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Campanha Salarial 2019/2020

Móveis
Assembleia

Data: 16 de agosto, sexta-feira
Horário: 18 horas

Local: Subsede de Barueri – Rua Claro de
Camargo Sobrinho, 74 – Vila Pouso Alegre

Vem aí a nossa campanha salarial, é hora de mobilização!
Outubro é o mês da nossa data-base.

Por isso,  chegou a hora de nos reunirmos para, juntos,
discutirmos e aprovarmos  a pauta de reivindicações da

nossa campanha salarial, que a diretoria do nosso
Sindicato irá entregar ao setor patronal.

Todos os companheiros e companheiras trabalhadores
estão convocados para esta importante assembleia.

A assembleia é o fórum, enfim, o local único para que o
trabalhador dê sugestões de como deve ser a campanha

salarial e quais as nossas reivindicações.

Contamos com sua participação. Juntos, somos mais fortes!

Órgão Informativo do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Itapevi

Sede: Rua Lázara Siqueira, 05 - Centro - Itapevi/SP - Fone (11) 4141-3526/4141-3064

Subsede: Rua Claro Camargo Sobrinho, 74 - Centro - Barueri/SP - Fone (11) 4198-3564
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Atenção companheiros! Os
trabalhadores que escolherem a
migração para o "Saque Aniversá-
rio" das contas do Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço (FGTS) a
partir de 2020 terão que esperar
pelo menos dois anos para voltar ao
modelo atual, se desejarem desfa-
zer a mudança. É isso mesmo,
quem optar por sacar anualmente
um percentual do fundo no mês de
aniversário não poderá mais sacar
os recursos em caso de rescisão do
contrato de trabalho. Essa é a pega-
dinha do governo Bolsonaro com
você trabalhador.

Os interessados em migrar
para esta modalidade terão que
comunicar a Caixa Econômica Fede-
ral, a partir de outubro de 2019.

A migração para o novo modelo não é obrigatória. O governo garantiu ainda que
não haverá alteração relacionada à multa de 40% em caso de demissão sem justa
causa para quem migrar para o "SaqueAniversário".

Os saques para aquisição de casa própria, a doenças graves, à aposentadoria e
ao falecimento, não foram alteradas.

CRONOGRAMA
O calendário para a nova modalidade de saque do FGTS em 2020 ainda será

divulgado pela Caixa. A partir de 2021, os saques poderão ser feitos a partir do pri-
meiro dia útil do mês de aniversário do cotista, e ficarão disponíveis por três meses.
Se o trabalhador não sacar os recursos nesse tempo, eles permanecerão na conta
do FGTS.

CONFIRA AS REGRAS E PERCENTUAIS PARA SAQUES
Para saldos de até R$ 500,00 o saque será de até 50% do valor. Para os saldos

entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00, o saque será de 40% mais uma parcela fixa de R$ 50.
Para os saldos entre R$ 1.000,00 e R$ 5.000,00, o saque será de 30% mais uma
parcela fixa de R$ 150,00.

Para os saldos entre R$ 5.000 e R$ 10.000, o saque será de 20% mais uma par-
cela fixa de R$ 650,00. Para os saldos entre R$ 10.000,00 e R$ 15.000,00, o saque
será de 15% mais uma parcela fixa de R$ 1.150,00. Para os saldos entre R$
15.000,00 e R$ 20.000,00, o saque será de 10% mais uma parcela fixa de R$
1.900,00. E para os saldos acima de R$ 20.000,00, o saque será de 5% mais uma
parcela fixa de R$ 2.900,00.

FGTS: pegadinha do Bolsonaro
para lucrar com seu dinheiro

Pela mudança feita pelo Bolsonaro, quem migrar para 'saque
aniversário' só poderá voltar para modo atual após 2 anos


