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III FESTA DO TRABALHADOR
RETIRADA DA CARTELA DE BINGO 

DO DIA 03/04 AO DIA 20/04

ASSEMBLEIA DIA 09/03 ÀS 19:00 PARA 
TRATAR DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

SALARIAL NO SETOR  MOVELEIRO

ATENÇÃO TRABALHADORES

CAMPANHA SALARIAL 2017/2018
LOCAL: SEDE DO SINDICATO 

RUA: APTERIX 270
SUA PRESENÇA É MUITO IMPORTANTE

Por  FABRÍCIO MONTEIRO, Secretário Geral e acadêmico de Direito

SAIBA O QUE FAZER PARA SACAR 
O DINHEIRO DO FGTS INATIVO

As agências da Caixa Econômica Fe-
deral irão abrir suas portas no sába-
do no dia 14 de março em todo o país 
das 9h às 15h durante quatro sábados, 
sendo um por mês. Depois de dia 14 
de março, as próximas datas serão 13 
de maio, 17 de junho e 15 de julho.

O governo anunciou a possibilida-
de do saque de contas inativas em 
meio ao lançamento de um pacote de 
medidas para estimular a economia. 
Pode efetuar o saque quem teve um 
contrato de trabalho fi nalizado até 31 
de dezembro de 2015 e tenha saldo 
na conta.

Calendário para sacar o dinheiro:
Benefi ciários nascidos em janeiro e 

fevereiro poderão procurar as agên-
cias da Caixa entre 10 de março e 9 de 
abril. Quem nasceu em março, abril e 
maio deverão ir até a Caixa entre 10 
de abril e 11 de maio. Nascidos nos 
meses de junho, julho e agosto vão 
receber entre os dias 12 de maio e 15 
de junho. Nascidos em setembro, ou-
tubro e novembro, de 16 de junho a 
13 de julho e fi nalmente nascidos em 
dezembro, de 14 a 31 de julho.

Os benefi ciários destas contas inati-
vas poderão fazer o saque nos caixas 
eletrônicos (auto atendimento) para 
valores de até R$ 1.500,00, é possível 
sacar só com a senha do Cartão Cida-
dão, mesmo que o benefi ciário tenha 
perdido o documento. Para valores de 
até R$ 3.000,00 o saque pode ser feito 
com Cartão do Cidadão e a respectiva 
senha nos caixas. 

Os valores do FGTS inativo também 
podem ser retirados em agências lo-
téricas e correspondentes Caixa Aqui. 
Neste caso, o benefi ciário vai precisar 

do Cartão do Cidadão, da senha e de 
um documento de identifi cação.

Quem perder a data de saque esti-
pulada pela Caixa terá uma segunda 
chance até o dia 31 de julho de 2017. 
Por exemplo, caso o trabalhador nasci-
do em janeiro deixe de tirar o benefício 
até o dia 10 de abril, ele terá até 31 
de julho para fazer o saque. A Caixa 
alerta que, após essa data, o trabalha-
dor deverá se enquadrar em outra hi-
pótese de saque (como aposentadoria 
ou aquisição de moradia própria) para 
receber os valores.

Os trabalhadores podem tirar dúvi-
das pelo telefone 0800 726 2017 e no 
site (www.caixa.gov.br/contasinativas) 
da Caixa. Para ter acesso às opções da 
página, o trabalhador deve informar o 
número de inscrição do PIS e o CPF – 
Cadastro de Pessoas Físicas.

Quem perder a data de saque 
estipulada pela Caixa terá 
uma segunda chance até o 
dia 31 de julho de 2017

>>
NA SEDE DO SINDICATO, 
RUA APTERIX Nº 270, 
ARAPONGAS,
E NA SUB SEDE, 
RUA JOÃO CÂNDIDO
Nº 642, APUCARANA

REALIZAÇÃO 
DIA 01/05 

NA SEDE 
CAMPESTRE DO 
SINDICATO



Por
CARLOS ROBERTO DA CUNHA

PALAVRA DO PRESIDENTE:
Olá companheiros e companheiras, mais 

uma luta se inicia neste ano com muitas pre-
ocupações, pois o governo federal esta na 
ofensiva contra os direitos dos trabalhado-
res, forçando uma reforma trabalhista e ain-
da querem mexer nas aposentadorias, uma 
tentativa de retirar os direitos do povo traba-
lhador. Tudo para atender a reivindicação da 
FIEP (Federação da Indústria de São Paulo), 
no entanto nós temos mais do que nunca nos 
unirmos para evitar que tirem os direitos que 
foram conquistados as duras penas.  O go-
verno está aproveitando o momento frágil da 
economia nacional e internacional para cor-
tar os nossos direitos, mas podemos mudar 
esse cenário. Por isso convocamos para que 
todos os trabalhadores que se preocupam 
com os seus direitos participem das assem-
bleias promovidas pelo SINDICATO, onde es-
taremos esclarecendo tudo o que estão ten-
tando fazer com os nossos direitos. Vamos 
a luta companheiros, porque a luta nunca 
para, ela continua... 
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O QUE HÁ POR TRÁS DA REFORMA
 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Contribuição do governo 
com a previdência 

social deveria vir de 
impostos criados na 

década de 80, mas esse 
valor arrecadado nunca 
chegou ao destino certo 
e sempre foi desviado 

para outros fi ns

Unindo-se a nós você terá inúmeras vantagens 
como: dentista, cabeleireiro, uma sede campestre, 

colônia de férias, auxílio trabalhista e para 
aposentadoria  com os melhores profi ssionais, além 
de uma equipe treinada para defender seus direitos.

O presidente Michel Temer vem batendo 
forte em uma das suas principais bandeiras, 
desde que entrou no poder, que é a refor-
ma na previdência social. Segundo dados 
maquiados pela equipe econômica que 
esta no poder, e ainda contando com 
o apoio de grandes veículos de comu-
nicação, que por interesse fi nanceiro 
acabou se vendendo e apoiando a re-
forma previdenciária, de acordo com 
esses dois órgãos - a Previdência So-
cial está falindo.

Mas será que essa história contada 
pelo governo e avalizada pela imprensa 
é real? O que pode estar por trás dos nú-
meros maquiados? 

Para que você entenda melhor vamos con-
tar brevemente como nasceu a Previdência 
Social. Esse programa de seguro público foi 
criado na década de 80 junto com a Consti-
tuição pelo governo federal e para se manter 
depende de três fontes de alimentação: 1 – 
o trabalhador contribui, com impostos 
que são descontados na folha de paga-
mento, 2 – o empregador contribui pa-
gando impostos, 3- o governo DEVERIA 
contribuir através  da arrecadação de 
impostos criados especifi camente para 
esse fi m, que são: o CONFINS e CSLL.

Agora pasmem, o trabalhador e o empre-
gador arcam com suas obrigações, mas o 
governo NÃO. Os impostos que são cobra-
dos mensalmente são desviados para outros 
fi ns e assim não chegam e não alimentam 
a previdência. E é assim que eles maquiam 
os números não contando com o valor que o 
governos DEVERIA desembolsar. 

Segundo o professor do Instituto de Eco-
nomia da Unicamp, Eduardo Fagnani, caso 
houvesse justiça nessa repartição dos gastos 
com a previdência, o correto seria o traba-
lhador arcar com 33%, o empregador com 
33% e o governo com mais 33%, no entanto 
o que acontece é bem diferente. O trabalha-
dor e o empregador contribuem com 88% e 
a parcela do estado que deveria ser de 12% 
nunca chega aos cofres da previdência.

Ainda de acordo com o professor de eco-
nomia, contrariando a constituição, os pode-

res legislativo e executivo não consideram a 
previdência como Seguridade Social, e quan-
do fazem as contas da Previdência Social não 
incluem o governo, somente o empregador 
e o trabalhador como forma de alimentar 
fi nanceiramente esse sistema, e é aí que a 
coisa fi ca no vermelho e a conta não fecha.

E qual  é a intenção do governo com a 
reforma da previdência? É fazer com que os 
brasileiros passem mais tempo no mercado 
de trabalho, passando a idade mínima para 
requerer o benefi cio para 65 anos tanto para 
homens quanto para as mulheres. A alega-
ção do governo é que alguns países já fi ze-
ram a reforma e ampliaram a idade mínima 
para a aposentadoria, países como França, 
Alemanha e Suécia. Mas como o Brasil quer 
acompanhar uma tendência mundial sendo 
que não temos as mesmas condições básicas 
que esses países de primeiro mundo têm. 

Um bom exemplo são os dados divulga-
dos pela agência Bloomberg, que mostra o 
ranking anual de efi ciência do sistema de 
saúde nacional de diversos países e o Brasil 
aparece em último colocado na lista de 55 
países. 

Tudo isso sem contar que os deputados 
e senadores aprovaram a redução no tempo 
de contribuição para aposentadoria somente 

para eles. O 
site Congres-
so em Foco, 
que monitora 
as ações no con-
gresso nacional, 
divulgou recentemente a 
lambança das aposentadorias dos políticos, 
e agora para se aposentar o político precisa 
somente ter estado no poder durante quatro 
anos. Tudo isso sem contar que os políticos 
para se aposentarem não contam com o fa-
tor previdenciário ( uma conta louca que re-
duz a aposentadoria do trabalhador comum). 
Isso sem contar que as aposentadorias dos 
deputados e senadores giram em torno de 
R$ 50 mil.

Estão administrando o Brasil somente 
para os grandes, e ainda querem que os 
trabalhadores e o povo mais humilde, que é 
quem realmente movimenta esse país, pa-
guem a conta. Vamos acordar e não deixar 
que retirem direitos que foram conquistados 
com muita luta e suor.

ASSISTA AO PROGRAMA 
FORÇA OPERÁRIA

TODOS OS SÁBADOS ÁS 11H00 NA TV 
ANTARES CANAL 22.  APRESENTAÇÃO: 

CARLOS, ATAÍDE E FABRÍCIO.  
ORIENTANDO OS TRABALHADORES 

SOBRE  SEUS DIREITOS, DEFENDENDO 
E FORMANDO OPINIÕES.


