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REVISÃO DO FGTS:
VOCÊ PODE RECUPERAR
ATÉ 88% DE SEU SALDO

,..,

CORREÇAO DO

ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDICATO VAI ENTRAR COM AÇÕES INDIVIDUAIS A
FAVOR DOS TRABALHADORES QUE TINHAM SALDO NO FGTS DE 1999 A 2013

o Supremo Tribunal Federal decidiu que todos os traba-
lhadores que tinham direito ao FGTS de 1999 a 2013, apo-
sentados ou não, têm direito à revisão de saldo. Isto por-
que, conforme o STF, os valores depositados nas contas
do Fundo de Garantia deveriam ser corrigidos pelo INPC
(índice de Preço ao Consumidor), em lugar da TR (Taxa

Referencial) que foi usada no período. As perdas podem vari-
ar de 48% a 88%. E para buscar este direito, os trabalhado-
res da categoria, sócios ou não do Seecmatesp, precisam
entregar alguns documentos para o Jurídico do Sindicato ini-
ciar as ações contra a Caixa Econômica Federal (CEF).

leia mais na Página 8

CONVENÇÃO COLETIVA
SINDICATO SE PREPARA PARA A

NOVA CAMPANHA SALARIAL

A atual Convenção
Coletiva de Trabalho
(CCT) tem validade até
odia31 dejulhode2017.
A partir de 10 de agosto

entrará em vigor a nova
CCT com o resultado da
próxima Campanha Sa-
larialdo Sindicato (2017/
2018). Como em todos
os anos, a luta é por
mais conquistas, reposi-
ção de perdas, aumen-
to real,e manutenção de
direitos à categoria.

Página 3

CONVÊNIOS

NOVAS PARCERIAS DO SINDICATO
PARA ASSOCIADOS E DEPENDENTES

---------- Páginas 4 e 5

OPINIÃO
NOVA
AMEAÇA AOS
TRABALHADORES
Por José Inaldo dos
Santos, o Japonês,
diretor executivo do
Seecmatesp
Página 7

EDITORIAL

T0DOS CONTRA
TEMER E A REFORMA

DA PREVIDÊNCIA
Por José Augustinho dos

Santos, o Augusto do Jornal,
presidente do Seecmatesp

Página2

DE OLHO NA PLR

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) da ca
tegoria determina que as empresas paguem a Parti-
cipação nos Lucros e/ou Resultados em duas par-
celas, com valores diferenciados de acordo com o
número de empregados. O primeiro vencimento de-
veria ter sido pago até o dia 05/01/2017 e o segundo
tem prazo até 06/07/2017.

CONFIRA OS VALORES
R$ 82,00 (de 01 a 25 empregados)

R$ 176,00 (de 26 a 50 empregados)

R$ 309,00 (de 51 a 75 empregados)

R$ 380,00 (de 76 a 175 empregados)

R$485,00 (de 176 a 249 empregados)
R$1.464,00 (acima de 249 empregados)

CONTRIBUA COM O SINDICATO!
JUNTOS, FORTALECEMOS A LUTA POR MAIS BENEFíCIOS
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EDITORIAL

TODOS CONTRA TEMER E A REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Notícia ruim nunca vem

sozinha, já dizia o velho di-
tado popular. O governo ile-
gítimo de Michel Temer pre-
para ataques em ofensiva
aos direitos dos trabalhado-
res. Deputados e senadores
ligados ao presidente já
aprovaram, por exemplo, o
congelamento de investi-
mentos em áreas sociais
pelos próximos 20 anos. E
mais, uma Proposta de
Emenda Constitucional, a
PEC 300/2016 está em cur-
so para alterar (pra pior) be-
nefícios trabalhistas, como
a jornada de 8 horas.

Não bastasse tudo isso, o
governo ainda propõe uma re-
forma da Previdência, através
da PEC 287/2016, com restri-
ções ainda maiores para o tra-
balhador se aposentar. Entre
as duras medidas no texto da
PEC, há a mudança do tem-
po de contribuição ao INSS
para longos 49 anos; idade
mínima de 65 anos para a
aposentadoria, tanto homens
como mulheres; a desvincula-
ção do benefício ao salário
mínimo; e a diminuição dos

valores das pensões.
O que há por trás dessas

mudanças? Temer e seus ca-
maradas estão aliados ao ca-
pital privado, como os grandes
bancos. Basta observar quem
patrocinou a campanha eleito-
ral do relator da PEC da Previ-
dência, o deputado federal Ar-
thur Maia (PPS-BA): os ban-
cos Bradesco, Itaú, Santan-
der e Safra. São instituições
que possuem planos de Pre-
vidência Privada e com os
olhos nos milhões que a Pre-
vidência Pública arrecada do
salário dos trabalhadores, no
sentido de privatizar a Previ-
dência, tornando o plano de
aposentadoria apenas um pro-
duto bancário.

A defesa do governo para
"justificar" a reforma da Pre-
vidência é a de que não have-
rá caixa no futuro para o pa-
gamento dos aposentados.
Mentira! Ministros e paríarnen-
tares alegam que há um défi-
cit no setor que chega aos R$
189 bilhões. Escondem nú-
meros como os repasses ga-
rantidos pela Constituição
Brasileira à Seguridade Soci-

ai (da qual a Previdência faz
parte): Cofins, CSLL, PIS/
PASEP. Só em 2015, a Pre-
vidência foi superavitária em
R$11 ,7 bilhões.

Tanto é verdade que a Pre-
vidência Pública está com o
caixa positivo que o governo
usa de um dispositivo garanti-
do por lei, a Desvinculação de
Receitas da União (DRU), para
desviar recursos anuais da
Seguridade Social de 30% e
pagar juros aos bancos. Em
2016, foram R$ 63,8 bilhões.

Para rebater todo esse
engodo proposto pelo govemo

em tirar direitos e dificultar ain-
da mais o dia a dia dos traba-
lhadores, nossa central sindi-
cal, a CGTB, em conjunto com
as demais centrais, está nas
ruas e organiza atualmente
uma Greve Geral.Aluta, com-
panheiros e companheiras, é
de todos. Por isso convoco os
profissionais da nossa catego-
ria a se engajar no movimento
contra Temer e a Reforma da
Previdência.

José Augustinho dos
Santos, o Augusto do Jornal,

presidente do Seecmatesp

+REFORMA DA PREVIDÊNCIA
Sugestões das centrais sindicais ao governo

Revisão ou fim das desonerações das contribuições previdenciárias
~~~~~ sobre a folha de pagamento das empresas; revisão das isenções previ-

denciárias para entidades filantrópicas; alienação de imóveis da Previ-
dência Social e de outros patrimônios em desuso por meio de leilão;
fim da aplicação da DRU - Desvinculação de Receitas da União - sobre
o orçamento da Seguridade Social; criação de Refis para a cobrança
dos R$ 236 bilhões de dívidas ativas recuperáveis com a Previdência
Social; melhoria da fiscalização da Previdência Social, por meio do
aumento do número de fiscais em atividade, e aperfeiçoamento da ges-
tão e dos processos de fiscalização; revisãodas alíquotas de contribui-
ção para a Previdência Social do setor do agronegócio; destinação à

.~='JSeguridade e/ou à Previdência das receitas fiscais oriundas da regula-
mentação dos bingos e jogos de azar, em discussão no Congresso

• _ • _ Nacional; recriação do Ministério da Previdência Social.

Expediente
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CONQUISTAS E
MANUTENÇÃO DE DIREITOS

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) dos trabalhadores nas
empresas de Conservação, Manutenção eAssistência Técnica de
Elevadores do Estado tem validade até 31 de julho de 2017.

Atualmente, a diretoria do Seecmatesp se prepara para iniciar
uma nova Campanha Salarial (2017/2018), sempre na luta por mais
conquistas, reposição de perdas, aumento real, e manutenção de
direitos à categoria.

Os trabalhadores do segmento continuam com os Pisos Sala-
riais diferenciados, acima da maioria de outros profissionais do mer-
cado. Mesmo com a crise econômica e o choro dos patrões nas
negociações, o Sindicato nos últimos anos tem conseguido man-
ter um bom padrão salarial e a Participação nos Lucros e Resulta-
dos (vE2iatabela na páqina 1) entre os benefícios econômicos.

O Sindicato tambem vai encarar outra luta, em Brasília, para
defender a Periculosidade para todas as funções de risco, enquan-
to, na contramão da história, a Reforma Trabalhista (PL 6787/16)
do govemo de Michel Temer pretende eliminar esta e outras con-
quistas da classe trabalhadora, ,

Confira nesta pagina os PRINCIPAIS VALORES e INDICES

ECONÔMICOS retroativos ao dia 10 de agosto de 2016, com vali-
dadeaté31 dejulhode2017.

PRINCIPAIS VALORES E íNDICES ECONÔMICOS

PISOS SALARIAIS
RS 1.062,20 para os empregados administrativos de empresas com até 249

funcionários.

RS1.209.10 para os empregados administrativos de empresas com mais de 249
funcionários.

RS1.231.10 nas funções técnicas para empregados em período de aprendizagem.

RS 1.469.00 para as funções técnicas em empresas com até 249 funcionários.

RS1.921,00 para as funções técnicas em empresas com mais de 249 funcionários.

CESTA BÁSICA/
CARTÃO-ALIMENTAÇÃO

Mensalmente, R$ 160,00 ou Cesta Básica de
alimentos não perecíveis com uma quantidade nunca
inferior a 30 Kg. A empresa que optar pelo Convênio

Médico Standard para seus empregados e
dependentes, estará desobrigada a fornecer a Cesta

Básica ou Cartão-Alimentação.

AuxíLIO-CRECHE
8% do menor piso da categoria para todas as

empregadas, ainda que adotantes, pertencentes à
categoria, que possuam filhos até 05 anos

completos.

VALE-REFEiÇÃO
R$ 23,00 em número de dias úteis de cada mês.

HORA EXTRA
50% de segunda a sexta-feira.

75% aos sábados.
100% aos domingos e feriados.

ADICIONAL NOTURNO

20% sobre a hora normal, entre as 22:00 horas
de um dia e as 5:00 horas do dia seguinte.



t4 SEECMATESP---------------------------------------
CON

SINDICATO COM
QUEM GANHA SÃO OS S

Para ter acesso aos convênios promocionais desta página, associados

r Grupo Educacional -,

(Rua Formosa, 51, 8e

Podem também entrar em contato por telefone (11) 3159-4~
Contatos com ~

GRUPO EDUCACIONAL IMPACTA
A Faculdade IMPACTAoferece preparação para a realidade do mercado de trabalho em TI,
Gestão e Design, com cursos de Graduação, Pós, Extensão e MBA que garantem um upgrade
na sua carreira. Site: www.impacta.com.br

PARQUE MAGIC CITY
O Parque Magic City é um complexo de lazer situado a 60 km da capital paulista, na cidade
de Suzano, que reúne diversas atrações para todas as idades, entre parques aquáticos, parque
de diversões e hospedagem. Site: www.magiccity.com.br
Descontos de 10% a 30% de acordo com a quantidade de ingressos solicitados.

ClÍNICA FARES
Criada com a missão de cuidar dos pacientes com o máximo de qualidade e humanização, a
Clínica Fares oferece uma estrutura completa e acessível. Está em constante evolução,

(I' . F graças ao contínuo processo de aperfeiçoamento humano, técnico e de qualidade na área da
InlCa ar,s saúde. Realiza mais de 60 mil atendimentos mensais, com uma equipe de mais de 400

completa e acessível médicos e 300 colaboradores. Há 50 especialidades que vão desdeAlergologia até Urologia.
Site: www.clinicafares.com.br
Consultas médicas gratuitas. Pagamento em caso de exames complementares.

.~I_."""'- .••.•••~I •••r __ u •••••..•...•...~ ,......fIjI--~

H. ÓTICA
A H. ótica possui armações com visual elegante, social, esporte e discreto; modelos
marcantes e leves. Lentes multifocais com mais nitidez, maior campo visual e novas
proteções contra raios solares. Lentes gelatinosas, tóricas, rígidas e fluorcarbonadas.
Restauração em óculos quebrados e deformados. Site: www.hotica.com.br
Descontos de 10% a 20% de acordo com o modelo de óculos e forma de pagamento .

ClÍNICA KOUROS
Atendimento humanizado através de profissionais qualificados e treinados para trazer o bem
estar ao paciente. Na Clínica Kouros os exames são realizados com equipamentos de alta
tecnologia, com resultados de excelente qualidade e confiabilidade. Exames: Anatomia
Patológica, Análises Clínicas, Cardiologia, Densitometria óssea, Mamografia, Prevenção
Ginecológica, Raio X e Ultrasonografia. Site: www.diagnosticoskouros.com.br
Consultas médicas gratuitas. Pagamento em caso de exames complementares.

OARDIENCOR
CENTRO MEDICO

f
DIAGNOStiCO

GARDIENCOR CENTRO MÉDICO DIAGNÓSTICO
A Gardiencor atua no segmento de análises laboratoriais, clínica, cirúrgicas e tratamentos
terapêuticos, com moderna tecnologia. Conta com uma equipe altamente especializada e
equipada, e entrega exames com mais rapidez e precisão. Site: www.gardiencor.com.br
Consultas médicas gratuitas. Pagamento em caso de exames complementares.
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VENIOS
OVAS PARCERIAS:
ÓCIOS E DEPENDENTES
do Seecmatesp e seus dependentes devem se dirigir à sede do Sindicato
andar - São Paulo/SP).
03 ou enviar e-mail para:seecmatesp.secretaria@ig.com.br
ellyou Marilene.

COLÔNIA DE FÉRIAS

Localizada na Praia Grande,
Baixada Santista, a Colônia de
Férias possui excelente estrutura
de lazer com piscina,
churrasqueira, salão de jogos,
além de sua proximidade da praia.
Site: www.fethesp.org.br

TABELA DE PRECOS,

DIÁRIA COMPLETA
Com café da manhã, almoço e jantar

DIÁRIA SIMPLES
Somente com café da manhã

ASSOCIADOS E DEPENDENTES R$ 73,00 R$ 58,00.

DEPENDENTES CRIANÇAS
R$ 53,00 R$43,0006A 10ANOS

CONVI DADOS DE ASSOCIADOS R$ 88,00 R$ 79,00

CONVIDADOS DE ASSOCIADOS R$ 68,00 R$ 63,00
CR~NÇAS06A10ANOS
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CURTAS
THYSSENKRUPP - 1

Ficção cien-
tífica? Não. O
futuro já chegou.
A empresa
Thyssen kru pp
Elevator inaugu-
rou no final de
dezembro uma

torre na cidade de Rottweil, na Alemanha,
para a realização de testes no primeiro ele-
vador sem cabos do mundo. Com uma te c-
nologia de levitação magnética nos aciona-
mentos de motor linear, proporciona vanta-
gens devido à construção sem cabo. Assim,
várias cabines do elevador podem operar em
um único eixo.

THYSSENKRUPP - 2
A empresa também lançou em 2016 um mo-

delo de elevador que utiliza mãos gigantes para
movimentar as cabines em múltiplas direções,
com a mesma tecnologia de levitação magnéti-
ca, ideal para aumentar a capacidade do trans-
porte em edifícios com dezenas de andares.

ACABOU O TÉDIO
Já foi o tempo em que as pessoas circula-

vam dentro de elevadores com no máximo um
espelho para se olhar, davam uma última ajei-
tada no cabelo, verificavam se os dentes esta-
vam limpos. Hoje, tanto em prédios comerci-
ais como nos residenciais, existem aquelas
telinhas com propaganda.

MíDIA EM ELEVADOR
Então é bem provável que você já observou

num desses elevadores de prédios luxuosos aos
vídeos em exibição na tevê interna instalada na
cabine. Muitas empresas investem neste tipo
de mídia porque o retorno é garantido. Em ape-
nas alguns minutos no elevador, a exposição é
garantida, com grande fluxo de pessoas, con-
sumidores segmentados, além do que não há
praticamente distração.

ATLAS SCHINDLER
Pelo 11°

ano consecuti-
vo, a empresa
Atlas Schindler
ganhou em
2016 o prêmio
Top of Mind da
revista Casa &

Mercado. A pesquisa tem o objetivo de regis-
trar a percepção de profissionais das áreas da •
construção, paisagismo, decoração e arquite-
tura em relação às principais indústrias nacio-
nais da construção civil em diversas categori-
as, que englobam lojas, produtos e serviços.

ESPAÇO DO

ESSE MARIDO É FIEL!
O pai acordou e tinha tudo do bom e do
melhor. Foi porque chegou tarde e num

tremendo fogo. Quando a esposa foi-lhe dar
um banho, ele disse:

- Não faz isso não, moça ... Eu sou casado.

O CAIPIRA E A MÁQUINA DE REFRIGERANTES
O caipira coloca uma moeda na máquina de refrigerante, aperta o botão

e cai uma latinha. Depois coloca outra moeda, e cai outra latinha. Lá pelas
tantas, depois da 20a latinha, o dono do bar vai até ele e antes de falar
alguma coisa o caipira grita:

- Não vem não, inquanto eu tivé ganhando, num vô pará.

FIM DE FESTA
O bêbado entrou na contramão e o guarda o deteve:

- Onde é que o senhor pensa que vai?

- Bom ... eu ia para uma festa, mas parece que ela já acabou ... Tá
todo mundo voltando.

ESCONDENDO DA PROFESSORA
Joãozinho estava passeando com o avô pela pracinha, em um sábado,

até que o avô de Joãozinho avista a professora do ga~ot? •.
- João, se esconde, meu filho, sua professora esta Ia! - o avo diz.
- Na verdade, vovô, quem tem que se esconder é o senhor! - rebate o

menino.
- Mas por que eu, se foi você que faltou na escola ontem? - pergunta o

avô.
- Porque eu falei que fui no enterro do senhor.

ALMA PENADA
Tarde da noite, o padre está passando perto de um cemitério, quando

ouve um gemido:

- Aaahumm ... Aaahumm ... Aaahumm ...

Assustado, ele ameaça sair correndo, mas logo se lembra do vexame
a que ficaria exposto e muda de ideia. Se enche de coragem, segura firme-
mente no crucifixo que traz no bolso e pergunta para a voz:

- O que é que essa pobre alma está precisando?

E a voz responde:

- Papel higiênico!
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OPINIÃO------------------

NOVA AMEACA AOS TRABALHADORES.
dados do Dieese,
uma redução de
quatro horas propor- ~,
cionaria a criação de
3 milhões de empre-
gos. Os sindicalistas
sabem também da
importância de o tra-
balhador passar
mais tempo livre para se dedicar à família, aos estu-
dos, ao lazer. Mais os burocratas de Brasília, que pou-
co trabalham, querem impor mais trabalho a todos,
de preferência com os mesmos salários.

Essa turma (de parlamentares) incompetente
acha que o povo brasileiro aceitará com a cabeça
baixa o conjunto de mudanças radicais que preten-
de empurrar garganta abaixo.

Vamos ficar de olho em todos os que votarem
nos projetos de lei e propostas de emenda à Cons-
tituição que prejudiquem a classe trabalhadora. Uma
lista suja de deputados federais e senadores, acom-
panhados por Temer, ficará na memória de todos.
As eleições 2018 estão bem próximas!

Os trabalhadores brasileiros vivem atualmente
dias nebulosos, com várias ameaças de retirada de
direitos impostas pelo governo do presidente Michel
Temer e por parlamentares de sua base aliada. Uma
delas, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC)
300/2016 determina alterações no artigo 7° da Cons-
tituição, entre as quais a ampliação da jornada de
trabalho diária de oito para 10 horas.

O autor da PEC, deputado federal Mauro Lopes
(PMDB-MG), conseguiu elaborar um conjunto de
propostas ainda mais nocivas do que o Projeto de
Lei (PL 6787/2016) da equipe de Temer para a
Reforma Trabalhista. Junto ao aumento da jornada,
prevê a prevalência das convenções ou acordos co-
letivos sobre a legislação (hoje, nenhum acordo fir-
mado entre patrões e empregados pode assegu-
rar menos do que está garantido na legislação). Pra
piorar, o deputado propõe aos trabalhadores um
prazo de apenas três meses para entrar com ações
trabalhistas. Atualmente, o trabalhador tem até dois
anos para iniciar uma reclamação trabalhista e
pode cobrar dívidas dos últimos cinco anos.

Os sindicatos de trabalhadores, federações,
confederações e centrais sindicais sempre levanta-
ram a bandeira da redução da jornada de trabalho,
das atuais 44 horas semanais para 40 horas. Pelos

Por José Inaldo dos Santos, o Japonês, dire-
tor executivo do Seecmatesp

MAIS GENTE CONTRA A PEC 300
"Se a PEC for aprovada os trabalhadores vão trabalhar até

morrer. Como uma ave de rapina, Temer quer implementar a idade
mínima de 65 anos para aposentadoria e aumentar a contribuição
de 15 para 25 anos para o trabalhador receber 75% da miséria que
teria direito"

Ubiraci Dantas de Oliveira (Bira), presidente da CGTB

"O que eles querem é um trabalhador do século XXI, vivendo a
realidade do século XIX. Ou seja, querem implementar uma
escravidão moderna"

Adilson Araújo, presidente da CTB

"Algumas medidas já representam um aumento na flexibilidade
dos contratos e têm como único objetivo atender a pauta patronal"
Wagner Santana, secretário geral do Sindicato dos

. Metalúrgicos do ABC

"As propostas apresentadas para reforma previdenciária e
trabalhista são perversas para com a sociedade e, principalmente
com a camada mais pobre da população"

Ricardo Patah, presidente da UGT
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REVISÃO DO FGTS:
ENTREGA DE DOCUMENTOS NO SINDICATO

Funcionários das empresas do segmento de Elevadores (sócios ou não
sócios do Seecmatesp) que tinham saldo no FGTS de 1999 a 2013

podem entrar com ação para buscar a recuperação de perdas através
do Jurídico do Sindicato

QUEM TEM DIREITO À REVISÃO?
Qualquer trabalhador brasileiro que tenha tido saldo no FGTS a partir de 1999.
Aposentados e trabalhadores que já sacaram o FGTS também podem entrar
com ação para que possam ter o valor a mais que teriam direito restituído.

QUANTO AS PESSOAS
TÊM DIREITO A RECEBER?

Os valores dependem de caso a caso, de acordo
com o período em que o trabalhador possuiu

valores depositados no FGTS. Há casos em que a
atualização chega a 88,3% do valor do fundo.

o QUE É NECESSÁRIO PARA ENTRAR COM AÇÃO
OBSERVAÇÕES:

1 - Ir à Caixa Econômica Federal (CEF) com o número do
PIS ou Cartão Cidadão e solicitar Extrato do FGTS a
partir de 1999 ou ano posterior a este em que se
iniciou o trabalho com carteira assinada.

2 -Ir à sede do Sindicato (veja endereço abaixo) de posse
dos seguintes documentos:

- Extrato do FGTS fornecido pela CEF.

- Cópia da Carteira de Trabalho (página onde está o
número do PIS).

- Cópia da Carteira de Identidade.

- Cópia do CPF.

- Comprovante de Residência.

1 - O trabalhador irá propor a ação contra a Caixa Econô-
mica Federal (CEF). Tais ações irão tramitar no Juizado
Especial Federal, cujo prazo de duração em primeira
instância poderá chegar a um ano, dependendo do fó-
rum que for ajuizada.

2 - Para os sócios do Sindicato não serão cobrados hono-
rários advocatícios. Já para os não sócios do Seecma-
tesp serão cobrados 25% do valor auferido pelo traba-
lhador.

3 - Haverá situações em que o trabalhador entre 1999 até
o ajuizamento da ação continue na mesma empresa
sem jamais ter sacado o FGTS. Nestes casos, o pedi-
do judicial será para pedir a correção do valor do fundo.
E, em caso de vitória, ao invés da CEF ser condenada a
pagar diretamente ao trabalhador, deverá atualizar o
FGTS depositado. Asolução proposta para o pagamen-
to de honorários, nestas situações, aos não sócios, será
a elaboração de contratos, onde os trabalhadores, a
partir da vitória, paguem pelo trabalho de maneira facili-
tada.

4 - Todas as ações deverão ser acompanhadas pelo Jurídi-
co do Sindicato, devendo o advogado, ao ajuizá-Ias, for-
necer o número do processo para controle.


