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A inflação já se tornou rotina no país e 
tem impactado diretamente no bolso 
dos brasileiros e brasileiras. Contudo, tal 
descontrole econômico enfrentado pelo 

país nos últimos anos, é resultado da trágica política 
neoliberal do Governo Bolsonaro, que privatiza, 
destrói o meio ambiente, salários e direitos, ameaça 
servidores e os serviços públicos, e atua com desprezo 
à ciência no combate a pandemia. Com medo de ser 
preso por crime de genocídio, o presidente segue 
envergonhando o povo brasileiro lá fora e ameaçando 
a democracia do país com um golpe.

A cada dia, semana, mês que passa os preços nos 
postos de combustíveis, supermercados, sacolões, 
açougues aumentam, e as sacolas de compras 
diminuem. O carrinho do mercado outrora cheio 
perdeu lugar para as 
cestinhas minguadas, 
mas que custam caro. 
Este cenário se reflete 
em inúmeras famílias 
brasileiras, mas são 
os desempregados, 
trabalhadores e 
aposentados de 
renda mais baixa 
que sofrem de forma 
mais agressiva os impactos da inflação. A “fila do 
osso” no açougue da capital do Mato Grosso (Cuiabá), 
maior estado exportador de carne do país, retrata a 
desigualdade gerada por este governo que coloca em 
segundo plano seu próprio povo.

Para os aposentados e aposentadas do serviço 
público, a situação também é bastante preocupante. 
Desde 2016 estamos sem reajuste salarial e a 
projeção para o próximo ano divulgada pela OCDE 
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico), é que teremos no Brasil a quinta maior 
inflação do mundo. Ou seja, a previsão é que a 
situação dos aposentados e pensionistas no país 
continue caminhando para menores condições 
econômicas e de qualidade de vida.

Enquanto a população tenta fazer milagre 
com a renda mensal, para conseguir dar conta 
das despesas de água, luz, alimentação, moradia, 
transporte, etc, o Ministro da Economia Paulo 
Guedes sugere como medida para a crise econômica 
e a insegurança alimentar, doar as sobras de 
alimento dos restaurantes as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. A mesa e o bolso da classe 
alta, dos políticos e aliados do Governo Bolsonaro no 
final do mês continua cheia continuam cheios, mas o 
que resta ao povo brasileiro é a pobreza e a fome.

EDITORIAL

Inclusão digital
 Oferecer subsídios para que 

a categoria possa participar das 
atividades virtuais promovidas pela 
entidade. Este é o objetivo do curso 
de inclusão digital que está sendo 
articulado pelo Sinditest. Interessadas 
e interessados deverão entrar em 
contato com o GT de Aposentadas, 
Aposentados e Pensionistas. Mais 
informações em breve!

Encontro do GT
 A coordenação do GT de 

Aposentadas(os) estuda a realização 
de um encontro presencial do grupo 
no final do ano. O evento está 
condicionado à situação da pandemia 
de coronavírus no Brasil no último 
bimestre de 2021 e ao avanço da 
vacinação nas demais faixas etárias. 
Estamos torcendo para que a nossa 
confraternização seja possível!

EXPEDIENTE

Medida visa diminuir os riscos  
de contaminação pela Covid-19

Desde julho é possível realizar consultas com o de-
partamento jurídico, regularizar pendências com a 
secretaria e solicitar reuniões presenciais com a di-

retoria na sede administrativa do Sinditest. Os atendimen-
tos estão sendo marcados pela recepção mediante agen-
damento prévio pelo telefone 41 3362-7373. O horário de 
funcionamento da entidade também mudou: o expediente 
atual é das 10h às 16h.

“Readequamos os nossos procedimentos e adaptamos o 
horário para viabilizarmos o retorno dos atendimentos pre-
senciais na sede. Sabemos o quanto esse contato pessoal é 
importante para a categoria, principalmente para as apo-
sentadas e aposentados que integram a nossa base”, explica 
Mariane Siqueira, coordenadora geral da entidade.

Filiadas e filiados ao Sinditest 
podem expor os seus produtos

Oferecer à categoria alimentos frescos, produtos 
agroecológicos e artesanatos, além de estimular a 
economia local. Este é o objetivo da Feira da Econo-

mia Solidária, iniciativa realizada pelo Sinditest em parce-
ria com a Rede Paranaense de Economia Solidária Campo 
Cidade (Mandala). O evento, que acontece todo primeiro 
sábado do mês, das 9h às 15h, na sede social, é aberto ao 
público. “A Feira está crescendo aos poucos. Queremos que 
mais gente participe, tem muita gente talentosa na cate-

Atendimentos na sede administrativa 
retornam mediante agendamento prévio

Além do agendamento prévio, é obrigatório o uso de máscara em todas as 
dependências do Sindicato. Visitas em grupo também estão temporariamen-
te suspensas, assim como a realização de qual-
quer tipo de alimentação no local. “Estamos 
operando com um número restrito de funcio-
nárias e funcionários e evitando ao máximo co-
locá-los em situação de exposição, por isso es-
tamos sendo bem rigorosos quanto ao número 
de pessoas na sede. Pedimos, neste momento, 
compreensão às nossas filiadas e aos filiados.  
Temos plena consciência que todos esses pro-
tocolos são necessários para que a pandemia 
termine o quanto antes”, finaliza Mariane.

RETORNO

EVENTO

Sede social recebe Feira da Economia 
Solidária todo primeiro sábado do mês

goria!”, afirma Maria Aparecida Oliveira, 
coordenadora do GT de Aposentadas, Apo-
sentados e Pensionistas da entidade.

O Sindicato oferece aos expositores e exposi-
toras sua estrutura física e apoio na divulgação 
da Feira. Para as filiadas e filiados não há cus-
to algum caso queiram expor os seus produtos. 
Outra comodidade é a possibilidade de retirada 
no local das cestas produzidas pela Rede Pro-
dutos da Terra PR, que devem ser encomenda-
das previamente pelo site do projeto. “A feira 
funciona como um ponto de entrega dos produtos”, explica Cida.

Aproveite a Feira para fazer as suas compras num ambiente seguro e con-
tribua também com os pequenos produtores, categoria que foi tão afetada 
pela crise provocada pela pandemia. “Venha comer um pastel, tomar um ca-
fezinho, garantir a sua feijoada de sábado, comprar uma lembrancinha para 
uma pessoa querida e de quebra contribuir com nossas(os) colegas”, finaliza 
a coordenadora.

 Para agendar o seu atendimento com a recepção ou com a diretoria  
entre em contato pelo telefone 41 3362-7373. Para consulta com o 
jurídico, agende via WhatsApp pelo telefone: 41 99811-0505.

Feira de Economia Solidária do Sinditest
Todo primeiro sábado de cada mês, das 09h às 15h,  
na Sede Social do Sindicato. Mal. Deodoro, 1899 
Alto da XV, Curitiba-PR, CEP 81480-190. Participe!

 Quer expor na feira? Entre em contato com a Cida +55 41 8475-7399 
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Decreto 10.620/21
 Em meio às inúmeras alterações nas 

regras de concessão dos benefícios, 
uma norma aprovada com a Reforma 
da Previdência passou batida aos 
olhos de muitos: o Decreto 10.620/21, 
que desloca a competência para 
análise das questões previdenciárias 
ao INSS e estabelece um novo 
modelo de análise e de competência 
para concessão e manutenção das 
aposentadorias das servidoras e dos 
servidores públicos federais. “Com 
isso, a concessão das aposentadorias 
e demais benefícios previdenciários 
ficará mais lenta, fragilizando os 
direitos da categoria. Questões que 
hoje são consideradas como simples e 
resolvidas junto às instituições poderão 
implicar em demora na efetivação 
dos direitos, bem como em excessiva 
judicialização”, explicam os advogados 
Bruno Rodrigues Zanello e Christian 
Marcello Mañas, da assessoria jurídica 
do Sinditest. Na prática, trata-se de 
mais um passo no sentido de promover 
a extinção do Regime Próprio dos 
servidores, garantia conquistada às 
custas da luta histórica da categoria, o 
que não pode ser admitido. “Qualquer 
modificação nesse sentido apenas 
poderia ocorrer através de lei, aprovada 
no Congresso Nacional, jamais através 
de decreto”, finalizam os advogados.

NOTAS

Com medo de ser 
preso por crime de 

genocídio, o presidente 
segue envergonhando o 
povo brasileiro lá fora e 
ameaçando a democracia 
do país com um golpe”



O EMPRÉSTIMO 
É NECESSÁRIO?

 Antes de realizar a contratação do 
crédito consignado, tenha em mente 
o impacto na renda mensal. Como as 
parcelas são descontadas diretamente 
da folha de pagamento, a quantia 
recebida por mês será reduzida até a 
quitação do endividamento. Portanto, 
avalie o grau da necessidade do 
empréstimo. 

BUSQUE INSTITUIÇÕES 
CONFIÁVEIS

 Dada a validação da necessidade 
do empréstimo, busque informações 
nos bancos em que já é cliente e 
procure indicações com pessoas de sua 
confi ança das instituições conhecidas e 
idôneas para o procedimento. 

DESCONFIE DE 
OFERTAS MILAGROSAS!

 Sabe aquela proposta dos sonhos: 
sem taxas e juros, ou de valores muito 
baixos, redução das parcelas? Corre, 
pois é propaganda enganosa. Estas 
ofertas milagrosas não existem, você 
está contratando uma operação em 
que são aplicadas taxas para realizá-
la. Além do mais, o Brasil está entre os 
países com as maiores taxas de juro no 
mundo, ou seja, emprestar dinheiro no 
país custa caro.

NÃO ASSINE CONTRATOS 
EM BRANCO OU 
DIFERENTES DO ACORDADO

 Verifi que as informações do contrato, 
é imprescindível que conste no 
documento que será assinado o valor do 
empréstimo (o que será recebido e o que 
será cobrado), a quantidade de parcelas 
e as taxas. Em hipótese alguma assine 
qualquer documento em branco ou 
parcialmente preenchido, mesmo sob a 
alegação de ser apenas uma simulação. 
Realizar uma simulação de crédito 

CUIDADO, É GOLPE!

Crédito Consignado: é golpe ou não?

O 1° Fala do Jurídico especial campanha “Cuidado, é 
Golpe!”  discutiu os cuidados com o empréstimo 
consignado. Esta modalidade de crédito pode ser 

solicitada por funcionários públicos, aposentados e pen-
sionistas do INSS, e consiste em descontos da parcela do 
endividamento do empréstimo solicitado direto na folha 

de pagamento do salário ou da aposentadoria.
Assim sendo, o crédito consignado não confi gura um golpe, 

mas é preciso estar atento quanto às tratativas do acordo e o con-
trato fi rmado. O advogado Bruno Zanello, que presta a assessoria 
jurídica do Sindicato, fez uma série de recomendações durante o 
encontro para quem pretende solicitar o empréstimo consignado.

é um procedimento 
comum, mas a partir 
do momento que o 
documento é assinado, 
há a possibilidade 
que seja lançado o 
empréstimo mesmo 
que não tenha sido 
formalmente solicitado, 
portanto também tenha 
cautela em compartilhar seus dados. 

Atenção para negociações por 
telefone, pois as tratativas do contrato 
podem ser expressas de modo diferente 
do acordado. E para negociações feitas 
online, verifi que a segurança do site. 

NÃO PAGUE NADA! 
 Quando o crédito é solicitado não 

há a necessidade de realizar qualquer 
antecipação de pagamento para fi nalizar 
a contratação.

CONTRATEI O 
EMPRÉSTIMO, E AGORA?

 Após fi nalizada a contratação do 
empréstimo, cobre uma cópia do 
documento e guarde. É fundamental que 
os contracheques sejam constantemente 
acompanhados, para monitorar a 
regularidade dos descontos. Caso queira 
cancelar o empréstimo, é possível 

desistir do contrato em até 7 dias após a 
assinatura, sob a Lei do Arrependimento. 

Qualquer inconsistência ou suspeita 
na operação, é importante que o 
PROCON seja acionado. Lembrando que 
o PROCON é um órgão administrativo, 
para outras demandas como a 
solicitação de reparos e ressarcimento 
é necessário que o poder judiciário seja 
contatado.

cautela em compartilhar seus dados.  Assita todas as lives e 
bate-papos promovidos 
pela campanha Cuidado, 
é golpe! no 
canal do 
YouTube
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