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Sindicato fez quase 15 mil atendimentos
aos trabalhadores em 2018
Apesar de todas as dificuldades, o sindicato do
trabalhador papeleiro de Limeira e Região cumpriu
sua missão de manter benefícios, tais como: Convenção Coletiva de Trabalho, atendimentos odontológicos, grêmio recreativo para lazer, assistência jurídica,
homologações, colônia de férias, cabeleireiro e Alô
Alô papeleiro, canal em que o associado pode tirar
dúvidas, fazer denúncias e obter orientações.
Apesar das dificuldades ainda foram mantidas a
sede em Limeira e mais duas sub sedes nas cidades de
Americana e Cordeirópolis para atender o trabalhador com qualidade.
Não é nada fácil manter uma estrutura como esta,
mas o sindicato do trabalhador papeleiro se mantém
firme para manter os benefícios daqueles que acreditam e contribuem. No total, entre os atendimentos
realizados na sede, em Limeira, e em Cordeirópolis e
Americana, foram 14.383.
Betinho reafirma o compromisso de toda a diretoria com os que reconhecem o esforço do sindicato
para manter esses atendimentos.

Mantendo o atendimento,
apesar de tudo!
Na Palavra do Presidente, Betinho detalha as dificuldades
enfrentadas pelo sindicato desde a vigência da reforma trabalhista. Mesmo assim,
conta que os benefícios ao associado foram mantidos e pede que os
trabalhadores continuem acreditando no trabalho
do único órgão de defesa dos direitos dos trabalhadores, que é o sindicato. Página 2

Dependência química:
parceria pode ajudar
Parceria do sindicato com o psicólogo
Denis Godoy pode
ajudar o trabalhador
associado, ou familiar
dependente, que
esteja passando por
algum tipo de dependência química. O
assunto é muito sério
e necessita de profissional especializado para
poder ajudar. Esta e outras parcerias você confere
na página 4.

Total de
atendimentos
realizados
em 2018
LIMEIRA
CORDEIRÓPOLIS
AMERICANA
TOTAL

9.850
2.392
2.141
14.383

Quer saber a verdade sobre
a Reforma da Previdência?
Na página 3,
o Antônio Carlos Lima fala
verdades sobre
a Reforma da
Previdência.
Com um questionamento, ele
ajuda a refletir:
Qual o motivo de não chamar para a mesa de
discussão sobre a Previdência os trabalhadores,
os empregadores e os aposentados?
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Palavra do

Procuradora deu parecer a favor de tirar
direito de quem não paga sindicato

Presidente
Mantendo o atendimento,
apesar de tudo!

Com a mudança da forma de
cobrança do Imposto Sindical (compulsória para espontânea) , infelizmente tivemos uma queda na arrecadação do sindicato em torno de 40%,
e ainda assim conseguimos manter os
benefícios oferecidos pelo sindicato.
Sei que a queda da arrecadação é
em decorrência de uma crise politica
que o país enfrenta, o movimento
sindical foi colocado no lixo junto com
a politica brasileira e o trabalhador
perdeu a confiança nos sindicatos,
coisa que jamais deveria ter acontecido. A entidade SINDICATO é o único
órgão instituído e constituído exclusivamente para defender direitos dos
trabalhadores o que não é reconhecido hoje por muitos.
O fato é que a reforma trabalhista
que passou a viger em outubro de
2017 ainda não foi praticado pelos
trabalhadores, que só vão perceber o
tamanho "machucado" quando realmente precisarem do Sindicato, grande parte dos direitos que muitos estávamos acostumados a terem foi supri-

midos ou modificados favorecendo o
lado patronal, porém seria o momento das classes se unirem para se tornar
fortes, mas, infelizmente, aconteceu
exatamente o revez, os trabalhadores
comemoram a mudança da cobrança
do Imposto Sindical e esquecem de
comemorar junto a falência da estrutura sindical brasileira e com ela o fim
também de muitos direitos, a desunião das categorias levam o enfraquecimento nas negociações e com ela a
retirada de vários benefícios que hoje
atende os trabalhadores.
Gostaria muito que o trabalhador
entendesse que a luta capital x trabalho nunca será igual, que os empresários sabem que a nossa união tornarão as negociações mais igualitária,
porém, não é o que acontece, em um
momento critico como este que passamos, os trabalhadores viram as
costas para seus representantes, e
ainda conseguem ter esperança de
uma boa negociação.
Abraços,
Betinho

Uma procuradora do MPT (Ministério Público do Trabalho) em Campinas (SP) concedeu um
parecer favorável a um sindicato que só quer dar
direitos a trabalhadores que pagam contribuições. Reportagem do UOL revelou que alguns
sindicatos estão fazendo isso. Para especialistas,
isso é irregular, mas o parecer da procuradora
afirma que quem não contribui com o sindicato
pode ficar sem receber reajuste salarial, participação nos lucros e outros direitos.
Em parecer emitido na última segunda-feira
(14), a procuradora do trabalho Juliana Mendes
Martins Rosolen rejeitou o pedido de abertura
de inquérito contra o SindPD (Sindicato dos
Trabalhadores em Processamento de Dados e
Tecnologia da Informação do estado de São
Paulo) argumentando que, por questão de
justiça e equidade, apenas aqueles que contribuem para a manutenção do sindicato devem
ter direito aos serviços assistenciais prestados
pela entidade, o que inclui negociação salarial.
"(...) do contrário, haveria completo desestímulo ao pagamento da contribuição pelos trabalhadores ou mesmo exigência de serviços do
sindicato sem a suficiente contrapartida", escreveu a procuradora.
Segundo a procuradora, o sindicato cumpriu as exigências da lei, que permite a cobrança das contribuições mediante prévia e expressa autorização da categoria, em assembleia.
"(...) pelos documentos acostados, salienta-se
que foi amplamente divulgada a convocação
para a assembleia geral (...), bem como foi
garantido o exercício do direito de oposição na
norma coletiva", disse em seu parecer. Além
disso, Rosolen afirma que a reforma trabalhista
aumentou os encargos sobre os sindicatos, o
que resultou numa "situação caótica" em que
essas entidades continuam representando
toda a categoria, mas o custeio vem apenas das
contribuições voluntárias dos filiados. "Trata-
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se de situação, por óbvio, financeiramente
insustentável."

MPT trabalha em
parecer sobre o tema
O UOL entrou em contato com o MPT em
Campinas para falar com a procuradora sobre a
decisão favorável ao SindPD. No entanto, a
assessoria de imprensa do órgão informou que a
procuradora não poderia dar entrevista. Também foi informado de que um grupo de procuradores está trabalhando em um posicionamento
oficial do MPT sobre o tema. Esse documento
teria o objetivo de nortear pareceres de procuradores em todo o país, mas sem retirar a autonomia deles em suas decisões, segundo a assessoria de imprensa.

Parecer não influencia decisão
do Judiciário, diz advogada
O parecer da procuradora de Campinas vale
apenas para a denúncia em questão e não tem
peso sobre outras decisões dentro do MPT ou
do Poder Judiciário, de acordo com Helena
Gomez, advogada trabalhista do escritório
Motta Fernandes. Segundo ela, o parecer significa apenas que aquela denúncia não terá prosseguimento. Caso o trabalhador não se sinta
satisfeito, pode entrar com ação na Justiça para
pleitear algum direito que eventualmente seja
cortado por não contribuir com o sindicato,
disse a advogada. "O Judiciário não está vinculado ao parecer do MPT. Um juiz pode ter entendimento diferente do procurador", afirmou.
Fonte: Trechos de reportagem do
Portal UOL, publicados em 19/01/2019
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A verdade sobre a Reforma da Previdência
Por Antônio Carlos Lima
A Previdência Social brasileira é a maior e
mais eficiente política pública de proteção
social e distribuição de renda existente em
nosso país. Ao contrário do que afirmam, ela
não é um problema para o Brasil, e sim parte da
solução de um dos maiores desafios da nação
brasileira, que é a redução das desigualdades
sociais.
O sistema previdenciário brasileiro vem
sendo construído ao longo de mais de 100 anos
de nossa história, com a participação da sociedade, por meio de entidades representativas,
reivindicando e debatendo no Congresso Nacional as mudanças que o tornaram um dos melhores modelos de proteção social do mundo,
especialmente após a consolidação do conceito
de Seguridade Social, inserido na Constituição
de 1988.
Em um país tão desigual como o nosso, são
necessárias políticas públicas de proteção social
capazes de reduzir as desigualdades ao mesmo
tempo em que leva cidadania, de Norte a Sul, a
todas as categorias de trabalhadores, de todas
as classes sociais, mas especialmente às mais
pobres, com menor qualificação profissional e
que exercem atividades em condições mais
difíceis.
O tema Previdência Social ganhou destaque
nos últimos anos, ao se tornar motivo de preocupação dos governos de diversos países, que
alegam insuficiência de recursos para custear os
benefícios. Utilizam-se de fatos normais de uma
sociedade, que são consequências da sua evolução, como o envelhecimento da população, o
aumento da longevidade e a queda da taxa de
natalidade, para alardear o risco iminente de
“quebrar” o país caso não se aprove reformas
profundas no sistema.
Ora, se de fato temos essa evolução na
sociedade e isso nos impõe desafios a serem
enfrentados, devemos fazê-lo com muita sere-

nidade, transparência nos dados de arrecadação das contribuições e das despesas, e amplo
debate com todos os interessados, principalmente com aqueles que serão alcançados por
quaisquer mudanças nas regras do sistema.
Nosso sistema de proteção social é amplo e
complexo e não pode ser desmontado ou destruído a pretexto de estar se tornando financeiramente inviável.

DISPUTA
Na verdade, o que assistimos perplexos é
uma disputa pelos recursos orçamentários da
União entre a sociedade e os donos do capital
especulativo, dos bancos e das financeiras, cuja
convicção neoliberal domina grande parte dos
espaços em todos os poderes da República. A
escolha, é preciso que fique claro para todos, é
se o Orçamento da União deve ser utilizado para
proteger os trabalhadores e suas famílias ou se
deve servir para remunerar cada vez mais o
capital especulativo e continuar concentrando
renda e aumentando o abismo social existente
no Brasil.
Desde que por concurso público comecei a
trabalhar para a Previdência Social, em 1985,
ouço dizer que ela vai quebrar, que o modelo de
repartição não tem viabilidade e precisa ser
reformado urgentemente. Resistimos a todos
esses ataques e a várias tentativas de impor ao
Brasil o modelo de capitalização individual que
foi implantado no Chile, sob o comando do
General Augusto Pinochet, com consequências
desastrosas para o povo chileno.
Mas se a Previdência está mesmo quebrada, porque o governo perdoou bilhões de reais
de dívidas de sonegadores?
Qual o motivo de não chamar para a mesa
de discussão sobre a Previdência os trabalhadores, os empregadores e os aposentados?
Porque o governo não apresenta as contas
da Previdência de forma clara e transparente,

sem manipulações dos números?
Na verdade a Previdência não está quebrada e nem é inviável, mas atravessa uma das
maiores crises econômicas, e devido ao desemprego recorde aliado ao resultado desastroso da
“reforma trabalhista” do governo Temer, que
precarizou as relações do trabalho, instituiu o
trabalho escravo e legalizou o “bico”, reduzindo
drasticamente a arrecadação das contribuições
previdenciárias, por consequência gerou déficit
no sistema, que até 2015 apresentava superávits sucessivos. O Brasil precisa urgentemente
de retomar o crescimento econômico e a criação de postos de trabalho com carteira assinada, o que aumentaria a arrecadação e nos levaria à situação de equilíbrio das contas.

AMPLA DISCUSSÃO
Somente uma ampla discussão com a sociedade permitirá promover a reorganização das
regras sem suprimir direitos ou desproteger os
trabalhadores. Uma saída, por exemplo, é rever
as fontes de financiamento, o que ensejaria
uma reforma tributária mais justa na cobrança
de tributos. Para compreender melhor, basta
perceber que o crescente, e bem-vindo, avanço
tecnológico provoca, cada vez mais, a substituição de postos de trabalho por tecnologia, reduzindo a massa salarial e, consequentemente, a
arrecadação sobre folha de salários – a maior e
mais estável fonte de financiamento de custeio
da Previdência Social. Para compensar essa
redução é necessário promover a migração
dessa fonte para faturamento e lucro.
O governo utiliza artifícios contábeis para
esconder os verdadeiros números da Previdência e da Seguridade Social. Se colocarmos cada
receita e cada despesa nos locais certos, conforme comprovou a CPI da Previdência no Senado
Federal, veremos que os resultados serão bem
diferentes dos apresentados como fundamento
para a reforma. Ao analisarmos a Lei Orçamen-

tária, podemos observar que o governo retira
30% dos recursos da Seguridade Social como
desvinculação de receitas, e além disso atribui à
seguridade várias despesas que não são de sua
responsabilidade, tais como salários de servidores públicos ativos e aposentados.
Após a eleição de Jair Bolsonaro para a
presidência da República, sua equipe econômica apresentou uma outra versão de reforma que
é muito mais radical e desastrosa que a anterior,
com o claro objetivo de acabar com o modelo de
repartição e instituir o modelo de capitalização
individual. Aí vem mais uma tentativa de
implantar o modelo chileno novamente...
Se já era ruim a proposta de reforma do
governo Temer, que retirava direitos dos mais
pobres, dos servidores públicos e dos trabalhadores rurais, agora o desmonte é total e a entrega da Previdência pública aos bancos e financeiras pode colocar um fim ao nosso modelo de
proteção social, que tem servido de exemplo de
sucesso a vários países do mundo.
Para que as pessoas possam manter o mínimo de dignidade e proteção nos momentos
mais delicados da vida, que são a velhice ou a
invalidez por doença ou acidente e a viuvez,
precisamos resistir a esse desmonte. É dever de
todos aqueles preocupados com a situação
pressionar os parlamentares para que não
aprovem medidas como essa, pois, caso contrário, será um enorme retrocesso com danos
irreparáveis ao nosso povo!!!

Escritório é parceiro do sindicato para assuntos previdenciários
Sempre pensando no melhor atendimento ao trabalhador, o Sindicato
do Papel fechou nova parceria. Desta vez, com o escritório Lima & Mecatti
Advogados, que prestará consultoria e assessoramento previdenciário. O
associado terá benefícios e descontos, basta entrar em contato para saber
as vantagens desta parceria.
Entre os serviços, estão consultas, orientações e atendimento na área
Previdenciária – INSS; agendamento, acompanhamento e protocolo de
requerimentos administrativos perante as agências do INSS, sobre aposentadorias por idade; da pessoa com deficiência; por tempo de contribuição; invalidez; especial por tempo de contribuição; também de benefícios previdenciários, como auxílio-doença; auxílio-acidente; reclusão;
pensão por morte; salário-família; salário-maternidade; benefícios assistenciais: ao idoso e à pessoa com deficiência (BPC/LOAS); pecúlio e pensões especiais.
O escritório também pode representar o trabalhador em inúmeros
serviços perante o INSS, desde perícia até defesas de recursos que vão à
última instância e até mesmo no Judiciário.

ANTÔNIO CARLOS LIMA
Servidor Público do INSS há 32 anos. Foi
Superintendente Estadual do INSS em São
Paulo e Gerente Executivo da autarquia da
Regional de Piracicaba. Contador, MBA em
Gestão de Pessoas, foi também VicePrefeito da cidade de Limeira/SP na gestão
2013/2016, exercendo a função de Presidente da Autarquia Previdenciária dos
Funcionários públicos Municipais de Limeira – IPML (Instituto de Previdência Municipal de Limeira). Dúvidas e sugestões: antonio@limaemecatti.com.br – mailto:contato@limaemecatti.com.br telefone:
(19)3444-2150 - (19) 3445-7559.
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Sindicato amplia parcerias para mais benefícios ao trabalhador
Na página 3, você pôde conferir a parceria
com o escritório de advocacia para assuntos
previdenciários. Na capa deste informativo, a
divulgação da manutenção da parceria com
consultório do psicólogo Denis Godoy, especialista no tratamento de dependentes químicos.
Os telefones para contato com o psicólogo são:
(19) 99886-9645 ou (19) 99101-9609.
Nesta página, você vê a quantidade de
outras tantas parcerias feitas pelo sindicato dos
traballhadores papeleiros para benefícios do
associado e seus dependentes.

O ano só começou, e quem tem interesse
em cursar o ensino superior tem, por meio de
parcerias do sindicato com as faculdades
Anhanguera e Isca, a oportunidade de realizar
este objetivo. Basta entrar em contato com a
sede do sindicato ou nas instituições de ensino
para saber mais detalhes. Também tem parceria
com o Procotil, que oferece capacitação técnica.
O associado também tem descontos na
Chaparral Cabeleireiros e Estética, com a endodontista Natália (especialidade da odontologia
responsável pelo estudo da polpa dentária, de

Hernani
|19| 97418-1874
hernandesflavio7@gmail.com

todo o sistema de canais radiculares e dos tecidos periapicais) e Studio de Beleza Valéria Lima.
Também tem parceria com especialista em
paella. Sim, o Hernani prepara esta saborosa
comida saborosa a domicílio.
O associado do sindicato também tem
desconto com podóloga e vantagens com corretor de seguros. Ufa! É só conferir.
Denis Godoy, psicólogo especialista no
tratamento de dependentes químicos

