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A reforma da Previdência  
e suas contradições

artigo do consultor sindical João Guilherme Vargas netto analisa as 
consequências da tão falada reforma da previdência.  

leia na página 4

Participe das 
atividades do 

Sindicato
o Centro de Convívio dos 
aposentados traz boas op-
ções para você passar o tem-
po. toda quinta-feira, das 
13h30 às 17h, acontece a tra-
dicional tarde de lazer. trata-
-se de um momento para di-
versão e muita conversa.

Informações:
(11) 3221-9079.

Subsede de Bauru 
oferece ginástica para 

aposentados
os aposentados de Bauru 
não precisam mais ficar pa-
rados. todas as terças e sex-
tas-feiras, das 9h às 10h, 
acontece na subsede ginás-
tica para a terceira idade. 

Informações:
(14) 3103-2200. 

Conheça os detalhes das nossas próximas viagens para poços de Caldas e 
Caragutatuba nas páginas 2 e 3
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2016 será um ano difícil

O ano de 2016 será muito difícil pa-
ra os trabalhadores da ativa e apo-
sentados, e também para o movi-

mento sindical.

a primeira delas é a recessão econômica, 
com a onda de demissões, perdas salariais, 
falta de crescimento e pessimismo. Como 
disse nosso assessor João Guilherme Var-
gas netto: “a escada rolante parou de subir 
e agora desce arrastando todo mundo”.
 
a segunda é a onda conservadora que em-
purra a sociedade para uma forte regressão. 
para o governo, acuado pela situação, tor-
nam-se quase naturais medidas econômi-
cas de ajuste, que não resolvem o problema 
e alimentam ainda mais a crise.

aqueles que querem a substituição da 
presidente eleita pelo voto popular por 
um governo de transição, a plataforma de 
ação está consolidada como uma ponte 
para o futuro no qual podemos correr o ris-
co de voltar ao passado. 

o movimento sindical, para enfrentar essas 
duas questões (a recessão e a pauta con-
servadora), deve resistir, buscar representa-
tividade e garantir unidade de ação. 

Muita saúde para todos!
Almir Munhoz

Presidente

Palavra do
Presidente

Quer desfrutar de momento de la-
zer e repouso na relaxante cidade 
de poços de Caldas? então não 

perca a chance. a primeira viagem do 
ano promovida pelo Centro de Convívio 
do sintetel será para a cidade mineira, 
no comecinho do segundo semestre. Já 
anote as datas: de 4 a 7 de agosto. a ex-
cursão parte na quinta-feira, às 8h, e re-
torna no domingo, após o almoço.

o preço? r$ 900,00 divididos em até 5x. 
o primeiro pagamento é para 10 de mar-
ço. No fim, ficam sendo 5 parcelas de R$ 

180,00 que dão direito a hospedagem, 
transporte e refeições. 

os interessados precisam ligar no setor 
de aposentados do sintetel. e atenção, 
as reservas podem ser realizadas até 10 
de abril. É importante ressaltar que pe-
quenos ajustes no preço podem ocorrer 
tanto para mais quanto para menos a de-
pender de ajustes necessários. 

então é isso! está interessado? não per-
ca tempo e ligue no 3221-9079 e faça sua 
reserva!

excursão para  
Poços de caldas
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O ano mal começou e a luta pelos direi-
tos dos trabalhadores e dos aposen-
tados, atuais ou futuros, já está em 

pauta. a presidenta dilma rousseff anun-
ciou que pretende, ainda neste semestre, 
apresentar proposta para a reforma da pre-
vidência. o debate é amplo e complexo.

por isso, trazemos na página 4 deste jor-
nal um artigo do assessor sindical João 
Guilherme Vargas netto sobre o tema. ne-
le, está explicado um pouco do que es-
tá por trás da discussão da reforma e co-
mo ela atinge os segmentos da sociedade. 
a verdade é que o tema é polêmico, pois 
sempre que se fala em reforma, o governo 
penaliza o trabalhador para, no fim, garan-
tir mais ganhos ao capital especulativo.

deixando de lado a questão política, que-
ro convidá-los para os primeiros eventos já 
programados para este ano. a partir de mar-
ço já será possível fazer reserva de vaga 
e iniciar o pagamento para a viagem a po-
ços de Caldas, que será realizada em agos-
to. também já temos data para o encontro 
de Caraguá, que será em outubro. o paga-
mento e as reservas já serão aceitos a partir 
de maio. Veja os detalhes nessa página. 

espero vê-los em todos os nossos eventos 
deste ano!

abraços,
Osvaldo Rossato

Diretor de Aposentados

Mensagem do
rossAto

O tradicional encontro de Caraguá 
também já foi programado pe-
lo Centro de Convívio. a viagem 

ocorrerá de 12/10 a 19/10. portanto, ano-
te na agenda para não se perder. neste 
ano, o evento ocorre um pouco mais cedo 
do que de costume, no mês de outubro.

a viagem pode ser paga em até 6x de 
r$ 500,00. para isso, o primeiro paga-

mento deve ser realizado em 10/05. pa-
ra os interessados, as reservas podem 
ser feitas no Centro de Convívio até 
10/06. tem dúvidas? ligue diretamente 
para (11) 3221-9079.

É importante ressaltar que os cheques 
pré-datados ou o dinheiro precisam ser 
deixados no ato da reserva no Centro 
de Convívio dos aposentados.

Anote A dAtA   do 
encontro em caraguá

excursão para  
Poços de caldas
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aFiliaDo  À:

EXPEDIENTE
Sindicato dos trabalhadores em Empresas de telecomunicações e operadores de mesas telefônicas no Estado de São paulo

O artigo de andré singer 
na Folha de s. pau-
lo em 20/02/2016 ex-

plicou o inevitável conflito de 
classes entre trabalhadores e 
empresários nas discussões 
sobre a previdência e enfa-
tizou as dificuldades criadas 
por esta disputa nos rumos da 
aliança produtivista entre ca-
pital e trabalho, ou seja, nos 
rumos do Compromisso pelo 
desenvolvimento.

e ele tem razão. a luta dos tra-
balhadores será difícil em to-
dos os seus aspectos e muito 
complicada.

Mas, pode-se acrescentar à 
análise outras contradições 
que devem ser levadas em 
conta.

do nosso lado há, inegavel-
mente, a contradição entre os 
trabalhadores da ativa e os 
aposentados (no regime de 
repartição), bem como a con-
tradição etária entre os tra-
balhadores (principalmente 
em uma situação de retração 
econômica) e as contradições 
entre as diversas formas de 
previdência pública (para ho-

contrAdições  na 
reforma da Previdência
Por João Guilherme Vargas Netto 

mens e mulheres, para tra-
balhadores urbanos e rurais, 
para funcionários públicos e 
para os regimes especiais).

Mas a vida e a luta ensinaram, 
aqui no Brasil e no resto do 
mundo, que tais contradições 
podem e devem ser supera-
das pelo empenho unitário e 
pelo bom senso do movimen-
to sindical.

do lado dos empresários 
comparece a contradição for-
te entre os rentistas e os em-
presários produtivos.

os primeiros estão obceca-

dos pelos aspectos financei-
ros da operação, pela previ-
dência privada e por "liberar" 
as despesas estatais dos en-
cargos sociais, aumentando 
ainda mais os recursos abo-
canhados da dívida pública.

não é outra a explicação para 
as intermináveis matérias so-
bre a reforma da previdência 
editadas no Jornal nacional da 
tV Globo. em uma delas, um 
jovem, dado como exemplo, 
capitaliza desde os nove anos 
de idade sua previdência pri-
vada, alheio aos debates pre-
videnciários, mas dando for-
ças às reformas restritivas.

para o empresário produtivo o 
enfoque financeirista da opera-
ção previdenciária é secundá-
rio, bem como o açodamento 
pela previdência privada. ele, 
como o trabalhador, está muito 
mais preocupado pela retoma-
da do desenvolvimento, pelo 
efeito econômico estabilizador 
da previdência pública e, so-
bretudo, pelos ganhos de pro-
dutividade decorrentes desta 
estabilização. Com o cresci-
mento econômico e melhor ar-
recadação todos os eventuais 
problemas previdenciários se-
rão melhor equacionados.

Foi o que pudemos constatar 
na própria reunião do Fórum 
Quadripartite, onde apenas 
um representante patronal, 
confrontado com a oposição 
unânime da bancada traba-
lhista à reforma previdenciária, 
apoiou a reforma, vinculando-
-a a uma também irresponsá-
vel reforma trabalhista. nas 
conversas de corredor (que 
são o sal da terra de tais reuni-
ões) os outros representantes 
patronais apoiaram a posição 
sindical pela maior relevância, 
agora, da luta pela retomada 
do desenvolvimento.


