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Aposentados

Descontos indevidos e em-
préstimos consignados sem 
autorização aumentaram 30%.

Depois da digitalização do INSS 
e o término dos holerites im-
pressos, os aposentados são 
frequentemente vítimas por 
descontos indevidos e contra-
tação de empréstimos consig-
nados, sem conhecimento ou a 
devida autorização. Muitos só 
percebem os descontos depois 
de meses.

Iniciamos o ano de 2023 com muita es-
perança. Primeiramente, quero desejar a 
todos os aposentados e aposentadas um 
Feliz Ano Novo repleto de saúde e boas 
realizações.

O movimento sindical, sobretudo a direção 
do SINTETEL, deposita muita esperança 
neste novo governo que tomou posse a 
partir de 1º de janeiro. Torcemos para que 
tudo dê certo e que nosso Brasil retorne 
ao cenário internacional, crie novos em-
pregos, retome as obras paradas e invista 
muito em saúde e educação.

Destaco que o movimento sindical desem-
penhará mais uma vez um papel histórico, 
oferecendo ao debate propostas e ideias 
para que o país volte a crescer de forma 
justa e igualitária.

Lutamos e cobraremos o novo governo 
pela correção da tabela do imposto de ren-

da. Promessa do presidente Lula (PT) de 
isentar de Imposto de Renda da Pessoa 
Física (IRPF) quem ganha até R$ 5.000 
pode beneficiar 28 milhões de trabalhado-
res, aposentados e pensionistas que hoje 
têm o imposto descontado nas folhas de 
pagamento.

Hoje, só não paga imposto de renda 
quem recebe salário de até R$ 1.903,98. 
Como a tabela não é corrigida desde 
2015, apenas 8 milhões estão isentos 
do pagamento do IRPF, segundo cálcu-
los da Unafisco Nacional.

Também neste ano de 2023, continua-
remos a dar total atenção aos aposen-
tados de nossa categoria realizando 
também os tradicionais Encontro de 
Aposentados. Aguardem!

Gilberto Dourado 
Presidente do SINTETEL

PALAVRA DO PRESIDENTE

Veja mais na pág. 2

APOSENTADOS, FIQUEM ATENTOS AO SEU BENEFÍCIO!
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MENSAGEM AOS APOSENTADOS
Neste nosso primeiro jornal dos 

Aposentados do SINTETEL, desejamos a 
todos e todas um ano de 2023 repleto de 

saúde e felicidade.

Contamos com a presença de todos os 
aposentados de telecom para os novos 

cursos e eventos. 

Ana Maria e Sergio Vanzella – Diretores de Aposentados

De maneira unilateral, a VIVO decidiu mudar a operadora 
do plano de saúde dos trabalhadores e aposentados (Lei 
9656/98).

Em 11/01, o SINTETEL recebeu uma denúncia sobre a mu-
dança do plano de saúde da VIVO. Um trabalhador foi avisa-
do pela própria AMIL que a empresa havia rescindido con-
trato com eles.

Diante dessa informação, o Sindicato imediatamente enviou 
ofício à empresa questionando a veracidade da informação.
No dia 16 de novembro de 2022, a VIVO respondeu ao Sindi-
cato informando que o novo plano será operado pela SulA-
mérica Saúde, a partir de 01/03/2023.

VIVO MUDA PLANO DE SAÚDE  
DE FORMA UNILATERAL

O plano de saúde é um benefício conquistado pelo SIN-
TETEL e garantido em Acordo Coletivo. Por este motivo, a 
VIVO tem a obrigação de discutir com a entidade sindical 
quaisquer mudanças que tenha a intenção de realizar. 

Sabemos que o plano de saúde é uma conquista muito im-
portante para os trabalhadores e seus familiares. Por isso, 
o Sindicato solicitou uma reunião com urgência para que a 
empresa apresente a nova rede credenciada de hospitais, 
laboratórios, clínicas, etc.

Nossa intenção é garantir a mesma qualidade ou melhor 
que o atual plano oferece aos trabalhadores. A empresa 
afirmou em seu comunicado que manterá “uma estrutu-
ra necessária de atendimento aos usuários para apoiá-los 
nesta transição, inclusive para os casos especiais, tais 
como: colaboradores e dependentes em home care, inter-
nações, gestantes, crônicos, oncológicos, dentre outros”.

A SulAmérica é uma operadora de alta avaliação dentro 
dos critérios da ANS – Agência Nacional de Saúde e pelos 
usuários de maneira geral. Contudo, o Sindicato e princi-
palmente os trabalhadores devem fiscalizar e informar de 
imediato ao SINTETEL, caso haja alguma precarização.

Salientamos que os trabalhadores e aposentados (Lei 
9656/98) que utilizam a operadora CNU – Central Nacional 
Unimed não terão a sua situação alterada, ou seja, perma-
necerão nos planos vigentes.

ATENÇÃO APOSENTADOS! 
FIQUEM ATENTOS 
AO SEU 
BENEFÍCIO!
Descontos indevidos e emprésti-
mos consignados sem autoriza-
ção aumentaram 30%.

Depois da digitalização do INSS e o tér-
mino dos holerites impressos, os apo-
sentados são frequentemente vítimas 
por descontos indevidos e contratação 
de empréstimos consignados, sem co-
nhecimento ou a devida autorização. 
Muitos só percebem os descontos de-
pois de meses.

Segundo a Defensoria Pública da União, 
o número de reclamações na justiça con-
tra tais descontos, aumentaram 30% em 
2022. Foram 6.500 reclamações, dentre 
as quais estão as cobranças indevidas, 
feitas por associações e entidades de 
classe à título de contribuições e em-
préstimos consignados, que se mantém 
no topo das reclamações, e muitas ve-
zes os aposentados só percebem depois 
os desfalques nas contas. 

De acordo com o órgão público, são 
1.360 ações de aposentados que pe-
dem o ressarcimento do dinheiro des-
contado, o que supera as ações em 
2021. A justificativa é que essas asso-
ciações se aproveitam da simplicida-
de e da falta de conhecimento desses 
aposentados, obtém a autorização e 
conseguem cobrar por alguns meses, 
até a pessoa perceber. Com relação 
aos empréstimos consignados, tal pro-
blema se dá por conta da inexistência 
dos contracheques em papel, o que faz 
muitos aposentados perderem o con-
trole da própria conta, para se precaver 
contra esses golpes e empréstimos. 

O SINTETEL dá a dica
Acesse o sistema MEU INSS, na inter-
net ou baixe o aplicativo no celular.

- No MEU INSS tem um serviço es-
pecífico para bloquear consignações. 
Portanto, se você quer resguardar seu 
patrimônio e não tem nenhum emprés-
timo vigente, acesse o sistema e faça 
o bloqueio contra novas consignações. 

Mas é importante que você saiba que, 
se um dia houver a necessidade de so-
licitar o serviço novamente, é só retor-
nar ao MEU INSS e fazer o desbloqueio 
para o empréstimo consignado. 

Quem pode utilizar este serviço?

Aposentados ou pensionistas do INSS.

É preciso ser titular da aposentadoria 
ou pensão ou ser representante legal 
da pessoa titular do benefício (que 
possua termo de representação legal).

Importante! O procurador do benefi-
ciário não pode solicitar este serviço. 
Sendo assim, não é possível realizar 
empréstimo consignado em benefício 

que tenha procurador cadastrado.

Confira as etapas para a 
realização deste serviço:

• Entre no Meu INSS;

• Clique no botão “Novo Pedido”;

• Digite o nome do serviço/benefício 
que você quer;

• Na lista, clique no nome do serviço/
benefício;

• Leia o texto que aparece na tela e 
avance seguindo as instruções.

De acordo com o INSS, caso o apo-
sentado identifique uma fraude no re-
cebimento de seu benefício, ele deve 
imediatamente fazer uma denúncia/
reclamação na ouvidoria do Órgão e 
registrar um boletim de ocorrência.

A dica é: checar sempre, que possível, 
o extrato por meio do Meu INSS, e blo-
quear as cobranças indevidas.

Fique atento ao seu benefício e com-
partilhe essa informação com seus 
amigos aposentados!
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FILIADO  A:

EXPEDIENTE
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo
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Durante o verão, aumentam as atividades realizadas ao ar 
livre. 

A irradiação solar incide com mais intensidade sobre a terra, 
aumentando o risco de queimaduras, câncer de pele e outros 
problemas. Por isso não podemos deixar a proteção de lado 
para aproveitar a estação mais quente do ano, sem colocar a 
saúde em risco.

Use filtro solar! O uso de filtro solar deve ser aplicado diaria-
mente, e não só nos momentos de lazer. Os produtos com fa-
tor de proteção solar (FPS), 30 ou superior, são recomendados 
para uso diário e também para exposições mais longas ao sol 
(praia, piscina, pescas, caminhada, entre outras).

As temperaturas mais quentes exige hidratação redobrada, 
sendo necessário o aumento da ingestão de água, suco de 
frutas, aplicar um bom hidratante que ajuda a manter a quan-
tidade adequada de água na pele.

Fonte: Sociedade Brasileira de 
Dermatologia/autor André: Martins    

CUIDADOS COM A PELE NO VERÃO

ATENÇÃO APOSENTADOS!
YOGA

As aulas de yoga voltaram. Elas acontecem todas as segundas-
-feiras, das 10h30 às 12h.
Disponível para os sócios aposentados do SINTETEL

CROCHÊ 
Informamos que as inscrições para as aulas de crochê estão 
abertas. 
Quer aprender? Então não perca tempo e se inscreva. 

As aulas são gratuitas e acontecem no Centro de Convívio dos Aposentados.  
Para participar, entre em contato com o departamento de Aposentados do SINTETEL  

pelo telefone: (11) 3331-2940.


