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Dia internacional Da mulher reúne milhares 
De trabalhaDoras em são Paulo e bauru
As homenagens às mulheres ocorreram em 8 e 22 de março respectivamente . 

4,5 e 6

FeriaDo ou Ponto 
Facultativo?
Essa é uma dúvida que muitos 
trabalhadores ainda têm. Veja qual a 
diferença entre um e outro na 

Todo trabalhador no Brasil com carteira 
assinada tem o valor equivalente a um dia de 
trabalho descontado anualmente.

contribuição sinDical  
é lei FeDeral

emPresas com Data-base 
em 1º De abril: 

Pág.3Pág.2

Na primeira rodada de negociação, o  
Sindicato reafirmou as reivindicações da 
Pauta e exigiu agilidade no processo.

Pág.7

   em são Paulo, mônica Waldvogel conversou com as trabalhadoras    luciana meira coordenou o bate-papo com as trabalhadoras em bauru
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 Palavra do Presidente

Existem eventos que a 
gente não se preocu-

pa se vamos ou não con-
tar com um grande nú-
mero de pessoas. Falo do 
tradicional evento que o 
Sintetel realiza todos os 
anos em 8 de março, Dia 

Internacional da Mulher.

Na capital, mesmo com toda a chuva que caía na-
quele sábado, quase mil mulheres trabalhadoras 

Parabéns às mulheres!
compareceram ao nosso evento. Isso me deixa orgu-
lhoso, pois é prova que estamos no caminho certo. 

Nossa diretoria dá todo o respaldo às mulheres 
que são a maioria de nossa categoria. Hoje no 
Brasil temos mulheres em cargos importantes 
como presidenta e ministras. Temos mulheres 
em todos os setores da sociedade ocupando po-
sições importantes.

Hoje não tem mais distinção de cargos. Isso 
mostra uma evolução da sociedade. O esforço e 
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aFiliaDo a:

Ao contrário do que muitos pensam, nem 
todas as datas conhecidas como feriados 

são, de fato, feriados. O Carnaval, por exemplo. 
A maior festa popular do país é, na verdade, 
ponto facultativo. Mas, então, qual é a diferen-
ça entre feriado e o tal ponto facultativo? O que 
isso muda na vida do trabalhador?

Qual é a diferença entre FeriaDo e Ponto Facultativo? 

-1° de janeiro: confraternização universal (feriado 
nacional) – quarta-feira 
- 3 de março: carnaval (ponto facultativo) – 
segunda-feira 
- 4 de março: carnaval (ponto facultativo) – terça-feira 
- 5 de março: Quarta-feira de cinzas (ponto 

VEjA ABAIxO 

o trabalho que fazemos para trazer as mu-
lheres para o Sindicato são grandes e tem 
surtido resultado.

O evento em homenagem às mulheres das 
regiões de Bauru, Ribeirão Preto e São 
josé do Rio Preto repetiu o sucesso de 
São Paulo. Parabéns às mulheres, mães e 
trabalhadoras!

Almir Munhoz
Presidente do Sindicato

O feriado é uma folga obrigatória sem a possibili-
dade de desconto na remuneração do empregado. 
Os profissionais que exercerem atividade nessas 
datas devem, obrigatoriamente, ser remunerados 
de forma extra ou, caso haja acordo nesse senti-
do, ficar com as horas de trabalho acumuladas 
para usufruir no futuro. 

Já o ponto facultativo não obriga a empresa a dar 
folga ao trabalhador. Fica a critério do emprega-
dor dispensar ou não o funcionário naquela data. 
A decisão cabe exclusivamente ao bom senso da 
empresa.

Esclarecido isso, quais são os feriados e pontos 
facultativos previstos para 2014 no Brasil? 

facultativo até as 14h) – quarta-feira 
- 18 de abril: Paixão de cristo (feriado 
nacional) – sexta-feira 
- 21 de abril: tiradentes (feriado nacional) – 
segunda-feira 
- 1° de maio: Dia mundial do trabalho 
(feriado nacional) – quinta-feira 
- 19 de junho: corpus christi (ponto 
facultativo) – quinta-feira 
- 7 de setembro: independência do brasil 
(feriado nacional) – domingo 
- 12 de outubro: nossa senhora aparecida 
(feriado nacional) – domingo 
- 28 de outubro: Dia do servidor Público 
(ponto facultativo) – terça-feira 
- 2 de novembro: Finados (feriado nacional) 
– domingo 
- 15 de novembro: Proclamação da república 
(feriado nacional) – sábado 
- 24 de dezembro: véspera de natal (ponto 
facultativo após as 14h) – quarta-feira 
- 25 de dezembro: natal (feriado nacional) – 
quinta-feira 
- 31 de dezembro: véspera de ano novo 
(ponto facultativo após as 14h) – quarta-feira
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 Ação

contribuição sinDical é obrigatÓria Por lei FeDeral

Muito se perguntam se é possível manter 
o Convênio Médico após deixar a em-

presa. A resposta é sim, desde que obedecidos 
alguns critérios. Desde 1º de junho de 2012, a 
ANS (Agência Nacional de Saúde) tem uma re-
solução que permite aos demitidos sem justa 
causa e aos aposentados continuarem com o 
benefício.

O imposto de contribuição sindical é obri-
gatório por lei. A regulamentação está dis-

posta no artigo 149 da Constituição Federal que 
prevê a contribuição sindical, em conformida-
de com os artigos 578 e 579 da CLT. Estes preve-
em o pagamento da contribuição por todos os 
trabalhadores com carteira assinada. 

O valor do desconto refere-se a um dia de ser-
viço anual, independente se o trabalhador é fi-
liado a sindicatos ou não. O desconto é para to-
dos e ocorre na folha de pagamento no mês de 

março. A dedução pode ocorrer em outros meses 
caso o empregado seja admitido após o terceiro 
mês do ano, por exemplo.

 A empresa é obrigada a descontar do salário do fun-
cionário a parcela do imposto. Fica encarregada de re-
passar a contribuição à Caixa Econômica Federal até o 
último dia útil do mês de abril. A contribuição não de-
pende da vontade do Sindicato. É uma lei federal. 

O repasse acontece da seguinte maneira, conforme 
ilustrado no gráfico:

aPosentaDos e DemitiDos podem 
manter o Plano De saúDe emPresarial?

A principal regra é que o ex-trabalhador deve 
ter contribuído no pagamento do plano en-
quanto estava na empresa. Essa coparticipa-
ção independe do valor. Vale, por exemplo, 
aquela descontada em folha. Entretanto, não 
se aplica aos casos de participação exclusiva 
para o pagamento de consultas e procedimen-
tos e também para os valores gastos com de-
pendentes e agregados. 

Ao sair da empresa, a pessoa tem até 30 dias 
para fazer a adesão. Se optar por manter o pla-
no empresarial, deverá arcar integralmente 
com o custo. Podem se beneficiar dessa norma 
da ANS todos que tiveram os contratos assi-
nados após 1º de janeiro de 1999 ou que foram 
adaptados à Lei nº 9.656, de 1998. 

POR quANTO TEMPO PODE-SE 
MANTER O PlANO?
No caso do empregado demitido, o plano 
empresarial pode ser mantido por um pe-
ríodo equivalente a um terço do tempo em 
que foi beneficiário dentro da empresa, com 
limite máximo de dois anos e mínimo de seis 
meses.

Para os aposentados, o plano pode ser manti-
do por tempo indeterminado por aqueles que 
contribuíram com convênio da empresa por 
mais de dez anos. Quando o período de con-
tribuição for menor, cada ano trabalhado dará 
direito a um ano com o plano.

sintetel conQuista PPr na ctDi

Depois de várias tentativas em 2013, o Sintetel 
e a CTDI chegaram a um entendimento para 

a PPR/2013. O acordo foi decidido na reunião rea-
lizada em 11 de março. 

Mesmo a empresa alegando prejuízo, o Sintetel 
negociou e garantiu a participação nos resultados 
para os trabalhadores.

O Sindicato realizou assembleia com os trabalha-
dores em 18 de março para apresentar a proposta 
que foi aprovada pela maioria absoluta. 

Desta forma, o crédito será efetuado em 30 de 
abril de 2014.

O Sintetel protocolou no Ministério 
do Trabalho uma denúncia contra a 

Alma Viva. Os motivos são a prática de as-
sédio moral e a falta de pagamento de sa-
lário para os trabalhadores em treinamen-
to. A medida foi tomada em 18 de março, 
terça-feira.

O próximo passo é aguardar o posiciona-
mento do Ministério Público. “Além da 
denúncia realizada pelo Sindicato, é mui-
to importante que os trabalhadores este-
jam prontos para mobilização porque isso 
fortalece nossa luta”, afirma Fábio Olivei-
ra, dirigente do Sintetel.  

sinDicato Denuncia 
alma viva no ministério 
Do trabalho



  J o r n a l  L i n h a  D i r e t a4

  Homenagem

Cenise Monteiro de Moraes, secretária da Mu-
lher da entidade, iniciou oficialmente o even-

to do Sintetel em homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher relembrando o massacre das mulheres 
tecelãs, ocorrido em Nova Iorque, nos Estados Uni-
dos, em 1857.

Com a participação de todas as mulheres da diretoria 
executiva do Sindicato, o presidente do Sindicato Al-
mir Munhoz falou sobre a data. “Existem eventos que 
a gente não se preocupa com a presença, mesmo com 
toda essa chuva, vocês vieram e isso me deixa orgu-
lhoso, prova que estamos no caminho correto”. Almir 
ainda foi homenageado pelo constante incentivo para 
que mais mulheres participem da vida sindical. 

A vice-presidenta do Sintetel, Cristiane do Nascimen-
to, lembrou que além de um dia de comemoração, a 
data também exigia reflexão. “Todos os dias nós ve-
mos atos de violência contra a mulher e temos a res-
ponsabilidade de acabar com essa prática”, destacou.

Após os atos de conscientização, o evento foi encerra-
do com o sorteio de brindes. Quem saiu feliz foi a apo-
sentada Dora Buzone. “Minha TV estava queimada. 
Moro em Limeira e por conta da viagem meus familia-
res me aconselharam a não vir”, desabafa a aposenta-
da e ganhadora da televisão de 42 polegadas.

No encerramento dos discursos, houve uma homena-
gem às mulheres que contribuem para o trabalho no 
Sindicato. Diretoras e funcionárias de diversos setores 
e regiões receberam um buquê de flores em forma de 
agradecimento.

Dia internacional Da mulher reúne 
mais de 800 pessoas em são Paulo

  almir munhoz, presidente do sintetel: “Procurei em 
toda minha vida praticar a democracia. Jovens, mulheres 
e aposentados sempre terão espaço no sindicato”

  tv: almir munhoz entrega tv à Dora buzone que veio de 
limeira: estou muito feliz. é a primeira vez que participo”

        Quase desisti de vir por causa da chu-
va, mas minha família sempre vem e no final 
acabei vindo também”, conta tatiane batista 
- Atento/Belém

              conheço desde criança o sindicato e hoje 
trago meus filhos. o dia da mulher é muito 
importante e precisamos valorizar”, diz silvia 
maria de oliveira da silva - Atento/Santos

                   hoje o melhor esposo que a mulher tem  
é o emprego. no meu tempo a mulher era es-
crava do homem, hoje ela tem mais liberda-
de”, afirma helena garcia - aposentada pela Telefônica

  grande equipe trabalhou na organização do evento
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trabalhaDoras debatem ampliação do 
seXo Feminino no mercado de trabalho

O grande destaque do evento foi o debate entre quatro 
mulheres que quebraram paradigmas ao atuarem em 

profissões que, no passado, eram exercidas pelos homens.

Mediado pela jornalista Mônica Waldvogel, o debate 
trouxe à tona a desigualdade de gênero. A supervisora de 
obras Sandra Bernardes, 37 anos, chefia no seu dia a dia 40 
homens. Formada em arquitetura, botou a mão na massa 
e foi trabalhar com os “peões”. A supervisora contou que, 
de início, alguns pedreiros se recusavam a receber suas or-
dens, mas aos poucos foi conquistando espaço.

Maria Roseane Bezerra, 25 anos, supervisora de DG 
(Distribuidor Geral) é a única mulher em seu local de 
trabalho. “Eu nem sabia o que era o DG no início. Chega-
va em casa chorando, mas acabei desenvolvendo minhas 
habilidades e fui promovida”. 

Cristiane Castro, 43 anos, é técnica de ADSL. Cristiane 
contou que, por ser mulher, no início de sua carreira escu-
tava muitas piadas preconceituosas referentes à sua inca-
pacidade para o serviço. “Atualmente, quando vou à casa 
de um assinante resolver alguma coisa na banda larga, a 
maioria fala ‘olha é uma mulher. Agora a coisa vai funcio-
nar’. Eu sempre dou risada”, conta a técnica.

Adriana Castro, 42 anos, é ligadora de linhas telefônicas. 
Adriane afirma nunca ter sofrido preconceito e sempre 
ter sido bem recebida pelos homens da empresa. 

A supervisora de obras Sandra Bernardes concluiu sua 
participação com uma mensagem a todas as mulheres. 
“Sonho é uma coisa que todas devemos ter, porque ele faz 
com que busquemos nossos objetivos”

  mônica Waldvogel: “ninguém pode negar a força da 
mulher. Precisamos diminuir as diferenças salariais, de 
ascensão de carreira e muito mais. aos poucos chegaremos lá”.

  Da esq. p/ dir.: cristiane castro, maria roseane bezerra, mônica Waldvogel, adriana castro e sandra regina bernardes.

  cenise de moraes, secretária da mulher do sintetel: 
“apesar de ser um dia alegre, não podemos esquecer das 
companheiras que perderam a vida em nova iorque”

  cristiane do nascimento, vice-presidenta do sintetel: 
“mulheres e homens são companheiros e devem dividir 
as responsabilidades”

em 22 de março, o sindicato realiza 

a homenagem às mulheres das 

regiões de bauru, ribeirão Preto 

e são José do rio Preto. veja a 

cobertura completa do evento na 

próxima edição em abril/2014

Em abril, o Sintetel, em parceria com a TIVIT, pro-
porcionará a todas as mulheres trabalhadoras 

do site Jundiaí um dia de reflexões.

Na ação Momento Mulher, promovida pela secretaria 
da mulher do Sintetel, dúvidas serão esclarecidas e 
alguns assuntos serão abordados, como trabalho, 
casa, família e violência. 

O encontro está marcado para acontecer na empresa TI-
VIT - Jundiaí no dia 4 de abril em dois horários: 12h e 18h. 

inFormações Pelo número 
(11) 3351-8899 ou (19) 3236-1080 

sintetel e tivit promovem 
momento mulher em JunDiaí

  Homenagem
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  Homenagem

“Mulher, modelo de amor, força e superação”. 
Este foi o lema que guiou o evento em ho-

menagem ao Dia Internacional da Mulher para as re-
giões de Bauru, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

O Espaço Sagae, em Bauru, foi o palco das homena-
gens ocorridas no sábado, 22 de março, que reuniu 
1.035 pessoas. 

Após a exibição de um vídeo institucional,  foi com-
posta a mesa solene na qual todos componentes fi-
zeram o uso da palavra. “Este evento nos dá trabalho, 
mas também nos deixa tranquilos, pois a presença de 
vocês é garantida”, disse Jorge Luiz Xavier, diretor re-
gional de Bauru e anfitrião do evento.

Para o diretor Financeiro do Sindicato, José Carlos 
Guicho, o dia das mulheres deveria ser todos os dias. 
“Nossa categoria sempre foi predominantemente de 
mulheres a começar no passado pelas telefonistas e 
hoje no teleatendimento, discursa.

Discursaram o deputado estadual Pedro Tobias 
e o vereador Roberval Sakai, que parabenizaram 
o Sintetel. O presidente da Confederação dos 
Trabalhadores em Comunicação e Publicidade, 

Gilberto Dourado, pregou o respeito às mulheres 
na sociedade". 

Cenise Monteiro, secretária da Mulher do Sintetel, foi 
homenageada, assim como todas as mulheres do Sin-
dicato, pelos excelentes serviços prestados à entidade.

MulHERES CONTAM SuA ExPERIêNCIA DE VIDA
A exemplo do evento ocorrido na capital, o Sindicato 
também preparou um bate-papo entre três mulheres 
trabalhadoras. A dinâmica teve a mediação da jornalista 
Luciana Meira, apresentadora do programa Gente que 
Acontece, que vai ao ar diariamente pela NET Bauru. Fo-
ram entrevistadas a empreendedora Nair Santos, a cabis-
ta Gorete Martins e a caminhoneira Gislaine Soares.

Gorete Martins, 55 anos, trabalha há 22 anos como ca-
bista. Funcionária da Tel, trabalha junto com seu mari-
do, com quem é casada há 35 anos e têm cinco filhos e 
nove netos. “No começo foi difícil, pois ninguém acei-
tava uma mulher como cabista”, conta.

Gislaine Soares, 31 anos, é casada e tem um filho de oito 
anos. Trabalha na Braspress, empresa de transporte na 
qual dirige um caminhão de 10 metros e roda, em mé-
dia, 350 quilômetros por dia. “Agora eu me preparo para 

homenagem às mulheres contou com 
mais de mil pessoas em bauru

tirar a licença para dirigir carretas de 20 metros. Eu 
exerço minha liderança sem arrogância”, completa.

Nair Santos é empreendedora no ramo do comércio de 
joias. “Fiz um curso de empreendedorismo no Senac e 
hoje tenho três lojas. Mudei meus valores e conceitos para 
me adaptar. Sejam tranquilas, queiram mudar e fatalmente 
a mudança virá. Sejam mulheres maravilhosas”, destaca.

Após o bate-papo, o Sindicato realizou o tradicional sor-
teio de brindes. A analista de departamento de pessoal da 
Tel, Fabiana Vieira, foi a ganhadora da TV de 42 polegadas. 
“Agora a Copa do Mudo vai ter outro sabor”, comemora.

Para encerrar o evento, foi servido um almoço de con-
fraternização ao som da banda 12 Cordas, que alegrou 
a tarde dos participantes.

   componentes da mesa solene cantam o 
hino nacional brasileiro

   José carlos guicho, diretor Financeiro do sintetel, em 
seu discurso, conta que o sindicato sempre abriu as portas 
para mulheres e jovens

   Jorge luiz Xavier, diretor regional de bauru e anfitrião 
do evento, elogia a grande presença do público

  Fabiana vieira, ao centro, ganhou no sorteio uma tv de 42 
polegadas. “agora a copa do mundo terá outro sabor”, comemora.

   gilberto Dourado, presidente da contcop, destaca o 
trabalho da confederação junto às mulheres
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começa a negociação Da convenção coletiva 
das empresas com Data-base 1º De abril

 Prestadoras

Começou o processo de negociação da 
Convenção Coletiva 2014/2015 das empre-

sas com data-base 1º de abril. Os dirigentes do 
Sintetel se reuniram com os representantes do 
sindicato patronal Sinstal em 18 de março, na 
sede do Sindicato.

Neste primeiro encontro entre as partes, ficou 
definido o calendário de negociações. A inten-
ção do Sintetel é finalizar todo este processo 

ainda no mês de abril. Entre as principais reivin-
dicações estão reajuste salarial acima da infla-
ção, aumento do piso por função e assistência 
médica/odontológica com participação dos tra-
balhadores de apenas 1%.

A Campanha Salarial das prestadoras envolve cer-
ca de 40 mil trabalhadores de todo o estado de São 
Paulo de empresas como Icomon, TEL, EGS, Líder, 
Huawei, Ability, Daruma, Icatel, Splice, entre outras.

sintetel cobra soluções de 
irregulariDaDes na Daruma

O Sintetel chamou a Daruma e a empresa 
contratante Telefônica/Vivo, em 10 de mar-

ço, para exigir soluções referentes aos atrasos de 
salários, depósito do FGTS, VR/VA/VT, aluguel 
de veículos, demora na entrega de uniformes, 
benefícios dos recém-contratados (60 dias), en-
trega dos holerites, além da falta de informações 
do RH.

Na reunião, a Telefônica/Vivo afirmou estar com 
o pagamento em dia junto à Daruma e exigiu que 
a empresa regularize os itens apontados pelo Sin-
dicato.

A resposta da empresa veio na segunda reunião, 
realizada em 18 de março. A Daruma argumenta 
estar com problemas de fluxo de caixa e se com-
prometeu a regularizar todos os problemas o 
mais rápido possível.

O Sintetel deixou claro que eventuais problemas 
não podem interferir no contrato da Daruma 
com a Vivo/Telefônica. A empresa tem cerca 850 
trabalhadores dos quais 350 estão envolvidos 
neste contrato.

ntt Do brasil seguirá 
convenção coletiva 
Das PrestaDoras

O Sintetel fez sua primeira visita à empresa 
em 7 de março. É nossa primeira visita na 

NTT e o relacionamento com a empresa já co-
meçou de forma positiva, conta a dirigente Ana 
Maria da Silva.

A empresa se comprometeu a seguir a Convenção 
Coletiva das prestadoras de serviço. Além disso, 
os trabalhadores foram informados que o Sintetel 
está à disposição para esclarecer qualquer dúvida.

Chegaram ao Sindicato diversas reclamações 
de trabalhadores da Atento sobre a invasão 

de pombos no refeitório do site Belém e, inclusi-
ve, do mau cheiro que causavam no ambiente.

A partir de então, o Sindicato entrou na jogada 
e vem insistentemente tentando uma solução 
junto à empresa.  Porém a burocracia da Aten-

sintetel soluciona Problema no 
reFeitÓrio da  atento belém

to impediu uma rápida solução do problema.

Diversos e-mails foram enviados cobrando 
a Atento, muitas reuniões foram feitas, mas 
sempre esbarrando na burocracia.

Uma hora era a área de compras que estava fa-
zendo a cotação das grades protetoras, outra 
hora dependia da aprovação da diretoria e en-
quanto isso o trabalhador fazia suas refeições 
junto com os pombos.Mas o Sintetel nunca 
desistiu e cobrava a empresa com frequência. 

Finalmente conseguimos resolver o proble-
ma e a Atento finalizou o processo de com-
pra das proteções.A instalação das prote-
ções está prevista para 19 de março. 

 Trabalhador, sempre que tiver irregularida-
des denuncie ao Sindicato.
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 Lazer

Você sabia que sócios do Sindicato possuem 
preços especiais nas três colônias de férias 

da entidade, duas localizadas em Caraguatatuba 
e uma em Praia Grande? Além desses benefícios, 
o Sintetel ainda possui um Guia de Convênios 
cheios de descontos quem chegam a 50% em fa-
culdades, clínicas médicas, parque de diversões 
e muito mais!

Todas as colônias possuem piscina, estacionamen-
to, cozinha completa com utensílios para preparar 
refeições e apartamentos para até seis pessoas (Ca-
raguá II possui quarto para oito pessoas).

sinDicato oferece Descontos em lazer, 
saúDe e eDucação aos associados

um projeto que visa ampliar a adesão de trabalha-
dores à Ação Coletiva para recuperar as perdas 

do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) 
foi implantado pelo Sintetel.

Coordenada pelo Diretor da Secretaria de Assuntos 
Assistenciais do Sintetel, Paulo dos Santos, uma 
equipe realiza plantões nas empresas do setor que, 
além de esclarecer dúvidas dos trabalhadores, tam-
bém coleta adesões de quem manifestar interesse 
em dar entrada no processo.

Mais de oito mil trabalhadores em telecom já in-
gressaram na Ação Coletiva do Sintetel. Com essa 
nova iniciativa, o Sindicato pretende garantir um 
processo organizado e com maior probabilidade de 
alcançar êxito.

“Quem procura o Sindicato encontra mais vanta-
gens. Primeiramente porque as custas processuais 
são menores. Segundo, porque quanto mais traba-
lhadores aderirem à Ação Coletiva, mais represen-
tatividade tem o processo”, explicou o coordenador 
do projeto, Paulo dos Santos.

Inicialmente, os plantões tiveram foco nas opera-
doras e prestadoras de serviço, pois a maioria des-
ses trabalhadores tem mais tempo de contribuição 
e migraram de empresas mais antigas, como a Te-
lesp e as empreiteiras. 

O próximo passo será realizar o mesmo trabalho nas 
empresas de teleatendimento. Os interessados po-
dem procurar a sede e as subsedes do Sindicato para 
adesão. Ou, ainda, solicitar um plantão pelo e-mail 
projetoplantoes.fgts@sintetel.org.br. Na segunda 
opção, é necessário informar quantos trabalhadores 
estarão presente no dia em que o Sindicato estiver na 
empresa ou no ponto de encontro.

ENTENDA O CASO
A remuneração das contas do Fundo de Garantia se-
gue a seguinte fórmula de correção: Taxa Referencial 
(TR) mais juros de 3% ao ano. Como o governo redu-
ziu aos poucos a correção da TR – até chegar a zero em 
2012 -, o reajuste das contas do Fundo também dimi-
nuiu e agora está defasado.

A perda do saldo da conta do FGTS chega a 88,3%, o 

que ocasionou um enorme confisco, prejudicando os 
trabalhadores. 

Milhares de Ações, individuais e coletivas, foram mo-
vidas. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
suspendeu, em 26 de fevereiro deste ano, todos os 
processos relativos à correção de saldos de FGTS, in-
clusive o do Sintetel.

De acordo com o STJ, este procedimento foi adotado para 
garantir que as ações sejam homogêneas, evitando-se mo-
vimentações e gastos desnecessários do Judiciário. 

Assim, a suspensão não impede a continuidade das 
adesões, pelo contrário. Caso haja parecer favorável, a 
decisão ajudará a ação do Sindicato.

sintetel intensiFica ação para recuperar as PerDas Do Fgts

informações acesse 
sintetel.org 

ou (11) 3351-8899
solicite seu plantão: 

projetoplantoes.fgts@sintetel.org.br

Nas colônias de Caraguá II e Praia Grande, sócios 
aposentados/remidos, de acordo com as condições 
do Sintetel, terão desconto de 40% nas diárias para 
pagamento à vista, nos meses de março a junho, e de 
agosto a novembro. 

Para se tornar um associado e usufruir dos benefícios 
é necessário se informar pelo telefone (11) 3351-8899 
ou nas subsedes regionais. Mais informações acesse 
sintetel.org, lá você encontra o Guia de Convênios 
completo e pode saber mais sobre as colônias.

OBS: reservas para Ilha Comprida estão bloqueadas.
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