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A AmeAçA Aos futuros AposentAdos
A TV Web do Sintetel explica o mito do déficit da Previdência e o que está em jogo quando o assunto é  
o futuro daqueles que estão para se aposentar. Será mesmo que as mudanças propostas pelo governo  

visam ajudar a seguridade social ?
Quer entender? Acesse o site www.sintetel.org e assista ao vídeo.

Você também encontra o vídeo na página do Sindicato no Facebook (@SintetelSP).

o sintetel parabeniza todas as telefonistas de hoje e também do passado. 
Sempre nos lembraremos dessas profissionais com muito carinho, pois elas fo-
ram o início de tudo e ajudaram a construir a história da nossa categoria e tam-
bém deste Sindicato. Inclusive, foi o trabalho delas que deu base para o servi-
ço de teleatendimento, que hoje emprega mais de 1 milhão de pessoas no país.
A diretoria do Sintetel só tem uma coisa a dizer a todas as telefonistas: 

muito obrigado! 
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Resistir contra  
retrocessos

Na atual conjuntura de incertezas e 
de crise político-econômica que o 
Brasil atravessa, nós brasileiros te-

mos que resistir para conter qualquer tipo 
de volta ao passado.

as mudanças na previdência têm de levar 
em consideração que a Instituição é um 
patrimônio do trabalhador e do cidadão 
brasileiro. Qualquer alteração terá de ter, 
como princípio, o recebimento pelos apo-
sentados de benefícios com valores sufi-
cientes para que possam ter uma vida dig-
na. não podemos deixar de destacar que 
valorizar as aposentadorias é uma forma 
sensata e justa de distribuição de renda.

e, desta forma, qualquer alteração de-
verá priorizar o aposentado, oferecen-
do-lhe condições para uma vida com 
respeito e dignidade.

Com uma previdência saudável e cumpri-
dora de seu papel social, todos saem ga-
nhando. Com uma distribuição de renda 
mais equilibrada e justa, vamos retornar a 
um patamar elevado de desenvolvimen-
to, hoje tão afetado pela recessão.

Almir Munhoz
Presidente

Palavra do
Presidente

saiba os benefíCios para  
quem tem mais de 60 anos

Você sabia que no Brasil temos um 
estatuto do Idoso que garante al-
guns direitos específicos para 

quem tem 60 anos de idade ou mais? 
selecionamos 4 deles para que você 
conheça:

1. Meia-entrada em eventos 
culturais, esportivos e de 
lazer 
em todos os eventos artísticos, cultu-
rais, esportivos e de lazer quem tem 60 
anos ou mais terá o desconto de pelo 
menos 50% do valor total do ingresso, 
além de ter acesso preferencial a esses 
locais. para garantir esse direito, basta 
apresentar um documento oficial com 
foto que confirme a idade.

2. Atendimento preferencial 
em locais públicos e privados 
todos os estabelecimentos devem pri-
vilegiar o atendimento ao idoso, ga-
rantindo a ele condições especiais de 
acesso às informações, filas e caixas.

3. Gratuidade em transporte 
coletivo público urbano 
aqueles com 60 anos ou mais têm di-
reito a utilizar gratuitamente o trans-
porte coletivo público urbano e metro-
politano (ônibus e metrô). para isso 
devem comprovar a idade com um do-
cumento válido com foto. na capital de 
são paulo, é possível solicitar um Bi-
lhete Único especial para Idoso em 
uma secretaria da subprefeitura ou 
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Gostaria de chamar a atenção para 
o debate sobre a reforma da pre-
vidência. pode não parecer, mas 

ela afeta a todos nós. o governo encara o 
assunto com frieza, pensando em dados 
econômicos e se esquecendo do essen-
cial, o fator humano.

dentro de todo esse debate, está incluído 
o tema da desindexação. É preciso ficar 
atento a essa palavra, pois ela significa 
desvincular o reajuste do salário míni-
mo das aposentadorias. ou seja, se es-
sa ideia prosperar, o piso do benefício do 
Inss deixaria de acompanhar o piso dos 
trabalhadores da ativa.

na prática, essa é uma péssima ideia para 
todos nós. a aposentadoria pode ter reajus-
tes ainda menores. se os que estão na base 
deixarem de ter ganho real a cada ano, isso 
deixará o valor das aposentadorias mais de-
fasados e prejudicará ainda mais o reajuste 
dos que ganham mais de um salário. 

estamos há anos lutando por aumento 
real para todos os aposentados, não só 
para os que ganham o piso, e o governo 
propõe algo no sentido contrário: reduzir 
o valor dos reajustes anuais. Temos de fi-
car atentos para que esse ponto não pas-
se despercebido durante esse debate. 
Vamos resistir, nenhum direito a menos!

Osvaldo Rossato
Diretor de Aposentados

Mensagem do
rossato

saiba os benefíCios para  
quem tem mais de 60 anos

Receita libeRa 1º lote  
do iR paRa idosos 

A Receita Federal liberou no iní-
cio de junho a consulta ao pri-
meiro lote de restituições do Im-
posto de Renda 2016. Idosos e 
pessoas com alguma deficiência 
física ou mental ou doença grave 
têm prioridade e estão incluídas 
nessa primeira fase da restitui-
ção. Também estão no lote resti-
tuições residuais de 2008 a 2015 
liberadas pela Receita.

Como checar?
Para saber se teve a declaração 
liberada, o contribuinte deve 
acessar o site da Receita pelo 
http://goo.gl/3vnGQj ou ligar para 
o Receitafone, no número 146.

postos da sp trans. além disso, 10% 
dos assentos devem ser reservados 
para uso dos idosos.

4. Gratuidade em transporte 
interestadual
nos transportes interestaduais, toda linha 
regular de ônibus, trem ou embarcação 

deve oferecer até 2 vagas por veículo, 
gratuitamente, para quem tem no míni-
mo 60 anos e renda de até 2 salários mí-
nimos. se houver mais pessoas nessas 
condições, depois de preenchidas as va-
gas gratuitas, elas terão direito a um des-
conto de 50% no valor da passagem. 

para usar este benefício, o idoso de-
ve solicitar o “Bilhete de Viagem do ido-
so”, apresentando no ato da compra do-
cumentos que provem sua identidade e 
renda (extrato de pagamento do Inss, 
por exemplo) com, no máximo, seis ho-
ras de antecedência para viagens com 
distância de até 500 km e com até 12 
horas de antecedência para viagens 
com distância acima de 500 km. 

5. Vaga especial em 
estacionamento 
todo local de estacionamento, público 
ou privado, deve reservar 5% do total 
de suas vagas para quem tem 60 anos 
ou mais. essas vagas devem ser posi-
cionadas de maneira a garantir melhor 
comodidade e acesso e devem estar 
devidamente sinalizadas.

para utilizar essas vagas, é necessá-
rio apresentar o cartão do idoso, que 
pode ser obtido por maiores de 60 
anos, condutores ou passageiros de 
veículos automotores. o cartão deve 
ser colocado de forma visível, no pai-
nel do veículo. Verifique na prefeitu-
ra de sua cidade como obter o cartão 
que dá acesso a essas vagas.

o estatuto do Idoso completo você 
encontra no site www.sintetel.org > 
Comunicação > Cartilhas. 
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O governo anunciou 
que pagará a primei-
ra parcela do 13º dos 

aposentados a partir de 25 
de agosto. no ano passado, 
o pagamento foi adiado para 
setembro, após uma disputa 
entre o Ministério da Fazen-
da e outras áreas do gover-
no. na época, o então minis-
tro Joaquim levy defendeu 
pagar todo o valor no final 
do ano, mas só conseguiu 

adiar a despesa em um mês.

o pagamento antecipado de 
metade do 13º começou em 
2006, após acordo firmado 
entre governo e entidades 
representativas de aposen-
tados e pensionistas. a de-
cisão de manter este acordo 
em 2016 foi anunciada em 
28 de junho pelo ministro 
eliseu padilha (Casa Civil) 
durante a reunião entre go-

verno, empregadores e cen-
trais sindicais para discutir 
a reforma da previdência. 

no encontro, ficou acorda-
da a formação de um novo 
grupo de trabalho (o tercei-
ro deste ano) que contará 
apenas com três integran-
tes, para discutir a ques-
tão da reforma. não há pra-
zo para que se chegue a um 
consenso.
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EXPEDIENTE
sindicato dos trabalhadores em empresas de telecomunicações e operadores de mesas telefônicas no estado de são paulo

Diversas cidades no 
estado de são pau-
lo contam com Con-

selhos Municipais do Idoso. 
esses órgãos têm diversas 
tarefas voltadas para esse 
público, entre elas, o objetivo 
de propor políticas e ativida-
des de proteção e assistên-
cia aos idosos no Município, 
além de receber reivindica-
ções e denúncias e atuar pa-
ra resolvê-las. também é ta-
refa dos Conselhos buscar 
informar e orientar a popula-
ção idosa acerca de seus di-
reitos, bem como desenvol-
ver campanhas educativas 
junto à sociedade.

esses Conselhos são abertos 
à população e a definição dos 
conselheiros(as) acontece por 

meio de eleições realizadas a 
cada 2 anos. os candidatos de-
vem ter 60 anos ou mais e resi-
dir no município. Foi exatamente 
isso que fez o ex-diretor regional 
do sintetel no Vale do paraíba, 
arthur alves pinheiro, prestes a 
completar 74 anos de idade. 

no último dia 8 de junho, ele 
foi eleito, como representan-
te da sociedade civil, para o 
Conselho na cidade de são 
José dos Campos. o manda-
to dele é para o biênio 2016-
2018. Com 30% dos votos 
válidos, ocupará a vice-presi-
dência. “nossa cidade neces-
sita que a institucionalização 
da pessoa Idosa seja amplia-
da em larga escala porque em 
2030 o número de idosos vai 
superar o de jovens em são 

José dos Campos, seremos 
aproximadamente 160 mil ido-
sos”, aponta arthur. 

entre os objetivos do novo 
conselheiro estão dar conti-
nuidade aos projetos de um 
hospital geriátrico na região, 
um condomínio de Casas la-
res para Idosos em regime de 
comodato e a Casa do Idoso. 

o caso de arthur é um exem-
plo a ser seguido. aposenta-
do, continuou na luta por direi-
tos e melhorias para os seus 
pares. a direção do sintetel 
deseja muito sucesso ao com-
panheiro nessa nova missão. 

se você também se interessou, 
procure saber mais sobre os 
Conselhos existentes em sua 

VoCê ConheCe o Conselho 
municipal do idoso?

região. a competência desses 
órgãos pode ser bastante am-
pla. É função de muito deles 
defender a causa dos idosos 
de forma abrangente, em áreas 
como Habitação, saúde, trans-
porte, assistência social, segu-
rança e da Cultura. 

Arthur Alves Pinheiro ex-diriginte do Sintetel


