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SUPREMO ADIA O JULGAMENTO
DA REVISÃO DO FGTS
Tem saído com frequência na grande imprensa a notícia sobre
a correção monetária do FGTS entre os anos de 1999 a 2013.
Isso porque o Supremo Tribunal Federal havia marcado para
13/05/2021, a retomada do julgamento. No entanto, o presidente do STF, Luiz Fux, retirou da pauta o processo sem
divulgar nova data.
O SINTETEL já move ação coletiva a respeito, inclusive consta em nosso site no ícone Jurídico/Ações Coletivas.
Diante deste panorama, publicamos a seguir todas as informações necessárias sobre a Ação movida pelo Sindicato.
Vale ressaltar que os novos valores serão praticados a partir de 10/05/2021, bem como a recepção dos documentos
necessários relacionados. Ficando sem efeito qualquer documento de adesão retirado anteriormente.
• Processo nr. 0081294-40.2013.4.01.3400 - 13ª Vara Federal de Brasília – Para consulta acesse: www.jfdf.jus.br
• Possíveis Beneficiários: todo trabalhador que possua ou
tenha tido saldo na conta fundiária de FGTS, entre 1999 até
os dias atuais, esteja aposentado ou na ativa.
• Situação atual: ação ajuizada em dezembro de 2013. A Caixa Econômica Federal já apresentou defesa e aguarda apreciação da Justiça. Processo está suspenso diante das decisões do STJ e STF que paralisaram todas as ações desta
matéria em nosso país.
• PROVIDÊNCIAS para aderir à Ação Coletiva: os trabalhadores ativos ou aposentados deverão preencher o termo de
adesão a ação coletiva, na Sede ou subsedes regionais do
SINTETEL, para inclusão na listagem dos possíveis beneficiários da ação judicial, recolher taxa única de R$ 120,00
(cento e vinte reais) para não sócio e R$ 60,00 (sessenta
reais) para sócio do Sintetel, e apresentar cópia simples dos
seguintes documentos (identidade, CPF, comprovante de re-

sidência, carteira de trabalho onde consta o n. do PIS/PASEP
e extrato analítico da conta do FGTS - pode ser retirado pelo
site: caixa.gov.br).
Os valores acima foram atualizados, uma vez que estavam defasados, pois vigoravam desde 2013. Visto que a reforma trabalhista suprimiu o Imposto Sindical trazendo fragilidade financeira à entidade. Desta forma para que seja possível a manutenção
dessa atividade jurídica, se fez necessária essa atualização.
Vale ressaltar que os novos valores começaram a ser praticados a partir de 10/05/2021, bem como a recepção dos
documentos necessários relacionados. Ficando sem efeito
qualquer documento de adesão retirado anteriormente.
• DECISÃO DO STJ EM 11/04/2018: A ação coletiva do Sindicato estava suspensa por força de decisão do STJ que sobrestou mais de 409 mil ações desta matéria em todo país. Ocorre
que no dia 11/04/2018, o STJ julgou em recursos repetitivos,
notícia abaixo, que: “a remuneração das contas vinculadas
ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece
a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado,
portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice”.
Assim, todas as ações desta matéria deverão ser julgadas improcedentes, todavia, devemos aguardar a manifestação do
STF sobre o tema, que poderá modificar a decisão do STJ.

OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS: 11 3331-2940
WWW.SINTETEL.ORG, CLIQUE EM JURÍDICO E DEPOIS EM AÇÕES COLETIVAS.

MANTER A ESPERANÇA
Minhas amigas e meus amigos aposentados!
Peço aqui para que mantenhamos a
nossa esperança. Se a gente for definir
esta linda palavra, seu significado é o
sentimento de quem vê como possível a
realização daquilo que deseja; confiança em coisa boa.
Sendo assim, temos que ter confiança que tudo isso vai passar. Muitos de
nós já fomos vacinados com a segunda
dose, outros mais com a primeira e, em
breve, todos estarão vacinados
Os tempos são difíceis, pois já perdemos conhecidos, amigos ou entes queridos com esta terrível doença, mas não
podemos esmorecer.

Temos que continuar nos cuidando,
mesmo após a vacina. Vamos vencer
esta batalha e retornar aos dias normais
nos quais poderemos novamente nos
encontrar presencialmente.
A direção do SINTETEL também luta
para que os trabalhadores da nossa categoria que estão na ativa integrem o
grupo prioritário para tomar a vacina.
Também prestamos nossa solidariedade e nossas condolências a todas as famílias que perderam algum ente querido
vitimado pela Covid-19.
A luta continua. Esperança sempre!
Almir Munhoz
Presidente do Sintetel

COVID-19: VACINA AUXILIA
DE MORTES E C
A campanha de vacinação brasileira teve início em janeiro. Desde então, alguns idosos já receberam as doses da
vacina ou estão aguardando sua vez
para se imunizar.
Em meio a tantos casos graves de Covid, internações e faltas de leitos de UTI,
uma notícia boa vai surgindo, aos poucos. As mortes pela Covid-19 caíram
16% em pessoas com idade entre 80 e
89 anos desde o começo da vacinação,
conforme verificou o SIVEP-Gripe (Sistema de Vigilância Epidemiológica).
Ao analisar todas as idades, a Vigilância Epidemiológica constatou a diminuição média de internações entre a
segunda semana de março e a primeira
de abril em 35%. Isso se deve à campanha de vacinação.
Imagine se o ritmo de imunização estivesse menos atrapalhado e sem empecilhos de grupos políticos negacionistas.
Observando os dados, possivelmente teríamos menos mortes e casos graves no
Brasil neste maio de 2021.
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Enquanto enfrentamos lentidão nas
vacinas, outros países têm valorizado a imunização e seguem campanhas
exemplares. O governo de Israel criou
um programa de vacinação eficaz e ade-

riu ao isolamento social. Deste modo,
praticamente acabaram com a Covid-19
no país. Atualmente, mais da metade
dos israelenses estão imunizados e já
retomaram suas rotinas normais.
JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL

COMPANHEIROS E
COMPANHEIRAS,
Graças a Deus a vacinação está progredindo. Acredito que em breve estaremos todos imunizados e, com isso,
poderemos retomar às nossas atividades normais.
Por isso, quando chegar a sua vez,
tome a vacina. Não se esqueça de que
a vacina é a melhor maneira de se proteger do vírus e de suas complicações.

Como diz neste jornal o presidente
do SINTETEL, Almir Munhoz, o importante é seguir firme e em perder
a esperança.
Se cuidem!
Ana Maria
Diretora de Aposentados

A NA REDUÇÃO DO NÚMERO
CASOS GRAVES
Outro país exemplar, que voltou à normalidade no final de 2020, foi a Austrália.
A receita de sucesso deles é a testagem
em massa, rastreamento de casos, imposição de lockdown sempre que aparecem casos de transmissão local de Covid, fechamento das fronteiras e, mais
recentemente, vacinação. Do início da
pandemia até abril, 910 pessoas morreram na Austrália por Covid.

IMUNIZAÇÃO QUE SALVA VIDAS

Você sabia que quem não se vacina
não coloca apenas a própria saúde em
risco, mas também a de seus familiares e outras pessoas com quem tem
contato?
Tomar vacinas é a melhor maneira de se
proteger de uma variedade de doenças
graves e de suas complicações, que podem até levar à morte como a Covid.
Graças à vacinação, houve uma queda drástica diversas doenças que costumavam matar milhares de pessoas
todos os anos até a metade do século
JORNAL DO APOSENTADO - SINTETEL

XX, como a coqueluche, sarampo, poliomielite e rubéola. Entretanto, mesmo
estando sob controle atualmente, elas
podem rapidamente voltar a se tornar
uma epidemia caso as pessoas parem
de se imunizar.
Mas as vacinas são seguras? Sim. Elas
são feitas microrganismos da própria
doença que previne. Por exemplo: a vacina contra o sarampo contém uma pequena quantidade do vírus do sarampo.
Mas estes microrganismos estão enfraquecidos e isso faz com que o nosso corpo não desenvolva a doença, mas
apenas se torne preparado para combater a doença se necessário.
Algumas pessoas podem ter efeitos colaterais leves depois de tomarem uma
vacina, como dor no local da injeção e
febre baixa. Mas é algo passageiro e
normal de acontecer. Não se preocupe,
o efeito passará em pouco tempo.
Precisamos valorizar o trabalho dos
cientistas que tanto estudaram para
chegar às vacinas que temos acesso

hoje. Vale ressaltar que toda vacina licenciada para uso passou antes por diversas fases de avaliação, garantindo
sua segurança.
Entre os imunizantes disponíveis no
Brasil, o intervalo entre as picadas deve ser de 14 a 28 dias para a Coronavac e de três meses para a da Pfizer
e AstraZeneca. É importante respeitar
este prazo para se imunizar de forma
correta.
E não se esqueça: Será preciso ter
um pouco mais de paciência antes de
abandonar o uso de máscaras e a quarentena. Após tomar as duas doses da
vacina, ainda é necessário usar máscara até que o imunizante atinja a eficácia
esperada.
Sem contar que o vírus está em constante mutação e com poucas pessoas vacinadas no Brasil, ainda corremos
riscos. Vamos torcer para que a maior
parte da população brasileira seja imunizada o quanto antes, para retornarmos à normalidade.
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AULAS DE YOGA
RETORNARAM NA CAPITAL

NOTA DE
FALECIMENTOS
É com pesar que comunicamos os
falecimentos de nossos queridos amigos
aposentados da categoria.
GREGÓRIO JOSÉ DA SILVA FILHO
Nasceu em 03/09/1940
e faleceu em 03/03/2021
Gregório fez parte da diretoria do
SINTETEL durante muitos anos,
além de ter trabalhado na antiga
Telesp. Já estava aposentado das
atividades sindicais há um bom tempo.
Infelizmente o companheiro foi mais
uma vítima desta triste pandemia.
TEREZA LUCI FARIAS
Nasceu em 19/11/1950
e faleceu em março de 2021
Tereza era telefonista aposentada da
Telesp e participava ativamente das
atividades do Centro de Convívio dos
Aposentados. Deixa muitas saudades
dos amigos do Centro.

Com o intuito de proteger a saúde de todos e todas nessa pandemia,
o Centro de Convívio dos Aposentados continua com funcionamento
parcial. As aulas de yoga já retornaram mas com duas pessoas por vez,
seguindo os protocolos de distanciamento dos órgãos de saúde.
AS AULAS ACONTECEM ÀS
SEGUNDAS-FEIRAS, DAS 11H ÀS 12H.
Em Bauru, as atividades permanecem suspensas.
O retorno está pevisto após a vacinação de todos.

WILSON DE CAMPOS
Nasceu em 05/03/1944 e
faleceu em 03/03/2021
Wilson era sócio do SINTETEL e
aposentou-se pela antiga Telesp no
cargo de técnico em Telecomunicações.
A todas as famílias desse queridos
amigos, a direção do Sindicato deixa
um fraterno abraço e nossos sinceros
sentimentos.
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