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Filiado à

Para ser feliz não há idade!
Este foi o tema do 13º Seminário dos

Aposentados do Sintaema, realizado nos dias 2, 3 e 4 
de fevereiro, em Águas de Lindóia
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Aposentados comemoraram o final de ano
Os aposentados e 

aposentadas do Sintaema 
reuniram-se no dia 8 de 

dezembro de 2017, na Sede 
do sindicato.

Reflexões, troca de 
ideias, um delicioso lanche 

da tarde e sorteio de 
brindes fizeram do evento 

uma agradável tarde de 
confraternização.  

No dia 11 de outubro de 2017 o 
Departamento dos Aposentados promoveu 
o “Encontro de Aposentados de Presidente 
Prudente”, com a presença de representantes 
do sindicato, como o diretor de Imprensa, 
José Antonio Faggian. 

O encontro foi celebrado com um delicioso 
jantar e muita descontração. Uma noite 
inesquecível! Juntos na luta, juntos na vida.

Delícia de jantar!



                 Jornal dos Aposentados - www.sintaemasp.org.brPág. 3

Águas de Lindóia ficou pequena
para esses aposentados!

Os companheiros e companheiras aposentados participaram do 
13º Seminário realizado pelo Departamento dos Aposentados, 
nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro de 2018, em Águas de Lindóia

O evento  proporcionou reflexões 
e entretenimento através das pa-
lestras “Conjuntura Nacional”, com 
o ex-presidente do Sintaema e da 
CTB Estadual, Helifax P. de Souza, 
“A Vida na Terceira Idade”, com Mar-

cia Regina Viotto, assessora da CTB 
Nacional, e a palestra de motivação 
“A vida na Terceira Idade”, com o Su-
per Teatro.

Além das palestras os participan-
tes usufruíram de passeios com mo-

nitores pela bela cidade de Águas de 
Lindóia e de muita descontração. Es-
ses companheiros e companheiras 
que tanto fortaleceram no passado 
merecem esse momento.

Parabéns a todos!
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Resistir à Reforma da Previdência 
Este ano de 2018 será marcado como um ano de resistências

pela manutenção de nossos direitos previdenciários conquistados
com muita luta por nossa combativa categoria

A luta contra a reforma da pre-
vidência continua, porque embo-
ra a PEC esteja suspensa até o 
final do ano, esse governo, em 
sua ânsia de destruir conquistas, 
pode achar brechas e colocá-la 
em pauta novamente, e os brasi-
leiros correm o risco de presen-
ciarem seus direitos à aposenta-
doria serem alterados de forma 
nefasta, como aconteceu com a 
reforma trabalhista.

Os desafios são grandes, 2017 
foi um ano de fortes ataques do 
governo ilegítimo de Michel Temer 
que aprofundou a política econô-
mica neoliberal colocando nosso 
país a serviço das grandes multi-
nacionais e do rentismo financei-
ro.

O discurso de que bastava tirar 
a presidente eleita através do voto 
direto que a economia retornaria 
mostrou que não passava de ar-
gumentos furados para consolidar 

o golpe, por uma mídia venal. 
Congelam gastos por 20 anos 

em áreas sociais como saúde, edu-
cação, habitação, transporte públi-
co e beneficiam assim o rentismo e 
a especulação financeira.

Além de todos os ataques e des-
monte do aparato público, o presi-
dente vampiro e sua gang querem 
acabar com a previdência social a 
todo custo e tentar de todas as for-
mas convencer a população de que 
a previdência está quebrada e que 
devemos reformar para garantir o 
pagamento das aposentadorias no 
futuro, usando de propagandas fal-
sas pagas com verbas públicas.

Atualmente são pagos R$33 mi-
lhões de benefícios. Em recente 
CPI, realizada pelo senador Paulo 
Paim (PT/RS) aponta que não há 
déficit na previdência e que o gran-
de problema é a falta de atuação 
dos governos em cobrar os verda-
deiros devedores através de uma 
fiscalização eficiente, identificar os 
sonegadores e atacar a DRU- De-
senvolvimento da Receita da União 
que retirou da previdência entre 
2000 e 2015 o valor de R$614 bi-

lhões.
O ataque à previdência social é 

um ataque ao povo brasileiro. Por-
tanto, devemos estar atentos ao 
que o governo tenta comprar vo-
tos dos deputados a todo custo e 
assim atender ao “deus mercado”. 
Devemos ficar atentos aos votos 
dos deputados de nossa região e 
dizer que “se votar, não vai voltar” 
e traidores do povo não serão re-
eleitos.

Por fim, deixo a mensagem de 
que mesmo diante de todos os 
golpes que o movimento sindical 
sofreu através do ataque a sua 
organização financeira retirando o 
imposto sindical, o Sintaema con-
tinuará presente nas lutas em de-
fesa dos nossos aposentados e de 
nossa categoria. 

Somente a luta muda a vida! 
Não à reforma da previdência!

Juntos na luta!
Rene Vicente

Presidente do Sintaema
e da CTB-SP

Editorial


