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Trabalhador que optar pelo 
saque-aniversário terá que esperar 
dois anos para receber FGTS e multa

> PLENÁRIA DA FITES

 Em assembleia realizada no último dia 6, 
a categoria decidiu que apenas os dois diretores 
do Sitesemg que integram a direção da Federação 
Nacional dos Trabalhadores em Entidades Sindi-
cais (Fites) – e, por esse motivo, são considerados 
delegados natos – participarão da próxima reunião 
plenária da entidade, em setembro. Em razão das 
dificuldades financeiras vividas pelo Sitesemg, é 
prudente que os recursos que seriam gastos com 
a viagem de outros três delegados – dois dirigen-
tes da entidade e um trabalhador da base – sejam 
poupados. Nenhum trabalhador da base pleiteou 
participação.

ASSEMBLEIA DECIDE

 O trabalhador que quiser sacar parte do FGTS 
no mês do aniversário perderá o direito de receber de 
imediato o que teria direito – inclusive a multa – se for 
demitido sem justa causa. De acordo com a regra di-
vulgada pelo governo, antes será preciso cumprir um 
período de carência de dois anos contados a partir da 
data do último saque. O percentual do FGTS a ser libe-
rado no saque-aniversário deverá variar de 5% a 50% 
do valor depositado. “Caso o trabalhador se arrependa 
e queira voltar à sistemática anterior, ele poderá pedir 
essa alteração a qualquer tempo, mas terá que cumprir 
a quarentena”, adverte o advogado Ronaldo Coelho, 
que presta assessoria jurídica ao Sitesemg. Ele explica 
que, até se completarem dois anos, o dinheiro ficará 
retido em uma conta inativa.
 E mesmo que o titular tenha mais de uma conta 
vinculada ao FGTS (ativa ou inativa), todas elas estarão 
sujeitas à mesma sistemática de saque – ou seja, o que 
vale para uma, valerá também para outra (s).
 A nova modalidade de saque contraria a princi-
pal função do Fundo – proteger o trabalhador demitido 
sem justa causa e garantir seu sustento em situação de 
dificuldade. Também por isso, não é recomendável.

> SAEMG

 Acordo Coletivo negociado pelo Sitesemg com 
o Sindicato dos Administradores no Estado de MG ga-
rantiu, além de reajuste salarial, Auxílio Médico de R$ 
230 mensais aos trabalhadores.

REAJUSTE GARANTIDO

> SAAEMG

 O Sitesemg informa que ainda negocia com o 
Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do 
Estado de MG uma compensação para o atraso do 
adiantamento e do salário de junho, que já foram qui-
tados. Fique atento.

SITESEMG QUER COMPENSAÇÃO

> SINCOL

 Além de reajuste salarial, Cartão Alimentação 
de R$ 873,30/mês com desconto em folha de R$ 2, e 
Cartão Auto de R$ 153,75, com desconto de apenas 
R$ 1, Acordo Coletivo negociado com o Sindicato das 
Empresas de Transporte de Passageiros de Conselheiro 
Lafaiete manteve a ultratividade das normas ali conti-
das – que garante todos os direitos até que um novo 
documento esteja assinado pelas partes.

ACORDO FECHADO

NESTA SEXTA-FEIRA, 16 DE AGOSTO, 
O SITESEMG ESTARÁ FECHADO. 
O EXPEDIENTE SERÁ RETOMADO

NA SEGUNDA-FEIRA 19, ÀS 9 HORAS.

A V I S O

> MINEIROS/NOVA LIMA

 O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 
Extração de Ouro e Metais Preciosos de Nova Lima e 
Região reajustou os salários em 5%. O Acordo Coletivo 
também garantiu uma gratificação de R$ 40. Aqueles 
que registrarem o ponto corretamente, justificarem 
eventuais faltas e não apresentarem atestados médicos 
terão direito a uma cesta básica mensal. Além de assis-
tência médica, a entidade oferece Auxílio Funeral e clu-
be de lazer. A licença maternidade é de 120 dias e foi 
mantida a ultratividade das normas convencionadas.

5% DE REAJUSTE


