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QAP!
a REVISta Da NOSSa CatEgORIa

Índice

Fala Presidente

Uma revista física da Catego-
ria dos Trabalhadores e Trabalhado-
ras no Trânsito sempre foi um so-
nho. Sonho que estamos realizando 
a partir desta primeira publicação.

Neste veículo de comunicação 
esperamos conseguir aprofundar te-
mas e fatos pertinentes à nossa cate-
goria, pois muitas vezes não há espa-
ço suficiente em nossos boletins.

É inegável a evolução dos 
meios de comunicação, entretanto, 
a disposição para ler e interpretar 
perdeu espaço.

Atualmente, o que nos ocu-
pa grande parte do tempo são as 
chamadas mensagens instantâneas. 
Notícias curtas com grande apelo 
visual e pouco conteúdo.

A vida das pessoas nos grandes 
centros urbanos está cada vez mais 
apressada e estafante. A válvula de 
escape passou a ser os relacionamen-
tos virtuais e o contato pessoal cada 
vez menor. As opiniões são jogadas 
nas redes ao sabor do estado de es-

pírito das pessoas naquele momento.

Este espaço vem para fazer o 
inverso, aprofundar as questões de 
nossa categoria, com informações, 
notícias e temas de extrema rele-
vância. É importante mostrar fontes 
e tendências sobre o assunto, é im-
portante que haja estímulo à leitura 
e à formação de uma opinião forte.

De forma alguma vamos es-
conder as opiniões adversas ou dei-
xar de publicar dados importantes, 
queremos formar pessoas com visão 
ampla sobre matérias, artigos e fatos.

É importante para nós moder-
nizar e ampliar a comunicação do 
SINDVIÁRIOS com sua base, auxi-
liando nossa categoria a ser cada vez 
mais crítica e informada quanto aos 
rumos de nosso ramo econômico e 
profissional, sobretudo as leis que 
tramitam no Congresso Nacional.

Aproximar as pessoas pelas 
ideias claras, unificar e promover 
integração interpessoal e troca de 
experiências.

Será sempre uma honra para 
nós a divulgação de trabalhos técni-
cos e científicos produzidos por tra-
balhadores de nossa categoria.  Nos-
so espaço terá a missão de mostrar 
o quanto temos condição intelectual 
e histórica para lutar por melhores 
condições de vida a todos os traba-
lhadores e trabalhadoras do trânsito.

Haverá também espaço para 
classificados, com direito a compra, 
venda, troca e locações, prestação 
de serviços, como também cultura, 
eventos e muita descontração.

Em tudo precede o diálogo, 
quem se furta desse processo não 
consegue apontar o melhor caminho 
nem para si mesmo e sua família, o 
que dirá para um grupo maior de 
indivíduos. Pensando juntos, temos 
mais chances de errarmos menos.

Viva a nossa Revista QAP!, 
viva aos trabalhadores e trabalha-
doras do trânsito! 

   Aproximar as pessoas  
   pelas ideias claras,
unificar e promover integração
e troca de experiências

Reno Ale - Presidente SINDVIÁRIOS
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Capa

REfORMa Da PREVIDêNCIa,

quEM Paga O PatO?
Saiba o que está em jogo na reforma da previdência proposta pelo atual governo. Entrevistamos Fernando Rodrigues, 
advogado e especialista em previdência, começou a vida profissional como bancário e advogando para o Sindicato dos 
Bancários de São Paulo nas áreas de negociação coletiva, trabalhista, cível, previdenciária e tributária. Atual Supe-
rintendente do IPREM - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de São Paulo. Foi presidente do IPREV 
- Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, Secretário de Políticas de Previdência Social, Presidente e 
Diretor Administrativo Financeiro do IPREF - Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Guarulhos. 

Temos de saber o que é a previdência, como 
o nome diz: previdência de prevenção. O 
INSS se chama Instituto Nacional de Seguri-

dade Social porque visa dar cobertura aos riscos a 
que o trabalhador está submetido em seu dia a dia 
em sua atividade profissional e quando do seu enve-
lhecimento e com a perda de sua condição para o 
trabalho. Precisamos compreender um pouco essa 
lógica, que a previdência está ali para garantir o nível 
de renda à família e ao trabalhador quando este so-
frer um infortúnio ou sobreviver à velhice.

Quando sofro um infortúnio ou acidente no 
caminho para o trabalho, tenho que ter um segu-
ro para suportar esse risco. O plano de benefícios 

da previdência (auxí-
lios, aposentadoria e 

pensões) foi dese-
nhado justamente 
para cobrir esses 
riscos. Assim, 
percebemos que 
previdência está 
diretamente rela-
cionada ao mer-
cado de trabalho, 

e spec i a lmen te 
aquele formaliza-

do. Sem trabalho formal não há previdência, e não 
há previdência sem o porquê dessa relação.

Outro aspecto refere-se à dinâmica de-
mográfica da população brasileira. Ele afeta o 
mercado de trabalho, a economia e, consequen-
temente, a previdência. Se considerarmos que 
temos menos gente entrando no mercado de 
trabalho, é também menos gente contribuindo e 
esta dinâmica afeta diretamente o caixa do INSS.

  O atual modelo de financiamento da pre-
vidência é baseado em dois pilares, o regime de 
caixa e a solidariedade entre as gerações, assim, 
contribuições dos atuais trabalhadores são vertidas 
ao INSS para que sejam pagas as atuais aposenta-
dorias, pensões e auxílios. Por esta razão, depende 
do aspecto demográfico e do mercado de trabalho, 
pois deve haver no mínimo quatro trabalhadores 
na ativa, empregados e contribuindo para a previ-
dência para pagar o benefício do atual aposentado 
(inativo). Isto ocorre na expectativa que no futuro 
tenhamos o mesmo de número de trabalhadores 
para pagar a aposentadoria do atual contribuinte. 

O Brasil está vivendo um momento crítico, 
o número de natalidade é menor e o tempo de 
sobrevida maior. É possível que no futuro não te-
nha gente o suficiente para pagar a aposentadoria 
dos trabalhadores que hoje estão na ativa. 

A Previdência Social é um dos programas 
mais evoluídos que o ser humano fez para a pro-
teção social. Passou-se por diversos conflitos e 
guerras para alcançar um modelo de ampla pro-
teção social como este."

Fernando Rodrigues

Ricardo Ferrante
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Por conta do problema demográ-
fico e do envelhecimento da população, 
a reforma da previdência já é necessá-
ria ou ela será necessária no futuro?

Ela já é necessária há algum 
tempo para ajustes pontuais. Uma 
outra questão é debater se a pre-
vidência é deficitária ou não. Por 
trás desse debate há uma questão 
muito profunda, sobre qual a fun-
ção primordial da previdência em 
nosso país em face do que dispõe 
a Constituição Federal. Vou dar um 
exemplo. Os chineses tem visitado 
o país para estudar o nosso mode-
lo de seguridade social, porque eles 
querem implantar algo semelhante 
por lá. O modelo de proteção so-

cial chinês ainda está baseado na 
primeira fase da previdência, que 
é a família. A segunda fase é aquela 
que está baseada na acumulação de 
bens para extrair a renda necessária 
e garantir meu nível de renda quan-
do não tiver mais condições de tra-
balhar. Somente a partir da Segunda 
Guerra estabeleceu-se na Europa o 
conceito de Estado de Bem Estar 
Social, sendo um sistema de prote-
ção com três vertentes: saúde, as-
sistência e previdência. Esse mode-
lo foi incorporado na Constituição 
Federal de 1988, pelo qual a Saúde, 
em tese, deve ser garantida a todos 
independentemente de pré-condi-
ção, porque é financiada com tribu-

tos, sendo universal; a 
previdência, destinada 
àqueles que possuem 
capacidade contributi-
va e a Assistência So-
cial, ao contrário, des-
tinada para quem, além 
de não ter capacidade 
contributiva, tem ne-
cessidade da proteção 
social do Estado.

Percebe-se, en-
tão, avaliando o texto 
encaminhado pelo Go-
verno ao Congresso, 
que a reforma se dá 
na Seguridade Social, 

pois afeta de forma direta ou indi-
retamente o modelo de proteção 
social. Se a reforma é necessária, o 
tamanho, sua extensão, quem se-
rão os afetados e quem irá pagar 
a conta é que deve ser objeto de 
cuidadosa análise.

O que percebemos é que de 
certa maneira o governo tenta atacar 
vários aspectos do plano de benefícios 
focados na diminuição da despesa 
(regras de concessão de benefícios). 
Como ficam os aspectos relacionados 
à receita, como estão as isenções fis-
cais e a sonegação? A justificativa do 
Governo é o pagamento dos benefí-
cios e a causa do déficit está correta?

 Eu não diria tanto. Diria que 
o Governo está querendo resolver 
um problema de déficit corrente 
(falta de recursos em caixa) e jus-
tifica isto com a reforma mais pro-
funda até agora, algo estrutural. É 
fato, está faltando dinheiro no caixa 
porque eu estou pagando mais be-
nefícios do que arrecadando. Mas 
qual é a causa disso? O problema é 
econômico. Vamos pegar o ano de 
2013, que é um ano neutro, o ano 
das grandes manifestações como 
base. Como estava a previdência? 
Já havia um problema, mas o cres-
cimento econômico sustentava a 
situação. Estávamos vivendo quase 
em pleno emprego.   »

Capa

REfORMa Da PREVIDêNCIa,

quEM Paga O PatO?
   A reforma é necessária,
   mas o tamanho
dela e quem vai pagar a conta
é que está em discussão

O que precisa 
é que a economia 
volte a girar para  
criar emprego,
gerar renda
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Há a necessidade de fazer uma 
reforma para uma futura geração de 
trabalhadores. Isso é um ponto de 
convergência. Mas isso não significa 
que ela vai dar o impacto financeiro 
necessário para resolver o proble-
ma, sob a ótica do Governo, no cur-
to prazo. O que precisamos é que 
a economia volte a girar para criar 
emprego, gerar renda, para que essa 
renda seja tributada e possa formar 
o caixa e pagar o benefício.

Outra questão é a situação 
rural. Quando você pega a despesa 
contra a receita previdenciária e tira o 
setor rural, ela é superavitária. Quan-
do eu coloco o rural, ela vira deficitá-
ria. Essa foi uma decisão tomada na 
constituição de 1988. Nós, como País, 
decidimos buscar fontes de receita 
tais como PIS/COFINS e outras, para 
financiar este tipo de despesa.

Qual a importância deste tipo 
de política protetiva, isso tem a ver 
com evitar um êxodo rural?

Sim, justamente. 80% do 
que você consome vem da agricul-
tura familiar. O Brasil é um grande 
produtor, mas o que você come 
não vem do agronegócio, vem da 
pequena agricultura familiar. É para 
essa realidade que foi montada uma 
estrutura de seguridade social como 
sua própria fonte de financiamento. 
Concordo que haja a necessidade de 
que o agronegócio contribua mais, 

talvez modificar as regras em 
relação ao setor rural, mas o 
que estão fazendo?

Quando aumento o 
tempo mínimo de contribui-
ção para assegurar a aposen-
tadoria, tenho de garantir que 
haverá trabalho para haver 
contribuição. Estão amplian-
do o prazo mínimo de contri-
buição de 15 para 25 anos e 
estabelecendo uma idade mí-
nima, criando barreiras para 
que o trabalhador alcance o 
benefício da aposentadoria.

O Bolsa Família custa 
entre um e 1,5% do PIB, a 
previdência custa mais, mas 
ela tem um fator de distri-
buição de renda muito im-
portante, 75% dos benefí-
cios são equivalentes a um 
salário mínimo. Trata-se do 
maior programa de distribui-
ção de renda da América.

Ademais, nosso mode-
lo de tributação é regressi-
vo, ou seja, quem ganha me-
nos paga mais. Para exemplificar, 
para cada R$ 1,00 pago a título de 
benefício previdenciário, cerca de 
R$0,48 retornam ao Estado como 
tributo. No fim, quem faz o dis-
curso é o pato da FIESP, mas quem 
paga é o trabalhador mais pobre.

Meirelles afirma que hoje temos 
cerca de 10 economicamente ativas 
para cada pessoa que recebe o bene-
fício. Em 2060 a proporção será de 3 
para 1. Essa linha então é a correta? 

Previsões muitas longas têm 
maior grau de incertezas. A previ-
dência e a seguridade social são bem 
mais complexas do que o Governo 
quer vender. A questão é como dis-
tribuir o custo e o custeio de um 
programa dessa importância para 
a sociedade. Por exemplo, quem 
tem de pagar os subsídios para o 
setor rural? Uma parte desse sub-
sídio não poderia ser bancado com 
tributação de grandes fortunas, já 
que isso é distribuição de renda? 
O agronegócio é altamente subsi-
diado e gera pouco emprego. Do 
modo como a reforma está sendo 

Quem ganha menos paga mais. 
No fim, quem faz o
discurso é o pato da FIESP,
mas quem paga é o trabalhador
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colocada, só resolve a questão de 
um plano de seguridade em cima 
do trabalhador, principalmente da-
quele socialmente mais vulnerável.

Uma aposentadoria por tempo 
de contribuição é maior do que uma 
aposentadoria por idade, que é uma 
aposentadoria, quase sempre propor-
cional. A título de exemplo, a maior 
parte dos servidores irá se aposentar 
com o benefício integral porque tem 
estabilidade no emprego. Algumas 
distorções precisam ser corrigidas. 
Veja o que ocorre no Rio de Janeiro, 
segundo noticiado nos jornais, o Esta-
do tem 450 coronéis, 300 são aposen-
tados e se aposentaram antes dos 50 
anos. Cada um ganha em média R$ 20 
mil. Pelas condições de vida deles, eles 
vão viver 80, 90 anos.

Quando eu olho para 
o setor rural, a Previdência 
é distributiva. Quando eu 
olho para certos setores 
da área pública, inclusive a 
militar, ela é regressiva, eu 
tributo o mais pobre e dou 
para o mais rico. Um milhão 
de benefícios previdenciá-
rios no regime, só da União, 
vai ter um déficit superior 
ao déficit causado pelos re-
cursos que são destinados 
para milhões de pessoas.

Então a questão de saída é: 
como garanto emprego às pesso-
as para que elas tenham renda e 
possam ser tributadas? Senão elas 
não vão pensar em previdência, 
vão pensar em sobrevivência. Em 
segundo lugar, precisamos mexer 
na previdência de todos, inclusive 
a militar. Se previdência é reposi-
ção de renda, como uma filha sol-
teira recebe pensão integral? Não 
se trata de previdência, mas sim de 
privilégio.

É o caso da pensão da Maitê 
Proença?

O pai dela era auditor do Es-
tado. Quanto ganha um auditor? 
Os auditores, no passado, tinham 

regras de paridade e integralidade. 
Militares também têm isso. Eles 
entram para a reserva e continuam 
evoluindo na carreira. Parece coisa 
pequena, mas quando se somam 
todos os valores, nota-se que é 
uma quantidade muito grande de 
recursos. Ademais, quando o país 
está em processo de crescimento, 
certo tipo de exagero passa des-
percebido, sobrevindo à crise, as 
inconformidades saltam aos olhos 
da sociedade.

Então onde há buracos eviden-
tes na previdência não vai haver mu-
dança? Isso é uma questão política?

 Trata-se de questão de quem 
tem maior capacidade de reação e 
de poder. 

O governo vai pesar a mão onde 
há menos capacidade de reação?

É preciso que as pessoas en-
tendam que é necessário garantir 
um ambiente de trabalho adequa-
do e não posso tratar com uma 
regra uniforme pessoas que estão 
em situações desiguais. Não posso 
tratar uma juíza com a mesma re-
gra que eu trato uma cortadora de 
cana. Isto não é direito e ofende a 
Constituição Federal.   »

   Essa reforma
   tem um problema:
aprofunda as desigualdades 
que nós temos no país;
ela não vem ajudar
a minorar as desigualdades

gOStOu?
Em nosso site 

publicaremos a entrevista 

na íntegra. Confira!

www.sindviarios.org.br
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Há propostas alternativas? Por-
que, nesse debate sobre se há déficit 
ou não, ganhou notoriedade a tese da 
Denise Gentil...

A Denise Gentil tem uma tese 
muito boa. Concordo em parte com 
ela. Do ponto de vista contábil pos-
so demonstrar que eu tenho receita 
suficiente para pagar essa despesa. 
O que faz o governo? Em 1988 foi 
criado o sistema de seguridade e 
uma forma de financiar essa seguri-
dade, como eu disse anteriormente. 
Durante os governos FHC, Lula e 
Dilma foi mantida uma regra chama-
da DRU - Desvinculação das Recei-
tas da União. Eu crio uma lei que diz 
“vou desvincular parte dessa receita 
da seguridade” e utilizo isso para ga-
rantir o superávit primário. Quanto 
o Brasil pagou de juros ano passa-
do? E quanto pagou de “déficit” da 
seguridade? Os juros que eu pago 
também fazem parte do nosso mo-
delo concentrador de renda. Eu tiro 
do mais pobre para pagar juros. No 
fundo, o que a Denise está dizendo 
é que se eu fizer o que eles estão fa-
zendo, vamos continuar pegando di-
nheiro desvinculado da seguridade.

Quando o Meirelles fala em 
teto para gastos públicos, não fala 
de teto para pagamento de juros. 
Essa é a questão ideológica de fun-
do: como eu reparto o bolo das re-
ceitas que o Estado arrecada.

Então basicamente é que há 
uma fonte que financia a seguridade, 
inclusive a previdência, mas dessa 
fonte retiro parte e o resultado é a 
inviabilidade da previdência?

Como eu disse, a forma de 
interpretar o problema da Denise 
é uma. Eu avalio, com respeito à 
tese da Gentil, a previdência preci-
sa passar por ajustes.

É um conjunto de medidas que 
precisam ser tomadas. São medidas 

nos benefícios? Sim. Por conta do en-
velhecimento da população? Sim. É 
necessário compreender o papel da 
mulher na sociedade? É necessária a 
convergência de regras entre os tra-
balhadores públicos e trabalhadores 
vinculados ao INSS? É necessário de-
bater o papel da mulher no mercado 
de trabalho e na previdência, creio 
que sim. O Brasil vai continuar a pro-
teger alguns segmentos da socieda-
de? Porque, por exemplo, não leva-
mos em conta que a renúncia fiscal 
no meio esportivo é dinheiro ligado 
à previdência? O torcedor, que está 
lá no estádio vendo seu time, não faz 
ideia disso. São setores que têm isen-
ções fiscais. A tributação dos setores 
intensivos em mão de obra (mais 
trabalhadores empregados, exemplo 
construção civil) tem que pagar pelo 
mesmo critério do que tem menos 
gente (exemplo bancos)?

Concordo que precisamos re-
ver algumas dessas questões, mas tem 
coisas que estão sendo propostas que 
são importantes. Mas basicamente a 

questão é quem será atingido e quem 
irá pagar a conta da reforma.

Essas questões de fundo pre-
cisam de um pouco mais de deta-
lhamento. O problema é que eles 
estão mexendo profundamente no 
programa da seguridade social e 
com métodos diferentes dos go-
vernos anteriores, que tinham fó-
runs em que as contas eram apre-
sentadas e colocadas em debate. 
Temos que voltar à mesa.

Nesses fóruns então havia dis-
cussões sobre a especificidade de al-
guns setores?

Tiveram dois fóruns. Um fó-
rum nacional de previdência em 
2007 e outro em 2014. Porque 
fazer a reforma só aumentando o 
tempo de contribuição, sem fazer o 
devido debate, é manter ou ampliar 
as desigualdades do sistema;

 Sou favorável a ajustes pon-
tuais para a geração atual, uma regra 
de transição bem mais suave do que 
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está sendo proposto. Devemos pro-
por uma reforma ampla, um novo 
modelo para a geração futura de tra-
balhadores, precisamos preparar o 
mercado de trabalho. A reforma exi-
ge que os trabalhadores fiquem mais 
tempo trabalhando e contribuindo. 
E como fica o mercado de trabalho 
para os jovens trabalhadores?

A proposta do Governo está 
colocando mais barreiras para o 
benefício até o teto. Na prática au-
mento o tempo de contribuição, 
que aumenta minha receita e dimi-
nui a despesa com benefício pago. 
Eu acho que pensões por cota são 
factíveis, se você pensar que de duas 
pessoas vivendo de um benefício e 
uma delas morre, sob a lógica pre-
videnciária, não há porque a outra 
continuar a receber na integralida-
de. Quando há convergência de re-
gras para área pública é importante.

Segunda coisa importante é 
a não-acumulação de benefícios. O 
problema é como fazer o contro-
le, não se sabe ainda que métodos 
podem ser usados para verificar se 
não há acúmulo indevidos de bene-
fícios. É igual ao teto remunerató-
rio. Quem obedece o teto remu-
neratório no Brasil? Hoje tem gente 
que ganha 60, 70 mil reais. Quantos 
benefícios da previdência pagaria 
um benefícios desses? Centenas!

No Brasil, na área pública, há 
certas castas que se apropriam do Es-
tado e fazem regras para si próprios. 

Enquanto as informações e dados 
do regime geral de previdência são 
transparentes, você pode ver pela in-
ternet quantos benefícios foram con-
cedidos no Estado de São Paulo, por 
tipo, sexo, idade etc. Na  área pública, 
apesar da Lei de Transparência, nem 
sempre a divulgação é feita, muitas 
vezes em uma linguagem cifrada.

No regime geral a questão é 
de tamanho. Pagamos por exemplo 
400 bilhões de benefícios previden-
ciários para 26 milhões de pesso-
as de cerca de um salário mínimo. 
Qualquer aumento de R$ 10 no sa-
lário mínimo chama a atenção. Mas 
tem bilhões que são destinados a 
um grupo muito menor de pesso-
as e com uma repercussão muito 
grande no orçamento público. Essa 
situação precisa mudar, sob pena da 
situação do Estado do Rio de Janei-
ro se tornar um regra, em breve.

 As reformas nas regras da CLT 
não visam desobrigar a previdência 
pública para abrir caminho para a ex-
ploração da previdência privada?

Esse é um debate que acon-
teceu nos anos 90, que é o modelo 
chileno, onde paga-se uma previ-
dência por cota individual, de for-
ma capitalizada. Você compra esse 
produto num banco ou numa se-
guradora. O modelo de previdên-
cia brasileiro é baseado no regime 
de repartição simples, ou seja, os 
ativos pagam os inativos, mas tem 
também os aspectos de solidarie-

dade e do mutualismo. Ele distribui 
riscos. E mesmo com todas as re-
formas que estão sendo propostas, 
nenhum produto ofertado no mer-
cado da previdência privada é me-
lhor do que a previdência pública. 
Ela é boa e precisa de ajustes.

O modelo de previdência públi-
ca é impositiva porque o Estado arca 
com os riscos, mas impõe o custeio 
para todos, pois havendo risco pode 
haver o sinistro (acidente) desde que 
haja cobertura (plano de benefícios);

Tem gente na sociedade que 
consegue poupar sozinho e viver 
bem, mas a maioria das pessoas não. 
Desta forma, o Estado obriga adesão 
compulsória para proteção compul-
sória. É por isso que o aumento da 
expectativa de vida faz aumentar a 
idade mínima, porque é preciso cal-
cular o tempo médio em que uma 
pessoa vai receber o benefício e 
quanto ela contribuiu para isso.

No Chile foi criada uma pre-
vidência individualizada, o proble-
ma é que hoje o que um chileno 
recebe de benefícios dessa previ-
dência é o equivalente a R$ 170,00. 

O problema é que do modo 
como a questão é colocada dá-se a 
entender que a previdência é inviável 
e isso não é verdadeiro. Essa refor-
ma não faz alterações nas estrutu-
ras que causam os problemas dis-
tributivos. Uma reforma justa deve 
mexer também com os interesses 
de setores poderosos, mas existe 
condições para enfrentar todos os 
interesses contrariados?

Então sobra para o trabalha-
dor menos organizado, e (essa) re-
forma não tem a intenção de escla-
recer de forma didática o que está 
em jogo.

questão é quem será atingido e quem 
irá pagar a conta da reforma.

Essas questões de fundo pre-
cisam de um pouco mais de deta-
lhamento. O problema é que eles 
estão mexendo profundamente no 
programa da seguridade social e 
com métodos diferentes dos go-
vernos anteriores, que tinham fó-
runs em que as contas eram apre-
sentadas e colocadas em debate. 
Temos que voltar à mesa.

Nesses fóruns então havia dis-
cussões sobre a especificidade de al-
guns setores?

Tiveram dois fóruns. Um fó-
rum nacional de previdência em 
2007 e outro em 2014. Porque 
fazer a reforma só aumentando o 
tempo de contribuição, sem fazer o 
devido debate, é manter ou ampliar 
as desigualdades do sistema;

 Sou favorável a ajustes pon-
tuais para a geração atual, uma regra 
de transição bem mais suave do que 

   Fazer a reforma só
   aumentando o tempo 
de contribuição é manter ou
ampliar as desigualdades do sistema
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CET Santos

Santos,  471 anos
01

Não delegue sua responsabilidade a terceiros,
participe da campanha salarial, é chegada a hora de definir nosso futuro

No último dia 26 de janeiro, a cidade 
de Santos completou 471 anos.

Uma das mais antigas do país, 
Santos abriga o maior complexo portuário da 
América Latina, construído no início do século 
XX.

Prestamos aqui nossa pequena homenagem à nossa 
querida cidade de Santos. A direção do SINDVIÁRIOS é or-
gulhosa em fazer parte de sua história.

E, para quem pensa que Santos se resume ao complexo 
portuário e suas praias, nossa direção separou alguns lugares  
que você não pode deixar de conhecer. Confira!

01- Mirante Morro da Asa Delta

02 - Estação de Bonde Turístico - Valongo

03 - Orquidário de Santos

04 - Igreja de Santo Antônio - Embaré

05 - Bolsa de Café

03

04

02
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CET Santos

CaMPaNha SalaRIal 2017-2019

Santos,  471 anos

Não delegue sua responsabilidade a terceiros,
participe da campanha salarial, é chegada a hora de definir nosso futuro

Companheiros e companhei-
ras, este ano estaremos 
repactuando todo o nosso 

Acordo Coletivo de Trabalho. Isso 
quer dizer que todas as nossas cláu-
sulas serão negociadas, tanto as so-
ciais quanto as econômicas.

A crise política que cada vez 
mais afunda o país, seja na entrega 
de suas riquezas ao mercado estran-
geiro, no assalto ao trabalhador com 
seus direitos, sendo abruptamente 
subtraídos ou na falência dos serviços 
prestados pelo Estado, como com o 
caso da PEC 55 que limita os gastos 
públicos, ainda teremos que enfren-
tar a postura de precarização do pre-
feito Paulinho Tucano, que orientou à 
CET reduzir em 25% suas despesas.

A campanha salarial é constru-
ída em diversas etapas, primeiro re-
alizamos as reuniões setoriais, com 
todas as unidades da companhia e, 
até o fechamento desta edição, não 
havíamos realizado nossa assem-
bleia de aprovação de pauta, agen-
dada para o dia 08 de fevereiro.

As assembleias são abertas 
para todos os trabalhadores e traba-
lhadoras e, juntos, escolheremos o 
melhor caminho para a nossa cate-
goria.

Participe, durante a campa-
nha salarial teremos diversas as-
sembleias e mobilizações. É com a 
participação efetiva de nossos tra-
balhadores e trabalhadoras que ga-

nharemos mais força frente à CET.

Não delegue sua responsabi-
lidade aos outros, chegou a hora de 
definir o nosso futuro. 

Juntos somos fortes e o lugar 
de decidir nosso ACT é nas assem-
bleias do SINDVIÁRIOS.

Sindicato é prá lutar!

Serviço

SUBSEDE SANTOS
Av. Dr. Bernadino de Campos, 145
Vila Belmiro - Santos
Fone: (13) 3221-3320

santos@sindviarios.org.br

05

gOStOu?
Confira mais fotos 

turísticas de Santos e muito 

mais em nosso site.

www.sindviarios.org.br
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EMDEC Campinas

   Em 2016 nenhum trabalhador da
   EMDEC sofreu com os atrasos
da prefeitura e nossa diretoria está atenta 
para que esse ano não seja diferente.

Nova direção começa com o pé direito
Assessores foram demitidos e funcionários de carreira retornaram aos seus cargos,

desonerando os cofres da empresa e motivando seus funcionários

CaMPaNha
SalaRIal 2017

Em breve iniciaremos as dis-
cussões do nosso Acordo Co-
letivo 2017/2019. Esse ano a 

negociação englobará todas as cláu-
sulas de nosso acordo, tanto eco-
nômicas como sociais.

A direção do SINDVIÁRIOS 
já tem mapeado e vem acompanha-
do notícias de como o poder públi-
co está se manifestando referente 
ao orçamento. 

A prefeitura de Campinas e mui-
tas prefeituras da região metropolitana 
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EMDEC Campinas

Nova direção começa com o pé direito
No final do ano passado a 

EMDEC iniciou um pro-
cesso de restruturação. 

Dentro desse processo, alguns as-
sessores foram demitidos e funcio-
nários de carreira, que tinham car-
go de assessoria, voltaram a seus 
cargos de origem. Também foram 
exonerados os diretores Financei-
ro, Institucional e de Operações, 
cargos que já estão sendo ocupa-
dos por novos diretores.

A Direção do SINDVIÁRIOS 
vê como positivo o corte do núme-
ro de comissionados na EMDEC.

Sempre argumentamos com 
a direção da empresa que o exces-
so de assessores onerava os cofres 
e desmotivava funcionários de car-

reira. Além disso, os salários dos as-
sessores, que normalmente fazem 
as mesmas funções dos funcionários 
de carreira, são no mínimo o dobro 
do funcionário concursado.

Dito isso, esperamos que 
a relação com a nova diretoria da 
EMDEC, seja pautada pelo diálogo, 
para que avancemos nas relações 
entre trabalhadores e empresa, 
garantindo melhores condições de 
trabalho e salários.

A EMDEC precisa, urgente-
mente, resgatar a auto estima dos 
trabalhadores e trabalhadoras, mo-
tivando-os a construir uma empresa 
eficiente, que resolva as demandas da 
mobilidade urbana em Campinas e 
melhorando a vida de seus munícipes.

Existem muitos nós nas re-
lações de trabalho, como o pro-
cesso de licitação dos uniformes, 
condições ambientais, falta de 
equipamentos, materiais etc. Nós 
do SINDVIÁRIOS estaremos em-
penhados na fiscalização e apoio 
para que nesse novo ciclo se rea-
lize uma boa gestão, respeitando e 
valorizando seu maior bem, os tra-
balhadores.

CaMPaNha
SalaRIal 2017

Em breve iniciaremos as dis-
cussões do nosso Acordo Co-
letivo 2017/2019. Esse ano a 

negociação englobará todas as cláu-
sulas de nosso acordo, tanto eco-
nômicas como sociais.

A direção do SINDVIÁRIOS 
já tem mapeado e vem acompanha-
do notícias de como o poder públi-
co está se manifestando referente 
ao orçamento. 

A prefeitura de Campinas e mui-
tas prefeituras da região metropolitana 

não estão pagando os servidores em dia, 
mas nós, trabalhadores e trabalhadoras 
da EMDEC, não fomos atingidos com 
o atraso. Nossa direção permanecerá 
atenta para esse ano não seja diferente.

Para 2017, temos várias de-
mandas, uma delas é concluir os 
estudos das Comissões Bipartite, 
que estão trabalhando para viabili-
zar na EMDEC a previdência priva-
da, o seguro de vida e um fundo de 
amparo ao trabalhador.

É do conhecimento de todos 

que este ano não será fácil e o tra-
balhador já vem pagando um preço 
alto pela crise nacional, desde au-
mentos em vários produtos e servi-
ços, bem como o ataque aos nossos 
direitos trabalhistas consolidados.

O governo municipal, ao im-
plementar as políticas de ajustes, 
não deve prejudicar o trabalhador. 
Não fomos nós que quebramos a 
prefeitura e não seremos nós que 
pagaremos a conta.

Nenhum direito a menos!

Serviço

SUBSEDE CAMPINAS
Rua Padre José de Quadros, 60
Pq. Industrial - São Paulo 
Fone: (19) 3273-8438

campinas@sindviarios.org.br
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CET São Paulo

A união e a força de todos os
trabalhadores e trabalhadoras

será fundamental na obtenção de um
resultado que atenda aos nossos anseios

Concurso Público já!
Em conversa com a nova administração, nossa direção deixou claro diversos temas 
como a precariedade dos locais de trabalho, novos concursos públicos, entre outros

Em 2017 completaremos 9 

anos sem concurso público 

para repor vagas deixadas 

por demissões e promoções. Da-

dos da própria Companhia, em 

dezembro de 2015, falam em uma 

frota de 8,1 milhões de veículos na 

cidade de São Paulo.

O consultor Sérgio Ejzenberg 

diz que experiências em grandes 

cidades demonstram que é neces-

sário, no mínimo, um agente para 

cada 2 mil veículos.

Na capital, segundo dados 

atualizados pela Revista QAP!, a 

relação em janeiro de 2017 é de 

1 (um) agente para cada 6.750 

carros, ou seja, para atender a de-

manda com um nível de excelência 

como no início da década de 90, te-

mos um déficit de 2.850 novos tra-

balhadores, só na operação de rua.

O SINDVIÁRIOS conta com 

a participação de todos os traba-

lhadores e trabalhadoras para que 

juntos possamos criar ferramentas 

para mostrar à sociedade e pautar 

a administração pública desta ne-

cessidade.

Como primeira ação, cria-

remos a campanha digital através 

da hashtag #ConcursoPúblicoCET, 

que ajudará a disseminar o conteú-

do de nossas publicações, mobiliza-

ções e lutas sobre o assunto duran-

te este ano.

Compartilhe essa ideia!

CaMPaNha SalaRIal 2017

O
s trabalhadores e traba-

lhadoras da CET-SP têm 

um árdua luta na cam-

panha salarial 2017.

A conjuntura política e finan-

ceira, devido à crise internacional 

que assola o mundo e à crise po-

lítica que assola e aprofunda ainda 

mais nossa economia, com certeza 

afetará as discussões do nosso ACT.

Apesar de estarem, este ano, 
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CET São Paulo

Concurso Público já!

para mostrar à sociedade e pautar 

a administração pública desta ne-

cessidade.

Como primeira ação, cria-

remos a campanha digital através 

da hashtag #ConcursoPúblicoCET, 

que ajudará a disseminar o conteú-

do de nossas publicações, mobiliza-

ções e lutas sobre o assunto duran-

te este ano.

Compartilhe essa ideia!

Serviço

CaMPaNha SalaRIal 2017

O
s trabalhadores e traba-

lhadoras da CET-SP têm 

um árdua luta na cam-

panha salarial 2017.

A conjuntura política e finan-

ceira, devido à crise internacional 

que assola o mundo e à crise po-

lítica que assola e aprofunda ainda 

mais nossa economia, com certeza 

afetará as discussões do nosso ACT.

Apesar de estarem, este ano, 

abertas apenas as cláusulas econô-

micas, o que nos dá uma garantia 

de manutenção das demais cláusu-

las sociais, imaginamos um cenário 

complicado, onde a união e força 

de todos os trabalhadores e traba-

lhadoras será fundamental na ob-

tenção de um resultado que atenda 

aos nossos anseios.

A diretoria do SINDVIÁRIOS 

manterá todos informados, com a 

cobertura completa da negociação,  

seja através de nosso site e redes 

sociais, como pela distribuição dos 

boletins Transitando, realizada pe-

los diretores de base.

Participem de nossas reuniões 

nas áreas e das Assembleias, pro-

pondo, planejando e executando 

manifestações, contribuindo assim 

à nossa vitória.

Rádio Peão, esse ano não!

SEDE SãO PAULO
Rua Jesuíno Pascoal, 51
Vila Buarque - São Paulo 
Fone: (11) 3333-8363

sindviarios@sindviarios.org.br
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Será que vai mudar?

ElEIçÕES CRE E DR 2017

Locais de trabalho insalubres, sem manutenção, equipamentos obsoletos,
móveis quebrados etc., setor para melhorar é o que não falta

Escolher bem seu candidato é garantia de ser bem representado pelos próximos 2 anos. 
Vontade e possibilidade de doar o tempo para nossas causas é primordial

A nova administração chegou. 
Novos rumos. Será? Os 
mais antigos concordarão, 

da gestão de Luiza Erundina para 
cá, os investimentos foram nulos 
ou poucos na Companhia. 

Locais de trabalho insalubres 
e sem manutenção, equipamentos 
digitais obsoletos, tecnologia retró-
grada, ambientes internos descon-
fortáveis sem ergonomia, móveis 
velhos e quebrados, inoperância dos 
ares-condicionados, viaturas paradas 

por falta de peças etc. Cenário de 
completo abandono, terra arrasada.

O SINDVIÁRIOS, com as 
ferramentas que a lei lhe permite, 
luta incessantemente, denunciando 
na mídia e em órgãos de proteção 
ao trabalhador, como o Ministério 
do Trabalho e Ministério Público e, 
até, com ações judiciais, mas mes-
mo assim, a cada conquista apare-
cem mais e mais demandas.

Isso ocorre por conta da ine-

ficiência e má vontade da adminis-
tração, que tem seus olhos e foco 
voltados para o interesse particular 
e não à classe trabalhadora.

Exigem o máximo de nossa for-
ça laborativa, mas não fornecem as 
ferramentas necessárias para exercer-
mos com excelência nossas funções. 

Vamos cobrar com afinco 
que esta nova gestão volte seu 
olhar para nós trabalhadores e tra-
balhadoras da CET.

As representações internas da CET terão eleições 
no decorrer de 2017.

O CRE - Conselho de Representantes 
dos Empregados e a DR - Diretoria de Represen-
tação são órgãos de extrema importância na 
luta por melhores condições de trabalho, 
resolução de problemas pontuais nos locais 
de trabalho e colaboração na mobilização 
dos trabalhadores e trabalhadoras, princi-
palmente durante as campanhas salariais.

Escolher bem seu candidato é missão 
de todos, serão eles os responsáveis 
por representar os seus anseios e 
expectativas pelos próximos 2 

anos. Buscar candidatos com vontade de doar o seu tempo 
para representar a todos é primordial, por isso devemos 

levar em conta a sua atuação no dia a dia, capacidade, 
modo de agir e, principalmente, senso coletivo. 

Representar é um dom, nasce com a pes-
soa e observando suas ações, pessoais e pro-
fissionais, é facilmente identificado. Cuidado 
com candidatos que prometem o mundo, 
que tem solução para todos problemas e 
principalmente com aqueles que pontuam 
os erros dos outros sem oferecer propostas 
de solução viáveis dos problemas.

Pense bem, coloque os candida-
tos na balança e vote consciente!Viva o Voto
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TRANSERP Ribeirão Preto

ClIMa DE INCERtEza NãO
PODE afEtaR NOSSO aCORDO COlEtIVO

Não pagaremos o pato da crise política instaurada na cidade 
por políticos aventureiros. O sustento de nossas famílias ninguém vai tirar

A administração pública de Ri-
beirão Preto passa por um 
momento delicado diante 

das notícias de corrupção que se 
arrasta nos últimos 4 meses.

A antiga prefeita, vereadores 
e secretários foram denunciados e 
presos pela Operação Sevandija, 
que apura fraudes em contratos de 
licitações da prefeitura estimados 
em R$ 203 milhões. 

No dia 1º de janeiro tomaram 
posse o novo prefeito, Duarte No-
gueira, o vice-prefeito, Carlos Cezar 
Barbosa e os vereadores escolhidos 
para o mandato de 2017 a 2020.

Em seu discurso, Duarte No-
gueira disse que o momento é com-
plicado e afirmou que tomará me-
didas radicais para tentar sanar as 
dívidas públicas. "Precisamos tomar 
medidas fortes que podem ser in-
compreendidas em um primeiro mo-
mento. Sacrifícios serão necessários!"

Tais palavras acendem o sinal 
amarelo aos trabalhadores e traba-
lhadoras da TRANSERP, que têm 
sua data base agora em março. 

O SINDVIÁRIOS também 
está em alerta e conta com a união 
e comprometimento de todos du-
rante a campanha salarial, que se 

inicia agora e que discutirá as repo-
sições financeiras do ACT.

Fiquem atentos às nossas pu-
blicações, participem ativamente 
de nossas mobilizações. Vamos lu-
tar para manter o que já temos e 
avançar no que for possível.

Nós, trabalhadores e traba-
lhadoras, não pagaremos o pato da 
crise política instaurada na cidade 
por políticos aventureiros. O sus-
tento de nossas famílias ninguém 
vai tirar.

Somente a luta muda a vida!

   O SINDVIÁRIOS está em
   alerta e conta com a união
e comprometimento de todos
durante a campanha salarial

Serviço

SEDE SãO PAULO
Rua Jesuíno Pascoal, 51
Vila Buarque - São Paulo 
Fone: (11) 3333-8363

sindviarios@sindviarios.org.br

ficiência e má vontade da adminis-
tração, que tem seus olhos e foco 
voltados para o interesse particular 
e não à classe trabalhadora.

Exigem o máximo de nossa for-
ça laborativa, mas não fornecem as 
ferramentas necessárias para exercer-
mos com excelência nossas funções. 

Vamos cobrar com afinco 
que esta nova gestão volte seu 
olhar para nós trabalhadores e tra-
balhadoras da CET.

anos. Buscar candidatos com vontade de doar o seu tempo 
para representar a todos é primordial, por isso devemos 

levar em conta a sua atuação no dia a dia, capacidade, 
modo de agir e, principalmente, senso coletivo. 

Representar é um dom, nasce com a pes-
soa e observando suas ações, pessoais e pro-
fissionais, é facilmente identificado. Cuidado 
com candidatos que prometem o mundo, 
que tem solução para todos problemas e 
principalmente com aqueles que pontuam 
os erros dos outros sem oferecer propostas 
de solução viáveis dos problemas.

Pense bem, coloque os candida-
tos na balança e vote consciente!
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Geral

O QuE 
MuDa Na 
laVa JatO 

SEM
O tEORI?
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Geral

A morte inesperada do Ministro do STF, Teori Za-
vascki, na quinta-feira, dia 19 de fevereiro, é um 
acontecimento que sem dúvida alguma será 

um marco na história recente do Brasil, pois aconte-
ceu às vésperas de quando o Ministro homologaria as 
delações da Odebrecht envolvendo diversos caciques 
políticos da direita e seus respectivos partidos. 

Fato é que a insatisfação com o governo 
Temer é geral, mesmo entre aqueles setores da 
sociedade que apoiaram fortemente a deposição 
de Dilma Rousseff. Não há mais malabarismos 
para dizer que o processo de impeachment não 
foi nocivo para a sociedade e para a economia: 
o desemprego aumentou, a economia encolheu, 
a inflação subiu. Pior, ninguém está otimista em 
relação ao que vai acontecer. O setor industrial já 
entendeu que o preço dessa aventura antidemo-
crática foi a retração da produção e das vendas. 

Os mesmos que bradavam em defesa da 
Petrobrás agora assistem ao seu desmonte na 
calada da noite. Os nacionalistas de camisas da 
CBF assistem a perda da soberania brasileira 
com a entrega da base de Alcântara, os defen-
sores do livre mercado assistem com sorriso 
amarelo a entrega de fortunas às Teles, os 
trabalhadores veem seus direitos sendo sub-
traídos dia após dia, os que gritavam contra a 
corrupção perceberam que foram ludibriados 
justamente pelo grupo que tenta se safar de 
todas as ilicitudes que comete des-
de sempre. 

Em meio a tudo 
isso, quem ainda estava 

em cima do muro sobre o andamento das investiga-
ções da Lava Jato percebeu que o áudio vazado de 
Jucá vem se confirmando com exatidão: já estanca-
ram a sangria e vão agora fazer controle de danos, 
usando para isso o bolso da população. Não é outro 
o motivo que fez Temer aumentar até em 1000% as 
verbas públicas para meios de comunicação. Porque 
se o governo vai mal, pelo menos as notícias disso 
não chegam à população que, novamente desmobi-
lizada, sequer consegue bater panela. 

Felizmente há sinais de que a morte de Teori 
não vai frear as investigações. Recentemente o Mi-
nistro Edson Fachin foi sorteado para assumir a con-
dução dos trabalhos, ainda que estejamos numa fase 
econômica e socialmente muito pior do que a que 
estávamos ano passado, é certo ao menos que o Bra-

sil está sendo passado a 
limpo e que será mais 
possível voltarmos aos 
patamares anteriores.

Talvez a mor-
te do Ministro Teori 
Zavascki simbolize 
isso: não podemos 
mais adiar nossas 
reformas políticas.

Talvez a morte de Teori simbolize que não 
podemos mais adiar nossas reformas políticas
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Processo Residual do 
fgtS - Sindviários

Já são mais de 100 mil ações com esse objetivo e as
decisões divergentes nos casos já julgados levou o STJ determinar
a suspensão de todas até que haja uma definição do Tribunal 

Como todos tem conheci-
mento, em 2014 o SIND-
VIÁRIOS distribuiu ações 

judiciais junto à Justiça Federal em 
Brasília, Processo nº 0026067-
31.2014.4.01.3400 e Processo nº 
0009019-25.2015.4.01.3400. Todos 
por dependência de partes junto à 
5ª Vara Federal, pleiteando a revi-
são da correção do FGTS. Há várias 
decisões favoráveis e várias contrá-
rias à revisão, o que mostra que o 
assunto ainda não está pacificado.

A SuSPENSÃO
DE açÕES JuDICIaIS

Já são mais de 100 mil ações 
com esse objetivo e as decisões 
divergentes nos casos já julgados 
(umas reconhecendo o direito à re-
visão e outras negando esse direito) 
levou o STJ, através de decisão do 
ministro Benedito Gonçalves, ao 
apreciar Recurso Especial interpos-
to pela Caixa Econômica, a deter-
minar a suspensão de todas as ações 
ajuizadas até que haja uma definição 
do próprio Tribunal sobre o assun-
to, para evitar que haja insegurança 
jurídica ao país.

Assim, resta apenas aguardar 
o desfecho do RECURSO ESPE-
CIAL ajuizado no STJ pela CEF (Cai-
xa Econômica Federal), gestora do 
FGTS, para que se tenha uma posi-

ção definitiva, o que evita o cresci-
mento de ações repetitivas com o 
mesmo objetivo.

No STF, o tema está sob judi-
ce na ADIn 5.090, em que o ministro 
Luís Roberto Barroso é o relator.

Em despacho, o ministro 
Barroso reconheceu a importância 
da discussão “para milhões de tra-
balhadores celetistas brasileiros”, 
anotando que “há notícia de mais 
de 100 mil processos judiciais sobre 
a matéria – fato que, inclusive, mo-
tivou decisão, em fevereiro último, 
do ministro Benedito Gonçalves, do 
Superior Tribunal de Justiça, suspen-
dendo a sua tramitação”.

Tanto no STJ quanto no STF, 
os respectivos processos estão con-
clusos aos relatores. Aguardemos.

AçÃO COlETIVA
ATRASO dE SAláRIO 
Em 23 de setembro de 2005, por 
quebra de cláusula do acordo co-
letivo, a CET-SP perdeu em to-
das as instâncias judiciais, faltando 
ainda a apreciação, por parte de 
TST, de mais um recurso da Em-
presa. Aguardando pauta de jul-
gamento. Processo nº no TRT de 
origem: 240200/2005-0026-02.

AçÃO dA dTE
A CET-SP entrou com recur-
so contra a decisão  do TRT2, 
em 08/11/2016, que manteve a 
procedência  da ação em favor 
dos trabalhadores. Ainda sem 
decisão do recurso. Processo 
nº 000255470.2013.5.02.0033 - 
Vara 33ª

açãO DOS guINChEIROS
O SINDVIÁRIOS entrou com re-
curso em 25 de abril de 2016 con-
tra a decisão do TRT02, que refor-
mou a sentença julgada procedente 
em favor dos trabalhadores. Ainda 
sem decisão do recurso. Processo 
nº 0001513.2012.5.02.0033 - Vara 
33ª

Curtas
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AdICIONAl dE PERICulOSIdAdE
As agressões sofridas pelos trabalhadores na fiscalização do trânsito e

o perigo constante faz jus à ação do SINDVIÁRIOS

Embora muitos trabalhadores 
entendam o recebimento do 
adicional de periculosidade 

como um benefício a mais, pagos 
pelos contratantes ou gestores pú-
blicos, convém esclarecer: o adicio-
nal é uma compensação financeira 
pelos riscos à saúde física e psíquica 
sofrida pelo trabalhador no seu am-
biente de trabalho.

As várias agressões sofridas pe-
los trabalhadores e trabalhadoras na 
fiscalização do trânsito, o perigo cons-

tante na abordagem de munícipes, 
que podem ou não ser agressivos, faz 
jus à ação e defesa pelo SINDVIÁRIOS, 
para o recebimento do adicional de 
periculosidade aos trabalhadores que 
exercem a fiscalização de trânsito. 

O projeto de lei 447/2015 está 
na CTASP - Comissão de Trabalho, 
de Administração e Serviço Público 
da Câmara dos Deputados e por es-
tratégia política, o relator é o deputa-
do federal Vicentinho (PT-SP), com o 
qual temos estreita relação.

Estamos agendando retorno 
a Brasília e, dentre outras tratativas, 
estaremos com o deputado solici-
tando a agilização para que muito 
em breve os trabalhadores rece-
bam esse adicional que, reiteramos, 
é legítimo e justo à categoria.

O SINDVIÁRIOS sempre bus-
cou e continuará buscando a valori-
zação dos trabalhadores e trabalha-
doras operacionais e administrativos, 
nesse sentido, também apoiamos o 
projeto de lei 1027/2015, que traz 
recursos para a empresa, para in-
vestimentos em infraestrutura e ca-
pacitação.

Essas ações do SINDVIÁ-
RIOS em Brasília são efetuadas com 
apoio político da CNTTL-CUT - 
Confederação Nacional dos Traba-
lhadores em Transporte e Logística 
da CUT, da qual somos filiados e do 
nosso colaborador Isaias Paranha.

Projeto de lei que está
em tramitação, tem o

deputado federal Vicentinho 
(PT-SP) como relator
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Data-BaSE
Data-base é o período do 

ano em que patrões e trabalha-
dores representados pelo sindi-
cato, se reúnem para repactuar 
os termos dos seus contratos 
coletivos de trabalho.

Neste período, os traba-
lhadores, através do sindicato, 
podem reivindicar a revisão de 
salário ou apontar a manuten-
ção do acordo, além de incluir 
novas cláusulas.

O SINDVIÁRIOS costuma 
fechar seus ACTs com duração 
de 24 meses, discutindo anual-
mente apenas as cláusulas de 
natureza econômicas.

Por serem fruto de acordo 
entre as partes, as datas-bases 
podem variar de empresa para 
empresa, caindo sempre no dia 
1º de cada mês.

A CET-SP, EMDEC e CET-
Santos têm sua data-base no 
mês de maio. Já para quem tra-
balha na TRANSERP, a data-ba-
se ocorre em março.

A data-base de uma catego-
ria também serve como mo-
mento de início da aquisição 
dos direitos trabalhistas. 

Se uma determinada catego-
ria tem data-base em maio, mas 
os patrões e empregados desta 
categoria só fecham o acordo 
em novembro, os direitos acor-
dados deverão ser cumpridos 
de forma retroativa, contando a 
partir do momento da data-ba-
se, neste caso, o mês de maio.

Isso evita que o empregador 
tente adiar ao máximo o acor-
do. Mesmo que o acordo de-
more a sair, seus efeitos serão 
retroativos.

Você sabia? aconteceu

Campinas

São PauloSantos

Fazia tempo que não tínhamos um começo de ano tão agitado. Provavel-
mente a grande movimentação se deu por conta da troca de administra-
ções que tivemos na maioria das cidades, devido às eleições ocorridas em 
outubro do ano passado. Confira abaixo alguns fatos

No dia 17 de janeiro, participamos da 
manifestação contra o aumento abu-
sivo das tarifas de ônibus.

No dia 18 de janeiro publicamos uma 
matéria reclamando dos uniformes 
de nossos agentes da EMDEC.

No dia 6 de janeiro enca-
minhamos ofício e soltamos 
boletim cobrando os respon-
sáveis sobre os constantes 
assaltos aos cabos de energia 
dos semáforos.

Em 9 de janeiro decretamos 
luto no SINDVIÁRIOS em de-
corrência do assassinato de 
nosso companheiro de tra-
balho Ademir José Martins. 
E, aqui, cabe mais uma vez o 
nosso agradecimento e ho-
menagem pelo homem e tra-
balhador que foi.

No dia 9 de dezembro, o SINDVIÁRIOS 
mais uma vez mostrou sua força e 
conseguiu vitória na justiça, reinte-
grando o trabalhador Amaro Caita-
no que foi demitido injustamente em 
abril de 2016.

No dia 3 de janeiro foi a vez de pro-
testar contra os reajustes que o pre-
feito, vice e secretários receberam 
em Santos. Em matéria específica, a 
direção do SINDVIÁRIOS repudiou 
o aumento, ainda mais no momento 
em que a cidade atravessa uma de 
seus maiores crises. 

gOStOu?
Acesse o conteúdo 

completo dessas matérias 

e muito mais em nosso site.

www.sindviarios.org.br
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aconteceu

VENdO Ou TROCO
CB 300 R 2009/2010 c/ 29 mil 
rodados R$ 6.000,00, tem R$ 
1.200,00 de documentos. Aceito 
carro mesmo valor.

Tel: (11)999221961 - c/Laine

VENDO R$ 70.000,00
Civic 2016 completo, banco 
de couro, câmbio automático, 
15 mil rodados docto ok, IPVA 
2017 pago.

Tel: (11) 98763-6829 - c/Bezerra

ECOSPORt 2005
Vendo. Completa. Bom estado 
R$ 16.500
Tel: (13) 97407-1610 c/ Santana

SuzaMaR
Férias maravilhosas para você e 
sua família. Colônias e Pousadas 
espalhadas pelo Brasil.
Informações: São Paulo (11) 3333-
8363; Santos (13) 3221-3320; 
Campinas (19) 3273-8438.

uNINOVE
10% de desconto na mensa-
lidade do colégio, graduação 
presencial e EAD, 15% de des-
conto na mensalidade para Pós 
Graduação para sindicalizados 
do SINDVIÁRIOS.

Informações: www.uninove.br

CRuzEIRO DO Sul
10% de desconto na educação 
infantil, ensino fundamental, mé-
dio e técnico para sindicalizados 
do SINDVIÁRIOS.

Mais informações: www.colegiocruzei-
rodosul.com.br

uNIP
10% de desconto na graduação 
e Pós-Graduação para sindicali-
zados do SINDVIÁRIOS, presen-
ciais e EAD.

Informações: www.unip.br

CaNDIDO MENDES
Desconto de 50% na matrícula e 
10% de desc. nas mensalidades 
nos cursos de Pós-Graduação para 
sindicalizados do SINDVIÁRIOS.

Informações: www.unip.br

alugO aPtO 
2 dorm., sala, coz., lav., arm. pla-
nejados nos dor. e coz.Portaria 
24 hs, Sal.festas, pisc., Taboão da 
Serra, próx. comércio. R$ 1.600, 
IPTU e cond. incluso.

Tel: (11) 98863-5220 / (19) 
3328-2360 - c/ Mário

aPO ODONtOlOgIa
Plano odontológico com mais de 
150 procedimentos com cobertura 
total. Apenas R$ 18,19 por usuário. 
Cobertura nacional do plano.

Informações: www.sindviarios.org.br

SalgaDOS P/fEStaS
Coxinha, bol. de queijo,bol. de 
carne, risolis e quibe.R$ 40 cong. 
e R$ 45 fritos. Atende a grande 
SP. Entrega: R$10,00.

Tel: (11)3331-2618 (11) 99835-
3393 - c/ Luiz

MaSSaS fRESCaS
Artesanais. Encomendas.

Whatsapp: 98096-9699 c/Helenice

QuAdRO REPROduçÃO
Quarto de Van Gogh - 70 x 90. 
R$ 380 a vista. Tenho vasto acer-
vo de quadros para venda.

Tel: 11 98192-5119 c/ Marcos

2 POltRONaS
em mogno (madeira maciça) e 
uma mesa de centro/canto tb 
em mogno com tampo de vidro, 
usado em ótimo estado de con-
servação! R$ 300.

(19) 99107-3628, com Raul

Classificados

Automóveis Colônias

Educação

Imóveis

Saúde

OutrosServiços

gostou da nossa novidade?
Esse espaço, totalmente gratuito para sindicalizados, é seu. Aqui 
você poderá  anunciar qualquer tipo de produto que gostaria de 
trocar, vender ou alugar. Quer utilizar o espaço?
Mande um e-mail para: classificados.sindviarios@gmail.com junto 
com o conteúdo de seu anúncio e identificação (nome, telefone e 
número de registro da empresa).
SINDVIÁRIOS, cada vez  mais conectado com você!
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