
A luta sindical não se faz apenas 
com protestos, mobilizações e ne-
gociações nas empresas. Mesmo o 
trabalho com aposentados não tem 
apenas a intenção de acompanhar 
as ações judiciais. Tudo é importan-
te, mas o lazer e a integração são 
fundamentais.

É com tal conceito em mente que 
o Coletivo de Aposentados do Si-
nergia CUT, em conformidade com 
o planejamento de atividades de 
2017, realizará no dia 30 de setem-
bro 1º Campeonato Esportivo dos 
Aposentados do Sinergia CUT, em 
Ilha Solteira. 

Estão autorizados a participarem 
mais de 250 aposentados das cida-
des de São José do Rio Preto, Vo-
tuporanga, Ilha Solteira, Andradina, 
Três Lagoas, Dracena e o distrito de 
Porto Primavera.

 A diversidade é a marca do even-
to com competições de vôlei mas-
culino e feminino, futebol society 
masculino, tranca feminino e truco 
masculino. As seletivas ocorreram 
até o dia 20/09/2017 em cada uma 
das cidades.

Haverá medalha de participação 
para todos os participantes e os tro-
féus serão destinados às localidades 
que tiverem melhor desempenho no 
total das modalidades, sendo pre-
miados os 1°, 2° e 3° lugares.

Toda a estrutura será disponibi-
lizada aos participantes e os jogos 
acontecerão  em Ilha Solteira/SP no 
Clube Seis, Ginásio Poliesportivo e 
Campo de Futebol Society (ao lado 

do Ginásio).
O evento, mais do que uma com-

petição esportiva, é um compromis-
so do Sinergia CUT com o incentivo 
a prática esportiva e o cuidado com 
a saúde de seus associados. 

Prova disso são os resultados da 
pesquisa divulgado neste ano pelo 
IBGE, apurada em 2015 pela Pes-
quisa Nacional por Amostra de Do-
micilio e que tem como título “Práti-
cas de Esporte e Atividade Física”.

O PNAD pesquisou 356.904 pes-
soas em 151.189 unidades domici-
liares distribuídas por todas as Uni-
dades da Federação. No caso da 
pesquisa para a prática esportiva fo-
ram ouvidas 71.142 pessoas de 15 
anos ou mais de idade.

No que se refere aos homens e 
mulheres acima de 50 anos, o resul-
tado é preocupante porque apenas 
27,6% das pessoas acima dos 60 
anos fizeram alguma atividade es-
portiva. 

Quando o recorte vai para o perí-
odo dos últimos 365 dias, o resulta-
do é ainda mais estarrecedor: para 
quem entre 40 e 59 anos de idade, 
o percentual é de 18,4% enquanto 
que para quem está acima de 60 
anos o percentual de praticantes de 
esporte nos últimos 365 dias chega 
a 13,4%. 

O esporte preferido, seja qual for a 
faixa etária de idade, é o futebol com 
39,3% da preferencia enquanto que 
a caminhada fica com 24,6%. 

Ao postar uma lupa no público 
prioritário que estará presente na 

Sinergia CUT promove torneio esportivo 
para aposentados em Ilha Solteira

Evento é um trunfo para incentivar a luta contra o sedentarismo, um mal que acomete as 
pessoas de meia idade e os idosos, de acordo com pesquisa do IBGE
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competição, o quadro fica invertido. 
Para quem de 40 a 59 anos, o fu-

tebol tem 24,1% da preferência en-
quanto que a caminhada está com 
41,6%. Já para quem está acima de 
60 anos, o futebol tem apenas 4,9% 
de popularidade no que se refere a 
prática esportiva enquanto que a ca-
minhada tem 59,6%. 

Os dados colhidos pelo IBGE de-
monstram que ainda temos um lon-

go caminho a percorrer para cons-
truirmos a prática esportiva como 
integrante do cotidiano para quem 
encontra-se na meia idade ou tem 
mais de 60 anos.

O Sinergia CUT, um sindicato an-
tenado com as demandas dos seus 
trabalhadores fará a sua parte. Par-
ticipe e prestigie a competição, que 
será uma confraternização e um ato 
de cidadania .

.
Cuidados a serem tomados antes de 

entrar no campo ou na quadra
Antes de participar do Torneio 

Esportivo do Sinergia recomen-
damos alguns cuidados para 
evitar dissabores e imprevistos. 
Confira:

1.Consultar sempre o médico 
assistente antes de iniciar qual-
quer plano de exercício físico.

2.Começar devagar, principal-
mente se já não pratica exercício 
físico há muito tempo – 10 minu-
tos duas vezes por dia ou uma 
aula semanal, para depois ir au-
mentando muito gradualmente. 

3.Esperar pelo menos duas 
horas depois de cada refeição 
antes de praticar qualquer tipo de 
exercício físico. 

4.Manter-se hidratado durante 
qualquer atividade física – o ido-
so deve beber água antes, duran-
te e depois da prática esportiva.. 

5.O idoso deve familiarizar-se 
com o local onde pratica exercí-

cio físico, nomeadamente os pe-
rigos existentes, para evitar qual-
quer tipo de acidente ou lesão. 

6.Sempre que praticar exercí-
cio físico, o idoso deve vestir rou-
pa larga e confortável, que facili-
te os movimentos. Se estiver ao 
ar livre, o vestuário deve ser de 
cores bem visíveis e/ou comple-
mentado por um colete refletor. 

7.Se sentir qualquer um dos 
seguintes sintomas – tonturas, 
falta de ar, náuseas, dor ou pres-
são no peito, braço, ombro ou 
pescoço; suores frios ou qualquer 
tipo de dor nas articulações – o 
idoso deve parar imediatamente.

8.Se o idoso tiver alguma ar-
ticulação inchada, vermelha e 
sensível ao toque, deve evitar 
qualquer tipo de exercício físico 
e procurar o médico no caso de 
os sintomas persistirem. (Fonte: 
site Cuidamos.com)



Complementados

Com a decisão do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ-
-SP) de ter negado o pedido da 
Associação dos Aposentados da 
Fundação Cesp (AAFC) para que 
salários e adicionais dos comple-
mentados da 4819 continuassem 
a ser pagos pela Secretaria da 
Fazenda de SP e pela 
Cteep por intermédio da 
Fundação Cesp (Fun-
cesp), o Sinergia Campi-
nas solicitará à Justiça a 
inclusão daqueles com-
plementados que são 
sócios da entidade no 
processo que determina 
o pagamento com os 
adicionais. Essa ação foi 
proposta pelo Sindicato 
em 2006.

Caso a Justiça não 
aceite essa inclusão, 
nova ação será proposta pelo 
Sindicato, com o mesmo objetivo 
da ação atual. O Sindicato dará 
publicidade em seu site (www.si-
nergiaspcut.com.br) sobre quais pro-
cedimentos deverão ser adotados 
para que os aposentados estejam 
na lista, seja para “inclusão”, seja 
no novo processo.

Essa decisão de voltar o paga-
mento à Fazenda, excluindo adi-
cionais e benefícios, foi proferida 
em audiência judicial realizada 
em 2 de agosto deste ano, no 
TJ-SP. Ela é relativa ao proces-

Sinergia Campinas quer incluir judicialmente mais sindicalizados para assegurar direitos iguais aos sócios 
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É preciso garantir pagamento 
integral aos 4819 sindicalizados

so de 2004, movido pela AAFC. 
A Associação pode recorrer da 
decisão. Mas, o Sindicato não 
irá esperar devido à previsão de 
demora dessa sentença. Hoje, os 
complementados já estão tendo 
prejuízo em torno de 50% em seus 
vencimentos. Por isso, a urgência! 

Quanto aos novos sócios, é 
importante deixar claro que não 
serão contemplados neste atual 
processo. Será preciso aguardar 
a inclusão dos atuais sócios para 
depois tentar incluir os novos.  
Além disso, o Sindicato aguarda 
também uma decisão do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST). 

 Início
Em 2004, pela primeira vez, os 

complementados da Lei 4819/58 
foram pagos pela Fazenda. Neste  
ano, a AAFC entrou com uma Re-
clamação Trabalhista no Tribunal 

Regional do Trabalho (TRT) de 
São Paulo. A Justiça do Trabalho 
concedeu liminar para que a Fun-
cesp voltasse a fazer o pagamen-
to dos complementados que eram 
sócios da AAFC. 

Muitos dos associados do Sin-
dicato também eram da AAFC, 
sendo beneficiados. Neste mesmo 
ano, o Sindicato também havia 
entrado com duas ações – uma 
cível e outra trabalhista – que fo-
ram “suspensas” depois da liminar 
conquistada pela Associação. 

Uma delas foi contra a Secreta-
ria Estadual da Fazenda a fim de 
garantir o direito dos aposentados 
complementados de continua-
rem a receber o pagamento e os 
adicionais pela FunCesp. A ação 
já foi julgada em 1ª (2006) e 2ª 
(2008) instâncias favorável aos 
aposentados.

Outra ação é que não houvesse 
prejuízo no pagamento dos com-
plementados caso ele continuasse 
a ser feito pela Fazenda. Isso 
porque, por determinação da Pro-
curadoria Geral do Estado (PGE), 
a Secretaria Estadual da Fazenda 
só pode pagar o salário base, o 
anuênio e a função acessória. 

Reviravolta
Em 2006, a Fazenda conse-

guiu cassar a liminar da AAFC, 
que determinava o pagamento 
pela FunCesp. Mas, a Associação 
entrou com medida cautelar e 

conseguiu suspender a decisão 
que transferia o pagamento para 
a Secretaria Estadual da Fazenda. 

O TRT decidiu que a listagem 
dos nomes dos aposentados 
complementados válida para o 
pagamento feito através da Fun-
Cesp seria a apresentada pela 
AAFC em 2004. Com isso, auto-
maticamente cerca de 800 filiados 
do Sindicato passaram a ter seu 
salário integral pago pela Fazenda 
até os dias de hoje.

Diante disso, o Sinergia CUT 
obteve uma cópia da lista com 
os nomes desses complemen-
tados e notificou judicialmente a 
Secretaria Estadual da Fazenda  
sobre a liminar conquistada pelo 
Sindicato em 2004 que garantia o 
pagamento sem qualquer prejuízo 
e descontos de benefícios. 

É preciso destacar que a Jus-
tiça, em 2008, determinou a sus-
pensão do pagamento do Saulinho 
(17,28%) e de seus reflexos pela 
Fazenda, mas estabeleceu que 
só passaria a ser aplicada após o 
julgamento da ação. Entretanto, 
em 2014, o Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) publicou Acórdão 
de sentença reconhecendo o di-
reito daqueles que recebem pela 
Fazenda do Estado ao adicional 
de 17,28%. Quanto aos reflexos 
deles, a periculosidade e demais 
adicionais, o Sindicato aguarda 
julgamento.

“No país da desigualdade, Temer corta 
recursos para idosos e deficientes”

Leia aqui o artigo da jornalista Tereza Cruvinel, publicado no Blog Brasil 247, em 25/9/17:
“A estratégia anti-social do go-

verno Temer é ir acabando com os 
programas sociais pela redução 
dos recursos orçamentários, evitan-
do covardemente o anúncio da ex-
tinção. Assim tem sido com o Bolsa-
-Família  (que já teve 1,5 milhão de 
pessoas excluídas), com a reforma 
agrária, com a Farmácia Popular 
(através da não renovação dos con-
vênios com farmácias particulares), 
com o Fies e tantas outras políticas. 
O Orçamento que o governo apre-
sentou ao Congresso para 2018, 
conforme já denunciado pelo sena-
dor Lindbergh Farias, é um atenta-
do contra as políticas sociais.   O 
Conselho Nacional de Assistência 
Social estimou a necessidade de 
R$ 3 bilhões para o Fundo Nacional 
de Assistências Social (FNAS) em 
2018 mas na montagem do orça-

mento a tesoura do governo redu-
ziu os recursos para R$ 78 milhões. 
Ou seja, destinou apenas 0,13% do 
que estava previsto. É deste fundo 
que saem os recursos para o finan-
ciamento do BPC e de outras ações 
sociais mantidas pelo Estado, que 
vão da construção de cisternas aos 
programas para jovens vulneráveis 
e à manutenção dos CRAS (conse-
lhos regionais de assistência social)

O governo não cortou recursos 
para o BPC, que  é um direito ga-
rantido pela Constituição de 1988 e 
foi regulamentado pela LOAS – Lei 
Orgânica da Assistência Social, en-
contrando amparo também na lei 
conhecida como Estatuto do Idoso.  
Hoje  os beneficiados somam mais 
de quatro milhões de pessoas, que 
precisam demonstrar que a renda 
familiar não supera um quarto do 

salário-mínimo. Ou seja, precisam 
ser muito pobres mesmo. E preci-
sam comprovar,  através de perícia 
médica, naturalmente, que a defici-
ência é incapacitante.   Mas como 
não se trata de uma despesa obri-
gatória, com um orçamento vincula-
do a um porcentual em relação às 
receitas correntes ou ao PIB (como 
ocorre no caso da Saúde e da Edu-
cação), o governo pode reduzir a 
destinação de recursos. Pode mas 
não deve. O temor dos gestores do 
FNAS é que este benefício também 
venha a ser afetado pela falta de re-
cursos.

O resultado de mais este austeri-
cídio do governo Temer é óbvio. Se 
já temos  crianças de rua, em bre-
ve teremos também mais velhos e 
deficientes na rua, esmolando. Isso 
num país de desigualdade escan-

dalosa, onde seis bilionários têm 
uma renda equivalente à dos 100 
milhões de brasileiros mais pobres.

Se os recursos são insuficientes, 
a solução virá pela exclusão de be-
neficiados ou mesmo pela redução 
do valor do benefício, hipótese já 
cogitada pelo governo quando da 
elaboração da reforma previdenciá-
ria que empacou no Congresso. Os 
gestores do SUAS (Sistema Único 
de Assistência Social), unidade res-
ponsável pela gestão de todos os 
programas de assistência social,  
estão preocupadíssimos com este 
garroteamento orçamentário da 
rede de proteção social construída 
no país depois de 1988. Eles lança-
ram uma campanha em defesa do 
SUAS que se apresenta na rede so-
cial Twitter com a hastag 

#emdefesadosuas.”

Em 2012 foi homologado o Acor-
do Coletivo de Trabalho realizado 
entre a CTEEP e o Sindicato re-
ferente ao direito à diferença do 
adicional da periculosidade, ga-
rantindo, assim, o pagamento aos 

ativos e aos aposentados da lei 
estadual 4819/58, que eram pro-
venientes da antiga Cesp. Estes 
receberam a diferença até a data 
da aposentadoria. Para garantir o 
pagamento definitivo dessa dife-

rença, em 2013, o Sindicato en-
trou com ação contra a Secretaria 
da Fazenda na Justiça do Traba-
lho, que se declarou incompetente 
para julgar e encaminhou o pro-
cesso para a Justiça comum. Hoje, 

o processo - de número 0003759-
28.2017.8.26.0114 – aguarda jul-
gamento na 2ª Vara da Fazenda 
Pública de Campinas. O anda-
mento da ação pode ser consulta-
do no site www.tjsp.jus.br.

PERI DA CTEEP
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Coletivo dos Aposentados

Frase de Cervantes inspira os aposentados na luta que nunca se aposenta! Oito reuniões foram feitas este ano

“Quando se sonha junto é 
o começo da realidade”

O romancista espanhol Mi-
guel de Cervantes escreveu, em 
sua obra-prima Dom Quixote, 
que Quando se sonha sozinho 
é apenas um sonho. Quando se 
sonha junto é o começo da rea-
lidade. A citação ganhou uma 
nova roupagem e se populari-
zou na voz de Raul Seixas com 
a música “Prelúdio”, nos anos 
70, no Brasil.

Essa inspiração até hoje 
move o Coletivo dos Aposenta-
dos do Sinergia CUT, que este 
ano já realizou oito reuniões e 
prevê mais duas até o final des-
te ano. Para 2018, um grande 
encontro está sendo planejado.

Planejar possibilita perceber 
a realidade, avaliar caminhos 
e construir o futuro. E, para ter 
o raio-x de cada região, o Co-
letivo de Aposentados do Siner-
gia CUT atua em oito Macror-

regiões. São elas: Campinas, 
Bauru, Ilha Solteira, Rio Claro, 
Sertãozinho, Baixada Santista, 
Presidente Prudente e Votu-
poranga. Do calendário anual, 
oito reuniões já foram realiza-
das, faltando ser realizados en-
contros em Rio Claro (17/10) e 
Campinas (21/11). Após essas 
reuniões, os diretores dos Co-
letivos das macros planejam o 
próximo plano de ações. 

Encontros regionais
O objetivo desses encontros 

é debater os desafios do pre-
sente e as estratégias de orga-
nização das ações futuras com 
os aposentados do setor ener-
gético, bem como tratar da so-
brevivência diante dos seguidos 
golpes do governo golpista de 
Michel Temer (PMDB), como a 
reforma previdenciária (leia mais 
na página 4). Além disso, os diri-

gentes informam sobre o anda-
mento de cada ação judicial. 

Para obter mais informações 
dos aposentados de todas as 
regiões do Estado de São Pau-
lo, parte de Mato Grosso do Sul 
e de Minas Gerais, que formam 
a base territorial do Sinergia 
CUT, o diretor de Assuntos dos 
Aposentados e Fundações de 
Seguridade do Sinergia Campi-
nas, Gentil de Freitas, também 
diretor do Sinergia CUT e pre-
sidente da Federação dos Tra-
balhadores nas Indústrias Ur-
banas do Estado de São Paulo 
(Ftiuesp), busca ainda a indica-
ção de mais nomes para os cole-
tivos regionais dos aposentados 
das macrorregiões. “Queremos 
intensificar a organização sindi-
cal dos aposentados.”

A tarefa dos representantes 
dos coletivos regionais é so-

cializar e debater os temas en-
tre eles e com o Coletivo dos 
Aposentados, formado por um 
representante de cada uma das 
oito macrorregiões do Sinergia 
CUT. 

Juntos, somos mais fortes
Hoje, o coordenador desse 

Coletivo é Geraldo Pereira Bor-
ges. “Para exigir, é preciso ter 
força e, para isso, é preciso que 
os aposentados se organizem. 
Essas reuniões são momentos 
importantes que entrarão para 
história, uma vez que os apo-
sentados energéticos do Estado 
de SP são sempre ativos”, afir-
ma Borges. 

Um Grupo de Trabalho (GT) 
foi criado para organizar um 
grande encontro em 2018, que 
deve ocorrer em março. Isso 
porque... 

...“A luta não se aposenta!”

Grupo de Rio Claro foi o 
embrião do Coletivo 

O sonho de trazer de volta os 
aposentados ao Sindicato nasceu 
em 1999. A tarefa foi dada ao ex-
-diretor João Beck Filho, do Siner-
gia Campinas, que passou a con-
vidar esse público a se reunir em 
uma sala da Macro Rio Claro. Os 
objetivos, que continuam atuais, 
eram lutar em defesa dos direitos 

dos aposenta-
dos, aproximar 
os aposentados 
do Sindicato e 
atender às de-
mandas dos 
pré-aposenta-
dos e aposenta-
dos associados. 
O embrião do 
Coletivo sur-

giu com esse grupo, chamado de 
“Energéticos da Melhor Idade”.

Esse grupo ganhou destaque 
dentro da entidade por ser atu-
ante e combativo nas lutas sindi-
cais. Não demorou muito para que 
outras macros também tivessem 
interesse de ter o seu Coletivo 

de Aposentados. O segundo gru-
po criado foi o da Macro Campi-
nas, sob a direção de Adão Luiz 
Carlos, o atual representante da 
Macro Campinas do Coletivo dos 
Aposentados do Sinergia CUT. “O 
Grupo de Rio Claro já era muito 
organizado e passamos também 
a nos organizar para lutarmos jun-
tos. Isso porque quando agimos 
no coletivo, somos mais fortes”, 
conta. A partir daí, foram “pipocan-
do” outros grupos.

Mola da história
Tomando emprestado um aden-

do à citação de Cervantes feito 
pelo bispo católico Dom Helder 
Câmara, A utopia partilhada é a 
mola da história, essa democracia 

participativa e representativa cul-
minou na criação do Departamen-
to dos Aposentados em 2002.

Hoje com 73 anos, Beck Filho 
se lembra que, “para a entidade 
sindical, lugar de aposentado sem-
pre foi no Sindicato para se reor-
ganizar e lutar por seus direitos”. 
Com essa semente deixada por 
ele, o Coletivo de Aposentados do 
Sinergia CUT transformou-se na 
mola propulsora de luta pelos di-
reitos daqueles que construíram e 
hoje estão fora das concessioná-
rias de energia elétrica.

Além das reuniões, o Coletivo 
realiza cursos de certificação/pre-
vidência, excursões e festa julina 
na Colônia de Férias do Sindicato.

VENHA  FAZER  PARTE  DO  NOSSO  COLETIVO!

PROCURE NOSSOS DIRETORES E DIRIGENTES!

Reuniões realizadas nas macros de 
Campinas, Ilha Solteira e Bauru (da 
esquerda para a direita). 

Fotos de Roberto Claro/Sinergia CUT

João Beck Filho (microfone) em uma das 
reuniões ao lado de Artur Henrique da Silva 
Santos e Zailton Pereira Pescaroli, presiden-
te e vice do Sinergia Campinas, respectiva-

mente,  no final da década de 1990
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 Antirreforma da Previdência

Queda nos rendimentos e desvinculação do salário são algumas das armadilhas preparadas pelo governo 
ilegitimo. Mobilização poderá fazer a diferença

Prejuízo incalculável para quem já está 
aposentado. A hora é de luta!

Acossado por denúncias de 
corrupção e com perspectiva de 
ver a sua base de apoio ruir, o 
governo ilegítimo de Michel Te-
mer não cansa de mexer em seu 
saco de maldades. A obsessão 
do momento é aprovar uma Re-
forma da Previdência, que vai 
prejudicar os mais pobres e vai 
impactar a vida até de quem já 
está aposentado. Sim, você que 
é energético e deu sua contribui-
ção para o desenvolvimento do 
Brasil tem o risco de ver o seu 
descanso maculado. Engana-se 
quem pensa que só os que ain-
da vão aposentar que sofrerão 
os impactos com a aprovação da 
Reforma da Previdência, em dis-
cussão na Câmara Federal.

Segundo avaliação da secre-
tária Nacional de Políticas So-
ciais e Direitos Humanos da CUT, 
Jandyra Uehara, os prejuízos 
são incalculáveis. “Essa reforma 
vai trazer um rebaixamento nos 
valores das aposentadorias, vai 
dificultar cada vez mais o acesso, 
inclusive para as pensões. Hoje 
você pode estar aposentado ou 
aposentada e também receber 
uma pensão, isso será cortado. 
Então mesmo quem está apo-
sentado e que teria o direito a 
uma pensão do companheiro ou 
companheira, será extremamen-
te prejudicado”, explicou Jandyra 
ao portal da Central Sindical.

Não para nisso. Vincular o 
salário mínimo ao valor da apo-
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sentadoria é um mecanismo vol-
tado para assegurar o poder de 
compra do benefício, algo que o 
governo ilegítimo deseja acabar. 

De acordo com relatório feito 
pelo DIEESE em março deste 
ano para analisar a Reforma da 
Previdência, a PEC 287 também 
propõe uma forte redução no va-
lor das pensões a serem conce-
didas. 

Além da desvinculação ao sa-
lário mínimo, o benefício passa a 
ser de 60% do valor da aposen-
tadoria que o segurado recebe 
ou receberia se aposentasse por 
invalidez no momento do óbito. 
A esse benefício será concedido 
uma parcela de 10% para cada 
dependente adicional, até o limi-
te de 100%. 

Como a pensão será fixada a 
partir da regra geral de cálculo da 
aposentadoria, a renda familiar 
deverá sofrer uma redução sig-
nificativa com o óbito do segura-
do. Provavelmente, uma grande 
parcela dos futuros pensionistas 
terá renda equivalente a 60% do 
salário mínimo. 

A não reversibilidade das co-
tas dos demais beneficiários tam-
bém penalizará o rendimento fa-
miliar.

Ou seja, se os aposentados 
não entrarem na luta, corremos o 
risco de inviabilizarmos o futuro e 
prejudicarmos o presente. A hora 
de reação é agora! Antes que 
seja tarde demais.

Deputados progressistas 
ao lado dos aposentados

Para evitar que os aposenta-
dos saiam no prejuízo, a principal 
batalha acontece no Congresso 
Nacional e o Coletivo de Aposen-
tados tem importantes aliados. 

O projeto de Reforma da Pre-
vidência já está pronto para ser 
votado, mas o deputado federal 
Vicente Paulo da Silva (PT-SP), 
o Vicentinho, detecta dificulda-
des de articulação para viabilizar 
os 308 votos necessários para a 
aprovação. 

Pelas regras estipuladas pela 
Constituição Federal, qualquer 
Projeto de Emenda à Constituição 
necessita de aprovação de dois 
terços em dois turnos de votação. 
Posteriormente, o projeto vai para 
o Senado e depois para a sanção 
presidencial. 

Vicentinho faz questão de 
exaltar a força de mobilização dos 
trabalhadores e dos Sindicatos 
para transformar a resistência em 
realidade. “Eles estão com dificul-
dades para votar e conseguir os 
votos necessários graças a par-
ticipação de movimentos sociais 
e Sindicatos como de vocês do 
Sinergia CUT, que estão sempre 
presentes e nunca fogem da luta”, 
afirmou o parlamentar em en-
trevista exclusiva ao Jornal dos 
Aposentados.

De acordo com ele, alguns 

prejuízos da Reforma da Previ-
dência são imperceptíveis e os 
aposentados sequer percebem. 
O principal é a desvinculação dos 
benefícios do salário minimo, o 
que certamente irá promover a 
queda nos rendimentos em médio 
e longo prazo. Vicentinho lembra 
que nos últimos 13 anos o poder 
de compra dos aposentados foi 
restabelecido graças a vinculação 
dos benefícios ao salário minimo. 
Além disso, o reajuste do Salário 
Minimo foi definido pela inflação 
do ano anterior mais a taxa de 
crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB).

Outros problemas podem ser 
criados no Estatuto do Idoso. “O 
estatuto prevê uma série de me-
canismos de proteção aos apo-
sentados e isso traz conflito com o 
projeto de Reforma da Previdên-
cia, que deixa de tratar o aposen-
tado e o idoso como prioridade”, 
disse.

Vicentinho só lamenta que este 
sinal de alerta não esteja presente 
na totalidade dos 538 deputados.

“Os deputados que tem com-
promisso social e com os depu-
tados estão muito preocupados. 
Quem está na base governista 
pouco se importa, mesmo que te-
nha aposentados na família”, arre-
matou.

Deputado Vicentinho elogia mobilização dos Sindicatos 
e Movimentos Sociais
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