das 
Águas”, que apresenta muita música 
e dança, caminhada até a Pedra Balão 
(conjunto de várias pedras sobrepostas 
que permite avistar uma bela paisagem) 
cachoeiras e paradas para compras de 
comidas típicas da região. Viagem a Poços de Caldas:  visita ao Jardim Japonês

Todas as passagens já estão esgotadas. 
Fique atento às próximas viagens no Li-
nha Direta Aposentados.


