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Sintaema ingressará com ação 
pela correção do FGTS

perdas do FGTS

Reunidos em assembleia na noite de 31 de julho os trabalhadores da categoria aprovaram o ingresso da ação.

O SINTAEMA obteve autorização da categoria profissional em Assembléia Geral Extraordinária para ingressar com uma ação contra a Caixa 
Econômica Federal pedindo as diferenças da correção monetária do FGTS, desde o ano de 2000, inclusive, pelo rendimento da poupança e mais 
juros de capitalização de 3% (três por cento) ao ano; ou, ao menos, pelo INPC acumulado, no mesmo período, mais igual porcentual de juros.

Vejam a diferença entre a correção do FGTS e da Caderneta de Poupança durante este período.

Evolução das taxas anuais de retorno da 
poupança e de cotistas do FGTS (%)

Período: Janeiro de 2000 a Dezembro de 2011
Data: 26/6/2013
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fundação florestal

Sintaema se reúne com a 
direção

Depois de muita insistência, a direção da Fundação Florestal 
enfim recebeu o Sintaema para tratar da campanha salarial dos 
trabalhadores, no dia 23 de julho.

Durante a reunião o sindicato frisou a importância de reconhecer o 
pleito, e a direção informou que já fez o pedido de reposição salarial 
de 5,37% (IPC-FIPE) com retroatividade a maio.

Ainda teremos outras reuniões para continuar a negociar itens 
importantes, como a cesta básica (queremos eliminar o desconto 
em folha), a criação e implantação do almejado plano de carreiras, 
CIPA, CRF e outras reivindicações.

Na última semana, mais precisamente de 29/07 a 1º/08, o Sintaema 
percorreu algumas  áreas da Fundação para levantar junto aos trabalhadores 
os problemas recorrentes, como desvios de função, condições de trabalho, 
horas-extras e apontamento de horas, para citar alguns.

Estas pendências também serão levadas para as próximas reuniões. 
Fiquem atentos, estamos juntos na luta!

Devido a uma reclamação pertinente por parte de um candidato 

quanto ao erro na nota de  classificação final do processo de 

avaliação profissional, a Vunesp, empresa contratada para efetuar 

a avaliação curricular, confirmou o equívoco no lançamento da 

nota no sistema. Uma vergonha!

Frente a isso, o resultado final da avaliação de 2012 foi 

cancelado, pois se ocorreu o equívoco em uma nota, pode ter 

ocorrido em outras também.

A Vunesp ira reanalisar os trabalhos e serão abertos novos 

prazos recursais para nova a classificação final de empregados. 

Após este processo, a avaliação curricular será submetida à 

diretoria plena para a nova classificação final. 

O Sintaema, que está acompanhando o caso, vai exigir 

transparência neste processo, e cobrará providências, pois não 

admitiremos que os trabalhadores sejam prejudicados por esta 

falha vergonhosa.

Resultado está suspenso

cetesb/avaliação profissional

Sintaema fecha mais acordos na CAB
empresas privadas

Parabéns aos companheiros da CAB Spat, Castilho, Guará e Piquete, quem com determinação conquistaram bons acordos. 

CAB Castilho

CAB Spat

CAB Piquete
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Devido a falta de mão-de-obra e a má fiscalização feita pela 
segurança do trabalho e pelo SESMET, trabalhador sofre grave acidente 
despencando de uma passarela metálica na ETE de São José dos 
Campos.

Tamanha gravidade levou o Sintaema a oficializar o caso e levá-
lo à Delegacia Regional do Trabalho (DRT), que fez vistorias no local 
de trabalho e detectou várias irregularidades, como a calha por onde 
chega o esgoto escorada com madeira. Vistoriando também a empresa 
terceirizada que faz ampliação da ETE, foram observadas algumas 
irregularidades como locais de trabalho sem sinalizações, abertura de 
valas sem escoramentos e acúmulo de terra na beira da vala.

O Sintaema está aguardando o parecer da vistoria da DRT e vai tomar 
as providências cabíveis, pois é a integridade física dos trabalhadores 
que está em questão. No caso deste acidente, o trabalhador poderia ter 
perdido a vida! Estamos de olho!

Bem-vindos! 

Acidente grave na ETE

cetrel 

sabesp/são josé dos campos 

A centralização do RH da Sabesp prejudica as informações para 
os trabalhadores do Interior, visto que com esta atitude da empresa, 
o RH da região do Vale do Paraíba - São José dos Campos não tem 
autonomia a qualquer questionamento e informações. Se alguém 
pergunta algo, o RH diz que vai remeter a CRG, segundo orientação 
da Sabesp.

Exemplo disso se deu quando o Sintaema solicitou por ofício 
informações exatas de quanto tempo de empresa o trabalhador tem 
que ter para poder passar a receber a PPR. A resposta dada pelo RH 
do Interior foi: informações somente pela CRG. Porém, também foi 
enviado ofício à CRG e até o momento não obtivemos resposta, e o 
trabalhador ainda está com a dúvida. 

O Sintaema não continuará denunciando no jornal todo esse 
descaso e ineficiência por parte da administração da Sabesp.

O Sintaema representará os trabalhadores e trabalhadoras 

da Cetrel, nossos mais novos companheiros na luta!

Já negociamos o acordo, que foi aprovado no 

mês de julho. Parabéns, juntos na luta! 

RH sem autonomia e 
sem rumo

sabesp/interior
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Todos contra a 
terceirização!

ato

Atenção companheiros e companheiras, a CTB-

SP e demais centrais farão um grande ato contra a 

terceirização, mais precisamente contra o PL 4330, do 

deputado Sandro Mabel, que, em linhas gerais, vai 

legalizar a precarização das relações de trabalho no 

Brasil e pode atingir trabalhadores do setor público e 

privado.

ATO: DIA 06 DE AGOSTO, 
EM FRENTE À FIESP.

HORÁRIO: das 8h30 às 13h

SETORIAL

aposentados

talento

Prevent Senior, uma solução 
viável

Categoria de talento

Devido aos altos valores cobrados dos planos dos aposentados 
pela Sabesprev ( um fato o qual o Sintaema luta contra,  já que 
muitos companheiros não estão conseguindo pagar), o Departamento 
dos Aposentados firmou convênio com a Prevent Senior, que oferece 
planos a preços acessíveis.

Plantão: representantes da Prevent Senior fazem plantões todas 
as terças e quintas na Sede do Sintaema, das 10h às 16h.

”Despertar sertanejo” é nome 
do programa apresentado pelo nosso 
companheiro da Sabesp de Apiaí, o 
“Bicudo”.

O programa é transmitido todas as 
segundas, quartas e sextas, das 7h às 8h.

Parabéns ao amigo pelo talento da 
locução!

www.apiaifm.com.br
FM 87,9 Comunitária

Divisão de Monte Alto


