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PEFS: trabalhadores aprovam projetos
FASE
Numa votação apertada, a
maioria dos trabalhadores
da Fundação de Atendimento Socioeduca vo (FASE)
aprovou a proposta do Plano de Empregos, Funções e
Salários (PEFS) da ins tuição. Servidores da capital e
do interior do Estado par ciparam da assembleia, realizada no dia 29 de outubro.
Houve espaço para esclarecimentos, avaliações e para
defesas pela aprovação e
pela rejeição da proposta.
Após manifestações entusiasmadas dos dois lados, a
maioria optou por aprovar o
texto proposto para o Projeto de Lei (PL).

Manifestação FASE

Assembleia FPE

FPE e FGTAS
Também foram aprovados
os planos da Fundação de
Proteção Especial (FPE) e da
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) em
assembleias realizadas nos
dias 4 e 5 de novembro, respec vamente. De acordo
com o que foi acordado na
Data-Base deste ano, os PLs
serão enviados pelo governo à Assembleia Legisla va
em regime de urgência, o
que garante a sua votação
ainda em 2013.

Assembleia FGTAS

Manifestação FASE
Com o obje vo de pressio- Pira ni e em frente à sede
nar por melhorias na pro- da Fundação nos dia 25 e
posta de Plano de Empre- 29 de outubro, em Porto
gos negociada com o go- Alegre. Muitos servidores
verno, os trabalhadores da par ciparam dos protesFASE realizaram manifesta- tos, que foram, inclusive,
ções em frente ao Palácio no ciados pela mídia local.

Entrega PEFS da FEE

Assembleia FADERS

FEE e FADERS
O PEFS da Fundação de
Economia e Esta s ca
(FEE) foi encaminhado à
Assembleia Legisla va no
dia 25 de outubro. O Projeto de Lei foi entregue
pelo Execu vo estadual,
por meio da Casa Civil, e
teve acompanhamento
do SEMAPI e de representantes da Comissão
Paritária e dos trabalhadores. No dia 11 de novembro, os servidores da
Fundação de Ar culação
e Desenvolvimento de
Polí cas Públicas para
Pessoas Portadoras de
Deﬁciências e de Altas
Habilidades (FADERS)
aprovaram o PEFS da instuição, que deve voltar
para ser apreciado pela
categoria em assembleia,
após possíveis alterações
do governo do Estado.

SEMAPI promove ação de apoio ao Outubro Rosa
O SEMAPI entrou na luta contra o câncer de mama e se vesu de rosa para demonstrar
apoio à causa. No dia 16/10, representantes da diretoria do
Sindicato visitaram algumas
unidades da Fundação de Proteção Especial (FPE) para distribuir material informa vo a

trabalhadoras e trabalhadores, além da ﬁta rosa que é símbolo da inicia va. O Outubro
Rosa é uma campanha de conscien zação que busca chamar
atenção para a atual realidade do câncer de mama e a importância de prevenir e diagnoscar precocemente a doença.

Data-Base 2013: Trabalhadores da Hoepers aprovam proposta de reajuste
Cerca de 200 trabalhadores
da empresa Hoepers compareceram, no dia 10 de outubro, à Assembleia Geral
Extraordinária convocada
pelo SEMAPI. No encontro,
foi aprovado por ampla
maioria de votos o reajuste
proposto para os vales alimentação/refeição e para o
piso salarial da categoria.
A negociação foi realizada
em separado do restante do
setor privado nesta DataBase porque a Hoepers tem
uma questão diferenciada:

ela paga aos empregados
que trabalham 6h/dia um
salário maior que o convencionado e um vale alimen-

tação/refeição
menor.
Como o valor dos vales tem
subido muito mais que o
salário, o Sindicato pediu

para que fosse feita uma
negociação diretamente
com a empresa para evitar
perdas aos trabalhadores.
Durante a reunião, diversas
pessoas ﬁzeram ques onamentos e esclareceram dúvidas comuns a muitos trabalhadores. O SEMAPI aproveitou para distribuir material informa vo e convidar
os presentes a par cipar das
reuniões de negociação,
enfa zando que juntos somos mais fortes e fazemos
a diferença.

Conﬁra o que foi aprovado:
Piso ﬁxo integral para

R$798 retroa vo a maio

Vale alimentação/refei-

R$129,60 retroa vo a maio

quem trabalha 6h/dia:

R$804 a par r de outubro

ção (ao mês) para quem tra-

R$144 a par r do mês de

balha 6h/dia:

novembro

CUT encaminha ação para recuperar perdas no FGTS
Com o obje vo de defender
e representar sua categoria,
a Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do
Sul (CUT-RS), à qual o SEMAPI é ﬁliado, decidiu entrar
na Jus ça para reivindicar a
revisão das perdas do Fundo de Garan a do Tempo de
Serviço (FGTS) pelo uso da
Taxa Referencial (TR) como
fator de correção do saldo
das contas do FGTS. A decisão foi tomada no dia 27 de
setembro, durante reunião
do cole vo jurídico da CUT
estadual.
No encontro, o cole vo optou pelo ajuizamento de

uma ação civil pública/coleva em prol das federações
ﬁliadas e sindicatos de base
estadual cujas federações
não sejam ﬁliadas à CUT.
Essa ação buscará a garan a
do direito cole vo de recomposição dos saldos do
FGTS com base no INPC, não
havendo custo para os trabalhadores.
O SEMAPI desaconselha,
neste momento, o encaminhamento de ações individuais, que poderão gerar
custos sem garan a de ganho. Caso a ação cole va obtenha êxito, o SEMAPI encaminhará posteriormente

ações de execução para créditos das diferenças individuais que cada trabalhador
tenha direito. Na oportunidade, o Sindicato informará
sobre a documentação necessária.
Entenda a situação
Algumas perdas no FGTS
ocorreram devido à aplicação indevida da Taxa Referencial (TR) como fator de
correção dos saldos depositados no Fundo. A ação movida pela CUT, e também
por outras centrais sindicais,
pede o recálculo retroa vo
pelo Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidor (INPC)
para repor as perdas na correção do FGTS desde 1999,
ano em que a taxa começou
a ser reduzida até chegar a
zero, em 2012. A medida
impactou na remuneração
do Fundo de Garan a, que
é corrigido por juros de 3%
ao ano, mais a TR. A ação
pede para que a correção
seja feita pelo INPC. Buscase, assim, que todos os trabalhadores que já veram
e/ou tenham algum saldo
em seu FGTS entre 1999 e
2013, aposentados ou não,
tenham o direito de reaver
perdas.
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