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Michel Temer enviou para o Congresso a PEC 
287, que, resumindo, acaba com o direito à apo-
sentadoria (saiba mais na pag. 4). O objetivo de 
Temer é abrir caminho para a os planos privados 
de previdência. 

Os trabalhadores precisam reagir para garantir 
que a Reforma da Previdência seja rejeitada pelo 
Congresso. No dia 15 de março, haverá uma série 
de protestos em todo o Brasil e e em Jaú não será 
diferente. O Sindicato dos Calçadistas está progra-
mando algumas ações para esclarecer a população. 
Ou reagimos agora, ou trabalhamos até morrer!

Miro Jacintho, presidente STICJ

Se você ainda não é sócio/a do Sindicato, não 
perca mais tempo. Retire sua cartilha de benefí-
cios, preencha a ficha de filiação e e aproveite as 
vantagens. Já estão funcionando os convênios 
com Colônia de Férias da Praia Grande e com o 
SESI/Jaú. Para maiores informações ligue no Sin-
dicato (3601-7544).

As inscrições para o II Campeonato de Futsal 
se encerram no dia 10 de março. Este ano as me-
ninas também poderão participar. Para os times 
femininos, as integrantes não precisam ser da 
mesma fábrica. Os sócios/as não pagam taxa de 
inscrição. A rodada final será no dia 1º de maio.
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 EDITORIAL: A Reforma da Previdência vai 
acabar com a aposentadoria

Contas inativas do FGTS



Mesmo estando em período “pré-aposentadoria” 
e ter avisado a empresa sobre tal condição, como 
determina a atual convenção coletiva da categoria, 
uma trabalhadora foi demitida pela Avanzato em 
dezembro do ano passado.   Ela procurou o depar-
tamento jurídico do Sindicato que moveu imedia-
tamente uma ação judicial por sua reintegração. “A 
convenção coletiva dos trabalhadores calçadistas de 
Jaú prevê uma estabilidade no emprego de 15 meses 
antes do requerimento de aposentadoria, desde que 
o trabalhador/a esteja na empresa por no mínimo 
2 anos”, explica Marcos Moreira, advogado do Sin-

dicato que representou a trabalhadora no processo judicial. A manutenção da cláusula sobre estabilidade no 
emprego em período pré-aposentadoria foi uma das conquistas do Sindicato nas negociações da Campanha 
Salarial de 2016. 

A decisão do Juíz Paulo B. C. de Almeida Prado Bauer, substituto da  2.º Vara da Justiça do Trabalho de Jaú, 
determinou a reintegração imediata da trabalhadora na mesma função, recebendo o mesmo salário e tendo as 
mesmas condições de trabalho de antes de sua demissão. Caso a Avanzato descumpra a sentença, deverá pagar 
uma multa diária no valor de R$ 300,00. “Foi uma vitória importante não só para esta trabalhadora, mas para 
toda a categoria, pois trata-se de uma demonstração de que os calçadistas não estão sozinhos caso decidam 
lutar por seus direitos.  O Sindicato conta com um departamento jurídico totalmente comprometido e quali-
ficado para a defesa de todos os direitos seja da Convenção Coletiva, seja da legislação trabalhista como um 
todo”, aponta Miro Jacintho, presidente do Sindicato.

Justiça do Trabalho reintegra trabalhadora demitida em 
período pré-aposentadoria
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Ação foi movida pelo departamento jurídico do Sindicato

A Caixa Econômica Federal divulgou em fevereiro um ca-
lendário para os sagues das contas inativas do FGTS (quadro 
ao lado). O banco anunciou ainda que haverá plantões espe-
ciais nos seguintes sábados:   11 de março; 13 de maio; 17 de 
junho e 15 de julho. Em sua página na Internet, a Caixa criou 
um link especial para que os usuários tirem dúvidas. Há ainda 
um canal telefônico específico: 0800-726-2017.

Quem tem direito?
Contas inativas do FGTS são aquelas em que o trabalhador pediu demissão ou foi demitido por justa causa. Estas 

contas estão inativas porque não recebem mais depósitos e o trabalhador só poderia saca-las em casos específicos.

Calote
Muitos trabalhadores estão recebendo a desagradável notícia de que a empresa sobre a qual teria direito ao saque 

da conta inativa do FGTS não realizou os depósitos como deveria. Neste caso, o Sindicato orienta que os trabalhadores 
busquem comprovantes como anotações na Carteira de Trabalho e holerites. A prescrição é de 2 anos contados a partir 
da data de saída do trabalhador da empresa. O departamento jurídico do Sindicato está à disposição dos sócios/as para 
esclarecimentos e ações necessárias. 

Contas inativas do FGTS
Caixa econômica divulga calendário para saques



Participe de manifestações, demonstre sua indignação nas redes sociais ou 
nas rodas de conversa; envie e-mail para os deputados federais. O importante 
é não deixar de lutar! A Reforma da Previdência é cruel para todos, mas é im-
placável contra as mulheres. #ReajaOuMorraTrabalhando


