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2 014 é um ano bas-
tante peculiar. Para 
começar, a Copa 

do Mundo no Brasil, depois de 
64 longos anos, vai monopoli-
zar todas as atenções. Sejam 
aqueles que não veem a hora 
da bola rolar nos gramados dos 
agora modernos estádios bra-
sileiros ou os que criticam e 
protestam contra a realização 
do maior evento esportivo do 
planeta num país com claras 
deficiências de infraestrutura, 
todos estarão mobilizados em 
torno da Copa durante boa par-
te do ano. 

Além disso, em outubro te-
remos eleições. Voltaremos às 
urnas para eleger (ou reeleger) 
o (a) presidente do país, gover-
nador, deputados e senadores. 
Imediatamente após a Copa as 
atenções se voltam para a polí-
tica e os holofotes estarão em 
cima daqueles que disputarão o 

direito de nos representar nas 
principais instâncias de poder 
do país. É sabido que muitos 
de nós pouco se importam com 
esse assunto e, por obrigação, 
se limitam a comparecer à urna 
sem antes fazer qualquer exer-
cício de avaliação sobre seu 
“escolhido”. 

No entanto, é fundamental 
que todos saibam das conse-
quências que o botão “Confir-
mar” traz para a vida de cada 
um de nós. É por causa de es-
colhas malfeitas na urna que 
hoje temos tantos deputados 
e senadores favoráveis à reti-
rada de direitos dos trabalha-
dores no Congresso Nacional, 
tentando enfiar goela abaixo 
projetos como o da terceiriza-
ção e impedindo o avanço de 
matérias tão importantes para 
o bem-estar da classe trabalha-
dora do país, como a redução 
da jornada de trabalho para 40 

Copa do Mundo, eleições 
e o futuro dos trabalhadores

NOVO BENEFÍCIO

Maioria das adesões ao Vale-Cultura 
é formada por pequenas empresas

As pequenas empresas são 
até agora as que mais aderiram 
ao Programa Vale-Cultura. De 
acordo com a ministra da Cultu-
ra, Marta Suplicy, entre as mais 
de 1,2 mil empresas cadastra-
das, elas representam 73% do 
total. “São oficinas mecânicas 
com 16 funcionários; creche em 
Tabatinga, com quatro; doceria 
em São Paulo, com seis”, disse. 
As pequenas empresas não con-
tabilizam o benefício como sa-

O programa oferta um crédito mensal, cumulativo 
e sem vencimento, para ser  utilizado em bens culturais

lário, fazendo com que elas não 
tenham custos adicionais.

O programa oferta um cré-
dito mensal, cumulativo e sem 
vencimento, para ser utilizado 
em bens culturais, como teatro, 
cinema, museus, espetáculos, 
shows, circo ou mesmo com-
prar CDs, DVDs, livros, revistas 
e jornais. O recurso também 
pode ser utilizado para custe-
ar cursos no âmbito cultural. A 
ministra destaca a liberdade de 

horas semanais e o fim do fa-
tor previdenciário, que tanto 
prejudica os aposentados. 

Portanto, por menos que 
apreciemos a política e fique-
mos indignados com os casos 
diários de corrupção que as-
sistimos, precisamos ter a 
consciência do peso do ato 
de votar para o nosso próprio 
futuro. Historicamente a ban-
cada de deputados ligados aos 
trabalhadores é infinitamente 
menor do que o número de 
representantes dos interesses 
dos empresários e patrões. E 
quem os elege, na maioria dos 
casos, somos nós, os trabalha-
dores. Ou seja, colocamos em 
Brasília e nas assembleias le-
gislativas pessoas que vão tra-
balhar contra tudo aquilo que 
precisamos para melhorar de 
vida e ter mais dignidade. E 
você ainda acha que seu voto 
não vale nada? 

Janeiro
CACILDA DE GODOY – CASP/Amparo

Veja os ganhadores da promoção “Aniversariante 
do Mês”  e faça como eles! Associe-se agora mesmo 
e concorra no mês de seu aniversário a um cupom no 
valor de R$ 150,00 que você poderá gastar no Bar da 
Praia (Jaguariúna), na Peixada do Lago (Pedreira) ou 
na Churrascaria Glória (Amparo).

escolha que os brasileiros terão 
para definir os produtos que de-
sejam acessar. 

Segundo estimativa do Mi-
nistério da Cultura, 42 milhões 
de brasileiros estão aptos a 
aderir à iniciativa, desde que 
o empregador tenha feito a 
adesão ao programa. O órgão 
estima que o potencial de in-
vestimentos na cadeira produti-
va do setor cultural é de R$ 25 
bilhões. (Fonte: Agência Brasil)

IVANILDO BENTO - MTE- THONSON /Jaguariúna (s/ foto)

MARLI DOS SANTOS - Alumínios Santana/Pedreira
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PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS

Casp supera meta de lucro em 
2013 e trabalhadores terão aumento na PLR

Depois de uma longa e di-
fícil negociação entre o Sin-
dicato e a Casp, de Amparo, 
em 2013, pela PLR - Partici-
pação nos Lucros e Resulta-
dos - em que a empresa ame-
açou, inclusive, “substituir” 
o benefício por um abono no 
valor de R$ 350,00 em vale-
compras, os trabalhadores 
da empresa receberam, na 
semana passada, a notícia 
de que as metas estipuladas 
para o ano foram superadas e 
o valor a que eles terão direi-
to será maior.

Ao invés do mínimo de R$ 
1.300,00 que cada um re-
ceberia se as metas fossem 
batidas, com o aumento nos 
lucros eles vão embolsar um 
total de R$ 1.411,00. A pri-
meira parcela foi paga em 
novembro do ano passado e 
a segunda, já com os resul-
tados do ano apurados, foi 
ajustada para R$ 761,00 e 
será depositada em maio.

Resultado foi alcançado graças ao esforço coletivo dos trabalhadores da empresa

CACILDA DE GODOY – CASP/Amparo

CARNAVAL, COPA DO MUNDO E FERIADOS

Trabalhadores da HTM Eletrônica 
aprovam compensação de dias de 2014

Em assembleia realizada 
no dia 27 de janeiro, os tra-
balhadores da HTM Eletrôni-
ca, de Amparo, aprovaram o 
acordo proposto pela empresa 
para compensação de dias nos 
feriados, Carnaval e jogos da 
seleção brasileira durante a 
primeira fase da Copa do Mun-
do.

Com relação ao Carnaval, 
que acontece no início de 
março, os trabalhadores re-
jeitaram a proposta feita pela 
empresa e apresentaram uma 
contraproposta, avaliada e le-
vada pelo Sindicato à direção 
da HTM, que, de pronto, con-
cordou com a alteração.

O presidente do SindMetal, 
Buiú, elogiou a atitude dos 

Carnaval, feriados e jogos do Brasil na Copa exigem mudanças no calendário das empresas

A Casp anunciou um cres-
cimento de 5,3% no fatura-
mento operacional no ano 
passado, com um lucro total 
de R$ 179 milhões – a meta 
estipulada para a PLR era de 
R$ 167 milhões.

“Este resultado se deve ao 
esforço coletivo dos traba-
lhadores. Sem eles não have-
ria produção e muito menos 
lucro. Por ser a maior riqueza 
de uma fábrica, o trabalha-
dor precisa ser sempre re-
compensado e valorizado à 
altura”, afirma o presidente 
do SindMetal, José Francisco 
Salvino, o Buiú.

No ano passado, a nego-
ciação pela PLR na Casp exi-
giu a mobilização de todos os 
trabalhadores com o Sindica-
to, já que a empresa preferiu 
adotar uma postura intransi-
gente, elegendo sua própria 
comissão de negociação, com 
o objetivo de enfraquecer a 
posição dos trabalhadores e 

do Sindicato.
Depois de muita pressão 

e algumas paralisações na 
porta da fábrica, a empre-
sa recuou e apresentou uma 
proposta de R$ 1.300,00, que 
foi aprovada em assembleia 

pelos trabalhadores.
“Esta vitória mostra mais 

uma vez que sempre vale a 
pena lutar. Conseguimos su-
perar todas as metas e vamos 
receber R$ 111,00 a mais do 
que o valor negociado com a 

empresa. Temos que continu-
ar unidos este ano para que 
possamos aumentar nossas 
conquistas”, comenta o dire-
tor do SindMetal e funcioná-
rio da Casp, Robinson Melza-
ni, o Binhão. 

Trabalhadores da Casp e Sindicato se mobilizaram em 2013 para garantir uma PLR justa

trabalhadores e trabalhadoras 
da empresa. “É gratificante 
quando os trabalhadores par-
ticipam efetivamente das as-
sembleias, apresentando suas 
sugestões e manifestando sua 
vontade. Esse posicionamen-
to demonstra a confiança em 
nosso Sindicato”, disse.

A partir de agora, o Sindi-
cato e a direção da HTM de-
vem se reunir para abrir ne-
gociação sobre a PLR 2014. 
No ano passado, após muita 
choradeira, a empresa concor-
dou em pagar a Participação 
nos Lucros e Resultados no va-
lor de R$ 450,00, em parcela 
única, depositada no dia 30 de 
setembro. A mobilização com 
o Sindicato será mais uma vez 

determinante para a conquis-
ta de um reajuste que possa 
valorizar mais os funcionários 
da empresa.

“É importante pressionar-
mos para que a direção da 
HTM entenda a necessidade de 
melhorar o valor da PLR para 
2014, como reconhecimen-
to pelo empenho, dedicação 
e capacidade produtiva dos 
trabalhadores que, através da 
sua força de trabalho, geram 
altos lucros aos patrões”, fina-
liza Buiú.

A HTM Eletrônica faz par-
te do Grupo 10 (eletrônicos 
e equipamentos médicos) e 
fabrica equipamentos de esté-
tica e eletroterapêuticos em 
Amparo desde 1999.

Trabalhadores aprovam acordo que compensa os feriados, Carnaval e os dias dos jogos do Brasil na Copa

VEJA AQUI:

Empresas que também 
já fecharam  o acordo de trocas

FLEXTRONICS (Jaguariúna) 

MTE-Thomson (Jaguariúna) 
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SindMetal fecha acordos individuais com empresas do Grupo 2

Sem ainda ter uma con-
clusão nas negociações com 
o Grupo 2, que representa as 
empresas de máquinas e ele-
troeletrônicos, o SindMetal 
tem feito negociações empre-
sa por empresa para encerrar 
a Campanha Salarial na base 
metalúrgica da região.

Esta foi a saída encontra-
da pela direção do Sindicato 
depois de não chegar a um 
acordo com o grupo patronal 
no final do ano passado. O 
impasse se deu porque os pa-
trões desejam retirar alguns 
direitos sociais importantes 
previstos na Convenção Co-
letiva de Trabalho, como a 
estabilidade do trabalhador 
acidentado ou com doença 
relacionada à função. O Sin-
dicato não aceita, em hipó-
tese alguma, a retirada de 
direitos tão caros aos traba-
lhadores. 

Para impedir que os tra-
balhadores ficassem sem o 
reajuste neste início de ano, 
a entidade partiu para a ne-
gociação individual com as 
empresas deste ramo e vários 
acordos têm sido fechados 
nas últimas semanas.  

Sem definição com o sindicato patronal, direção tem feito negociações empresa por empresa para fechar a Campanha Salarial

Laelc
Os trabalhadores da La-

elc Reativos, de Jaguariúna, 
aprovaram, no dia 17 de ja-
neiro, a proposta negociada 
pelo Sindicato com a empresa 
que prevê o reajuste salarial 

Centrais convocam ato unitário 
em SP para o dia 9 de abril

O dia 9 de abril foi 
a data escolhida 
pelas centrais sin-

dicais para a realização uma 
grande manifestação de massa, 
em São Paulo, em defesa de 
avanços na Agenda da Classe 
Trabalhadora.

A decisão foi tomada no dia 
27 de janeiro, em um encontro 
entre os representantes das 
centrais sindicais - CTB, CUT, 
CGTB, Força Sindical, Nova Cen-
tral e UGT, que serviu principal-
mente para definir o formato 
da atividade, que também será 
realizada pelas centrais esta-

Representantes das centrais sindicais decidiram 
intensificar as mobilizações pela pauta trabalhista

duais, nas principais capitais 
brasileiras, entre os dias 15 
de março e 08 de abril.

Agenda da 
Classe Trabalhadora

Outra iniciativa do Fórum 
das Centrais é solicitar uma 
audiência com presidente 
Dilma Rousseff para entregar 
um documento unitário, con-
tendo as principais bandeiras 
dos trabalhadores e traba-
lhadoras. Além de reforçar 
a defesa pelo fim do fator 
previdenciário e a redução 
da jornada de trabalho sem 

AGENDA DA CLASSE TRABALHADORA

Fique de olho nos projetos contra a 
classe trabalhadora no Congresso

O Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamen-
tar (Diap) divulgou artigo de-
nunciando vários projetos em 
tramitação no Congresso que 
arrancam direitos da classe 
trabalhadora. Joilson Cardoso, 
vice-presidente da CTB, cita, 
por exemplo, o Projeto de Lei 
4330/2004 que “escancara a 
terceirização, deixando os tra-
balhadores sem nenhum am-
paro legal”. Além disso, revive 
a Emenda 3 que “precariza as 
relações de trabalho, ignoran-
do todas as conquistas da classe 
trabalhadora e as leis trabalhis-
tas e permite a transformação 
do empregado em pessoa jurí-
dica, tirando toda a obrigação 
patronal para com seu funcioná-
rio”. Para Joilson, “é a institu-
cionalização da informalidade”.

Ele cita ainda a PEC 
252/2000, que “exclui o prin-
cípio da unicidade sindical e a 
contribuição sindical compul-
sória” e a PEC 247/2000 que 
proíbe a instituição de qualquer 

Trabalhadores devem estar atentos a um forte movimento 
pela precarização das relações trabalhistas em Brasília

contribuição para os não filiados 
a sindicato, assim como o des-
conto em folha de pagamento 
de qualquer contribuição devi-
da quando não autorizada pelo 
empregado. “São formas de li-
quidar com o movimento sindi-
cal e deixar o trabalho à mercê 
do capital totalmente”, afirma 
Joilson.

“É um conjunto de proje-
tos de um Congresso com bai-
xíssima representatividade da 
classe trabalhadora. Por isso, a 
CTB permanece atenta para de-
nunciar e impedir todo tipo de 
retrocesso na legislação traba-
lhista. Nossa luta é para ampliar 
nossos direitos”.

Desde a posse de Dilma, as 
entidades sindicais aguardam 
uma sinalização da presidente 
em relação a três pontos que os 
trabalhadores consideram es-
senciais: 1) Redução da jornada 
de trabalho, 2) Proteção contra 
a demissão imotivada e 3) Fim 
do fator previdenciário”. (Fon-
te: Portal CTB)

PRECARIZAÇÃO DE DIREITOS

de 8% retroativo a 1º de janei-
ro. O aumento foi incorpora-
do ao pagamento do dia 5 de 
fevereiro e o abono referen-
te aos últimos dois meses de 
2013 será de 22% do salário, 
a ser pago em duas parcelas.

O Sindicato cobrou a em-

presa sobre o não pagamen-
to do décimo terceiro salário 
no final do ano. A direção da 
Laelc alegou que a empresa 
está passando por dificul-
dades financeiras, mas que 
iria regularizar a situação 
em breve e pagar a primei-

ra parcela. A segunda será 
depositada em fevereiro. O 
SindMetal irá aguardar que a 
empresa cumpra o prometido 
e, se isso não for feito, todas 
as providências necessárias 
serão tomadas. 

Trabalhadores da Laelc aprovam a proposta negociada 
com a empresa para reajuste de 8% no salário

redução de salário, o docu-
mento vai propor mudanças 
na política econômica adota-
da pelo governo federal, que, 
na opinião dos sindicalistas, é 
totalmente equivocada e pri-
vilegia o mercado externo.

“As centrais devem cen-
trar fogo na mudança da polí-
tica econômica, seguida pela 
defesa do fim do fator previ-
denciário e da política do sa-
lário mínimo, que é a base de 
tudo e que passou a ser alvo”, 
destaca Adilson Araújo, presi-
dente da CTB. 

(Fonte: Portal CTB)
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Sindicato vai 
sortear prêmios 

para quem 
se associar 

durante o ano
Várias promoções serão 
realizadas para premiar 
os associados em 2014

A Campanha de Sindicalização 2014 vem com novidades. Os trabalhadores que se 
tornarem sócios do Sindicato ao longo do ano vão receber um cupom para concor-
rer a diversos prêmios no final do ano (veja a lista na ilustração). 

Em breve os diretores do SindMetal vão visitar as fábricas da região. Apro-
veite a chance e converse com eles, tire suas dúvidas, informe-se sobre 
todos os benefícios e vantagens e retire a Guia do Associado, com todos os 
detalhes e informações importantes para o sócio. 

Basta preencher a Ficha de Sindicalização e entregar ao diretor ou então 
na sede e subsedes do Sindicato. Com apenas 1% de seu salário descontado 
em folha você garante uma infinidade de vantagens!

     
        Confira algumas delas:
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SindMetal vai retomar ações de fiscalização nas metalúrgicas da região

O Departamento de Saúde 
e Segurança do Trabalhador 
do SindMetal vai intensificar, 
já neste início de ano, as 
ações de vistoria e fiscaliza-
ção às empresas metalúrgi-
cas da região. O objetivo é 
acompanhar de perto e co-
brar o cumprimento de todas 
as normas voltadas à preser-
vação da integridade física 
e mental do metalúrgico no 
ambiente de trabalho.

O secretário de Saúde e 
Segurança do SindMetal, Tia-
go Maestro de Souza, e o en-
genheiro de segurança do tra-
balho do Sindicato, Eduardo 
Martinho Rodrigues, se reuni-
ram no dia 27 de janeiro para 
definir as principais ações da 
pasta no primeiro semestre. 
Entre as prioridades está a 
retomada das visitas às em-
presas da base – Jaguariú-
na, Pedreira, Amparo, Serra 
Negra e Monte Alegre do Sul 
– para orientar sobre os pon-
tos alterados na revisão da 
Norma Regulamentadora (NR) 
13, que trata sobre as ativi-
dades envolvendo caldeiras e 
vasos de pressão e vai exigir 

Objetivo é acompanhar de perto o cumprimento de todas as normas relacionadas à saúde e segurança no ambiente de trabalho

das empresas gestão integra-
da com os sindicatos.

“O objetivo é oferecer ca-
pacitação para a base meta-
lúrgica e até para outras ca-
tegorias de trabalhadores, já 
que a norma contém novida-
des e exigências que até en-

Brasil cria total de 1,1
milhão de empregos em 2013

O país criou 1,1 mi-
lhão de empre-
gos com carteira 

assinada em 2013, segundo 
dados do Caged (Cadastro Ge-
ral de Empregos) divulgados 
em janeiro pelo Ministério 
do Trabalho. A quantidade de 
novas vagas foi 14,8% inferior 
em relação ao resultado do 
ano passado, quando foram 
criadas 1,3 milhão de vagas. 
O total de admissões no ano 
foi de 22,1 milhões, e o total 
de desligamentos divulgado 
pelo Ministério foi de 21 mi-
lhões. Todos os oito setores 
avaliados pelo governo eleva-
ram o nível de emprego. O se-
tor de serviços teve o melhor 

O total de admissões no ano foi de 22,1 milhões, 
e o total de desligamentos foi de 21 milhões

desempenho, gerando 547 mil 
novos postos, um crescimento 
de 3,37%.

Em dezembro de 2013, hou-
ve um saldo negativo de 449,5 
mil postos de emprego, resul-
tado melhor do que dezembro 
de 2012, quando houve um de-
créscimo de 497 mil vagas for-
mais de trabalho.

CARTEIRA ASSINADA SOBE
No segundo trimestre de 

2013, 76,4% dos empregados 
do setor privado tinham cartei-
ra de trabalho assinada. O re-
sultado representa uma eleva-
ção de 0,9 ponto percentual na 
comparação com o mesmo pe-
ríodo do ano anterior, quando 
ficou em 75,5% e de 0,3 ponto 
percentual em relação ao tri-
mestre anterior. (Fonte: Folha.
com e Agência Brasil)

ECONOMIA

Emprego na indústria de SP encerra 
o ano com 36,5 mil vagas a menos

A indústria paulista demi-
tiu 36,5 mil funcionários em 
2013, refletindo uma frus-
tração da expectativa do 
empresariado com condições 
econômicas melhores no ano 
passado. Apesar de negati-
vo, o resultado é melhor que 
a perda apurada em 2012, 
com o fechamento de 54,6 
mil vagas de trabalho, ava-
liou o gerente de Economia 

Em dezembro, indústria paulista demitiu 60,5 mil funcionários, 
segundo pesquisa de emprego da Fiesp e do Ciesp

da Federação e do Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp e Ciesp), Gui-
lherme Moreira.

As entidades previam a 
demissão de 15 mil empre-
gados da indústria. “Fechou 
mais negativo que isso, mas 
ainda é um resultado melhor 
que 2012”, reiterou Moreira. 
Somente em dezembro, a in-
dústria paulista demitiu 60,5 

FECHAMENTO DE VAGAS

tão não eram seguidas pelas 
empresas”, explica o secretá-
rio Tiago, que ao lado do en-
genheiro Rodrigues participa 
ativamente dos debates so-
bre a revisão das normas re-
gulamentadoras do Ministério 
do Trabalho, representando a 

Central dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Brasil (CTB) 
na Comissão Tripartite que 
reúne trabalhadores, empre-
sários e governo.

O departamento também 
pretende capacitar novos 
cipeiros a atuar em prol da 

saúde e segurança no am-
biente de trabalho das fá-
bricas. Além disso, um dos 
objetivos do SindMetal este 
ano é reforçar a atuação do 
Cerest – Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador – 
órgão que atua na prevenção 
e tratamento de acidentes e 
doenças relacionadas ao tra-
balho. O SindMetal faz parte 
do controle social do órgão e 
tem trabalhado, ao longo dos 
anos, pela intensificação das 
ações de fiscalização às em-
presas da região no combate 
às más condições de traba-
lho.

“Contamos com a parti-
cipação de todos os traba-
lhadores para que possamos 
continuar desempenhan-
do nosso papel de garantir 
condições de trabalho segu-
ras e saudáveis para todos. 
O patrão que desrespeitar 
a lei terá de arcar com as 
conseqüências, por isso, 
denuncie ao Sindicato se 
algo errado estiver aconte-
cendo na fábrica onde você 
trabalha”, orienta o secre-
tário Tiago Maestro. 

Tiago Maestro e o engenheiro Eduardo Rodrigues são representantes da 
bancada dos trabalhadores nos debates sobre a revisão da NR-13

mil funcionários. No campo 
dos ganhos, a indústria de 
Máquinas e Equipamentos se 
destacou ao contratar 6.174 
novos funcionários durante o 
ano, puxada principalmente 
por fabricantes de maquiná-
rios agrícolas. O segmento 
de Produtos Farmoquímicos 
e Farmacêuticos abriu 2.114 
novas vagas em 2013. (Fonte: 
Fiesp/Ciesp)
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Entenda a ação de revisão do FGTS

Há alguns meses as redes so-
ciais, o rádio e a televisão estão 
veiculando notícias sobre a revisão 
do FGTS (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço) e, nesse cená-
rio de notícias aleatórias e outras 
até equivocadas, algumas pessoas 
ainda têm dúvidas sobre o que se 
trata o assunto e se elas têm di-
reito à correção. Entenda melhor 
através das dez perguntas e res-
postas a seguir:

1. O que é a ação de revisão 
do FGTS?

Trata-se de um procedimen-
to judicial (processo) pelo qual o 
cidadão buscará o “recálculo” do 
saldo do seu FGTS com um índice 
de atualização monetária mais 
favorável (INPC ou IPCA). Desde 
o ano de 1999 o critério de atu-
alização (TR) não reflete mais a 
realidade da inflação do país. Por 
isso, a justiça entende que o saldo 
do FGTS precisa ter a sua correção 
monetária recalculada.

2. Quem tem direito?
Qualquer pessoa que trabalha 

ou tenha trabalhado com carteira 
assinada, entre os anos de 1999 e 
2013.

3. Como faço para receber?
É preciso constituir um advo-

gado e propor uma ação na justiça 
federal (ver o procedimento que o 
Sindicato irá adotar). Se o interes-
sado não tiver meios ou condições 
de contratar um profissional, po-
derá procurar a Defensoria Pública 
da União (Sindicato também??).

4. Para receber, eu terei que 
processar a empresa em que tra-
balho (ou trabalhei)?

Não. O interessado irá propor a 
ação contra a Caixa Econômica Fe-
deral e não contra o empregador, 
salvo se o beneficiário for empre-

A revisão é um “recálculo” do saldo do seu FGTS com um índice de atualização monetária mais favorável (INPC ou IPCA)

gado da Caixa.
5. Eu já saquei meu FGTS. Te-

nho direito mesmo assim?
Tem direito mesmo assim. 

Nesse caso, alguns julgados estão 
determinando que a diferença da 
correção monetária (o dinheiro 
que o interessado irá receber) de-
verá ser pago imediatamente em 
favor do beneficiário, que recebe-
rá através de alvará.

6. Utilizei meu FGTS para 
aquisição da casa própria. Tenho 
direito mesmo assim?

Sim. Mesmo nessa hipótese o 
interessado tem direito a ter o sal-
do da época recalculado.

7. Eu não saquei o meu FGTS 
e nem utilizei na aquisição da 
casa própria. Quando irei rece-
ber o dinheiro?

De acordo com as recentes 

Fique por dentro: 

Justiça de Minas condena Caixa a 
corrigir FGTS de correntista pela inflação

A Justiça Federal de Minas 
Gerais condenou a Caixa Econô-
mica Federal a recalcular a cor-
reção do FGTS (Fundo de Garan-
tia por Tempo de Serviço) de um 
correntista desde 1999. A CEF 
disse que vai recorrer da deci-
são. O magistrado condenou a 
CEF a recalcular a correção do 
FGTS, a partir de junho de 1999, 
substituindo a atualização da TR 

(Taxa Referencial) mais 3% pelo 
INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) mais 3%. Con-
denou ainda a Caixa a pagar as 
diferenças com juros morató-
rios de 1% ao mês. A sentença 
foi proferida pelo juiz federal 
Márcio José de Aguiar Barbosa, 
da 1ª Vara da Subseção Judiciá-
ria de Pouso Alegre (MG), no dia 
17 de janeiro. (Fonte: UOL)

FAVORÁVEL A TRABALHADOR

Saiba quando a empresa tem de oferecer 
auxílio-creche à funcionária

A CLT (Consolidação das 
Leis Trabalhistas) determina 
que empresas com mais de 
30 funcionárias com idade 
superior a 16 anos ofereçam 
local adequado para ama-
mentar bebês de até seis me-
ses. O advogado trabalhista 

O valor do benefício e a duração do seu pagamento dependem da convenção coletiva de cada categoria profissional.
Iuri Melo Barros, do escritório 
RaeffrayBrugioni Advogados, 
diz que uma portaria de 1986 
permitiu que as empresas en-
quadradas nessa obrigação 
trocassem o local de amamen-
tação pelo auxílio-creche.

“Como é muito custoso 

ACORDO COLETIVO

decisões da justiça, nesse caso, 
o valor da diferença da correção 
monetária deverá ser depositado 
na conta vinculada do FGTS. Ou 
seja, o beneficiário apenas rece-
berá quando ocorrer uma das hi-
póteses autorizadoras do saque do 
FGTS, tais como demissão sem jus-
ta causa, grave doença, morte do 
trabalhador, aposentadoria, etc.

8. Quais são os documentos 
necessários?

O interessado terá que consti-
tuir um advogado e lhe entregar 
cópias do RG, CPF, Carteira de Tra-
balho, comprovante de residência 
(conta de água, energia, telefone 
etc.) e do extrato do FGTS.

9. Onde eu retiro o extrato do 
FGTS?

O extrato do FGTS pode ser 
solicitado nas agências da Caixa 

Econômica Federal ou pela inter-
net, através do site da instituição 
(www.caixa.gov.br). 

10. Poderei ficar rico (a) se a 
ação for julgada procedente?

Bem, considerando que o FGTS 
representa o percentual de 8% do 
salário do empregado depositado 
mês a mês numa conta semelhante 
a uma poupança, se você sempre 
teve um supersalário desde 1999 
até o ano de 2013, talvez sim. 
Lembre-se que o que se busca é a 
diferença da atualização monetá-
ria dos valores que o beneficiário 
tinha ou tem depositado na conta 
vinculada do FGTS. Exemplo: su-
ponhamos que você tem R$ 340,47 
reais referentes a atualização mo-
netária do seu FGTS. Suponhamos 
que a justiça manda recalcular a 
correção monetária e encontra um 
valor de R$ 1.586,44 reais (só de 
correção monetária). Nesse caso, 
a diferença será de R$ 1.245,97. 
Este é o valor que o beneficiário 
fará jus. Ou seja, depende de 
quanto se ganhava ou se ganha. 
Não é por que a ação é movida 
contra a Caixa Econômica Fede-
ral que iremos confundir a revisão 
do FGTS com prêmio da Loteria... 
Boa sorte!

Fonte: Hebert V. Durães, do 
site JusBrasil

manter uma creche, a maio-
ria das empresas acaba ofe-
recendo o auxílio-creche. 
Manter uma creche obriga 
a empresa a ter funcioná-
rios treinados no local, além 
da responsabilidade sobre 
o que acontece lá”, afirma 

Barros. Segundo ele, o valor 
do benefício e a duração do 
seu pagamento dependem da 
convenção coletiva de cada 
categoria profissional. “Não 
existe uma legislação especí-
fica sobre isso. Tudo isso é ne-
gociado no acordo coletivo.”

Para saber o que diz a Con-
venção Coletiva do grupo a 
que pertence a empresa onde 
você trabalha sobre o auxí-
lio-creche, entre em contato 
com o Sindicato e faça valer 
seus direitos. (Com informa-
ções da Folha.com)

Advogado diz que empresas preferem pagar auxílio-creche para funcionárias 
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Jovens e adultos que concluí-
ram o ensino médio podem encon-
trar boas opções de cursos de qua-
lificação profissional através do 
Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Prona-
tec), do Ministério da Educação. A 
formação, que é gratuita, abrange 
várias áreas – da saúde à informá-
tica, do agronegócio à biotecnolo-

A formação é gratuita e abrange várias áreas. Aulas acontecem na Faculdade de Jaguariúna.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

64% dos profissionais querem mudar 
de emprego em 2014, diz pesquisa

A mudança de emprego 
ainda é um dos prin-
cipais desejos dos 

profissionais para 2014. Pesquisa-
do site Trabalhando.com mostrou 
que 64% dos trabalhadores dese-
jam mudar de ambiente de tra-
balho neste ano. O levantamento 
foi feito com mais de 200 profis-
sionais, sendo 53% homens e 47% 
mulheres.

Salário, clima no ambiente de 

Salário, ambiente 
e chefe motivam 

procura por novas 
oportunidades

NOVOS ARES

trabalho, relacionamento com o 
chefe, se sentir sobrecarregado e 
até falta de reconhecimento es-
tão entre as razões que motivam 
os profissionais a buscarem novas 
oportunidades. Mesmo querendo 
mudar de emprego, 60% dos en-
trevistados afirmaram que estão 
contentes com os resultados apre-
sentados em 2013.

Dos demais, 24% querem conti-
nuar onde estão, porém 18% que-

rem ser promovidos de cargo e 6% 
querem apenas um aumento sa-
larial. Outros 12% querem mudar 
totalmente o rumo da carreira e 
pretendem trocar de área de atu-
ação, dentro ou fora da empresa, 
em 2014. Segundo Caio Infante, 
diretor-geral da Trabalhando.com, 
é importante que os profissionais 
avaliem o mercado antes de pedir 
demissão, já que sair por impulso 
não é uma boa ideia. (Fonte: G1)

FAÇA 2 NOVOS SÓCIOS E GANHE 
UMA BOLSA EXCLUSIVA E 

UM KIT DE BRINDES

Ei! Você já é sindicalizado? Participe desta promoção. Você pode 
ganhar uma bolsa exclusiva do SindMetal e um kit de brindes. 
Apresente dois novos sócios para o Sindicato e retire o seu!  

gia, do turismo à gastronomia.
Os moradores da região encon-

tram em Jaguariúna a oportunida-
de de formação profissional ofere-
cida pelo Programa. Desenvolvido 
pela Faculdade de Jaguariúna em 
parceria com o Governo Federal e 
a Prefeitura Municipal, o Progra-
ma está ampliando a oferta de 
cursos técnicos este ano, abrindo 

novas oportunidades educacionais 
para a população por meio da qua-
lificação para o trabalho em diver-
sas áreas. 

Para se inscrever é necessá-
rio que o interessado tenha con-
cluído o ensino médio. As aulas 
são realizadas nas instalações da 
FAJ. Há opções nos períodos da 
manhã, tarde e noite. Os interes-

sados devem entrar no site www.
faj.br/pronatec e preencher uma 
pesquisa de interesse, informando 
seus dados pessoais e o curso de 
preferência. Através dos dados in-
formados, assim que as inscrições 
para 2014 forem abertas, a FAJ 
entrará em contato com os inte-
ressados e orientará sobre o que 
fazer para se inscrever. 

Pronatec amplia oferta de cursos técnicos gratuitos a moradores da região

O SindMetal mais uma vez promove um dia de refle-
xão e celebração das conquistas femininas para marcar 
o Dia Internacional da Mulher. Graças ao sucesso de 
público dos últimos anos, pela primeira vez a “Festa 
das Mulheres” será realizada no Teatro Municipal de 
Jaguariúna, com várias atrações gratuitas. 

- Palestras
- Apresentação Musical
- Sorteio de prêmios
- Coquetel 

Participe deste momento especial de comemoração, 
luta e valorização do papel da mulher em nossa so-
ciedade. Vamos juntos fazer uma grande e merecida 
homenagem a essas guerreiras!

Dia: 07/03
Onde: Teatro Municipal de Jaguariúna “Dona Zenaide” 
Rua Alfredo Bueno, 1151, Centro
Horário: 19 horas

“Para mais informações, entre em contato com o Sindi-
cato ou acesse www.portaldostrabalhadores.com.br. 


