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Disseram NÃO! E agora?
Os empresários disseram NÃO a nossa pauta e 
apresentaram sua proposta:

1° ZERO de REAJUSTE DE SALÁRIO
2° RETIRADA  DO PLR DA CONVENÇÃO 
3° RETIRAR DA CONVENÇÃO O VALE COMPRA E 
DIFICULTAR O MÁXIMO DE APLICABILIDADE DE 
OUTROS DIREITOS E CONQUISTAS RESTANTES DA 
CONVENÇÃO.

E Agora? Você vai continuar virando as costas para o 
Sindicato e reclamando que quer aumento? Esse é só o 
primeiro reflexo da sua atitude para com seu Sindicato! 
Para você que tem sempre um olhar de desdenho, reclama 
muito e está sempre se beneficiando dos direitos e 
conquistas que o Sindicato oferece em Convenção Coletiva, 
esse será um grande momento para refletir, mudar de atitude 
e vir à assembleia para lutar pelos direitos e conquistas.

Todas e todos devem ficar muito atentos e comparecer na 
Assembleia, pois é lá que teremos o tempo necessário para 
juntos debater e tirar encaminhamentos para os próximos 
passos rumo à garantia do futuro do nosso Sindicato e dos 
DIRETOS E CONQUISTAS que ainda temos a duras penas. 
Esperamos contar com sua presença no próximo dia 6 de 
outubro. Afinal, Lutar Sempre é Nosso Papel.

A Diretoria 

ATENÇÃO! Dia 6 de Outubro
Domingo

ASSEMBLEIA GERAL DA 
CATEGORIA GRÁFICA DO ABC

Horário: 9h em primeira convocação e 
10h em segunda e última convocação

Local: Sede do Sindicato 
Rua Adelina Salvatore Bassoli n°33

Jardim das Américas, 
São Bernardo do Campo
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Nas negociações da Campanha Salarial deste ano, 
o Sindicato Patronal tem se mostrado muito à 
vontade para dizer não ao nosso Sindicato, como 

também mostra uma disposição real de não querer qualquer 
entendimento ou diálogo para viabilizar qualquer proposta 
apresentada que possa atender nossas reivindicações!

Se havia alguma dúvida sobre a fragilidade que a Reforma 
Sindical forjou nos sindicatos (e o nosso não é exceção), 
agora ficou claro. Não é de hoje que o Sindicato vem 
alertando os trabalhadores sobre como está ficado cada 
vez mais difícil defender os direitos e as conquistas que a 
categoria gráfica ainda tem.

É IMpORTANTE quE TODOS COMpAREçAM à 
ASSEMBLEIA DO DIA 06/10/2019, NA SEDE DO 
SINDICATO.  ATENTE-SE AO HORÁRIO: 
9h EM pRIMEIRA CONvOCAçÃO E àS 
10h EM SEGuNDA E úLTIMA CONvOCAçÃO. 

A assembleia será realizada com qualquer número de 
trabalhadores e trabalhadoras interessados presentes, 
todos terão direto a voz e voto, independentemente de ser 
associados ou não ao Sindicato. 

Compareça! Não falte! Lembre-se: você é o Sindicato e o 
Sindicato é você! O assunto que será debatido é de seu 
interesse e é sua responsabilidade estar presente.
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Fale com 
a gente!

DúvIDAS, INFORMAçÃO, 
SuGESTõES? vEjA COMO É FÁCIL 
ENTRAR EM CONTATO COM O 
NOSSO SINDICATO:

• Site: www.stigabc.org.br 

• Facebook: @stigabc 

• Whatsapp: (11) 94199 4705 

• E-mail: atendimento@stigabc.org.br

FgtS: optar ou não pelo 
Saque-aniversário?
A Medida Provisória 889/2019 definiu dois tipos de saque para o 
FGTS: o saque-rescisão e o saque-aniversário. O site da CAIXA 
esclarece como isso vai funcionar. Veja a seguir:

O que é Saque-rescisão? 

É igual ao que é praticado hoje. O trabalhador pode retirar todo 
o dinheiro da conta em caso de demissão sem justa causa, acres-
cido de uma multa de 40% sobre o valor do saldo. 

O que é saque-aniversário? 

É o saque anual de uma parte do saldo, conforme uma tabela 
criada pela Caixa (veja abaixo). A opção pelo saque-aniversário 
poderá ser feita a partir de outubro deste ano, e os pagamentos 
começam em abril/2020 

Quem optar pelo saque-aniversário poderá sacar todo o 
dinheiro em caso de demissão? 

Não. O trabalhador que aderir ao saque-aniversário não recebe 
o FGTS em caso de demissão sem justa causa, como é feito hoje. 
Receberá apenas a multa de 40%, paga pelo empregador. 

E se eu me arrepender de ter optado pelo saque-aniver-
sário? posso voltar atrás? 

Sim, mas terá que cumprir um período de carência de dois anos a 
partir “da data de solicitação do retorno ao modelo antigo à ins-

tituição financeira”. Ou seja, caso seja demitido neste ínterim, não 
terá direito à retirada da integralidade de seu fundo de garantia. 

A multa de 40% é paga em qualquer uma das opções? 

Sim, o valor da multa de 40% permanece exatamente o mesmo, 
independentemente de qual seja a opção de saque do trabalhador. 

qual é o valor do saque-aniversário? 

Vai depender do saldo do FGTS. 

A Caixa criou uma tabela que vai de 5% a 50% do saldo, acresci-
do de uma parcela adicional. Quanto maior o saldo, menor será o 
valor do saque. 

Veja a tabela abaixo: 

Fontes: CAIXA e Agência Lupa

Limite das faixas de saldo (R$) Alíquota Parcela adicional (R$)
Até 500,00 50%

De 501,00 a 1.000,00 40% 50,00

De 10001,00 a 5.000,00 30% 150,00

De 5.0001,00 a 10.000,00 20% 650,00

De 10.0001,00 a 15.000,00 15% 1.150,00

De 15.0001,00 a 20.000,0 10% 1.900,00

Acima de 20.0001,00 5% 2.900,00

CuIDADO, pode ser uma cilada! 
Os saques do FGTS incentivados pelo governo para “aque-
cer” a economia podem deixar o trabalhador(a) desprovido 
de um aporte financeiro importante, pois todos sabemos que 
o FGTS, em caso de demissão, funciona como uma poupança 
feita ao longo do contrato de trabalho para amenizar os efei-
tos no caso de perda do emprego. 

O grande beneficiário do saque-aniversário será o sistema 
financeiro, os bancos vão oferecer empréstimos com juros 
altos tendo a garantia do FGTS sacado no aniversário. O 
trabalhador não se livrará dos juros e ainda terá que travar os 
recursos do fundo. 

Para quem está perto de se aposentar também não é uma 
boa escolha. Vale mais a pena esperar para receber todo o 
saldo de uma vez, porque o saldo será a maior e o dinheiro 
ficará mais tempo rendendo no fundo. Também é possível reti-
rar todo o valor quando se completa 70 anos de idade. 

Pense bem antes de tomar uma decisão! 

CENTRAL DE INFORMAçÃO 
para o Saque-imediato
A Caixa Econômica Federal iniciou a liberação dos saques de 
até R$ 500 do FGTS em setembro. Esta primeira etapa é para 
quem tem conta no banco e depois prossegue para quem não 
é correntista. O correntista da Caixa terá o dinheiro liberado 
de acordo com seu aniversário.

Para quem não tem conta na Caixa Econômica, o calendário 
de saques começa em outubro, após o início da última etapa 
do calendário de saques para os correntistas.  

A CAIXA disponibilizou uma central exclusiva para informa-
ções sobre o Saque Imediato (0800 724 2019), onde o traba-
lhador poderá consultar eventuais valores para o saque ime-
diato e informações sobre os canais de atendimento.

O saque imediato de até R$ 500 não tem relação com o 
saque-aniversário, que só começa a ser pago em abril de 2020.


