
212 Junho/2013

Editorial

Aposentado de 1999 a 2013 terão 
perda de saldo de correção em 88,3%

Em maio deste ano, a Força Sin-
dical entrou com uma ação na 
Justiça Federal de Brasília exigindo 
a revisão do pagamento do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço). A ação representa vários 
sindicatos filiados à entidade e, 
consequentemente, milhares de 
trabalhadores, que reivindicam per-
das no pagamento do FGTS. Estas 
perdas chegam a até 88,3% devido à correção errada 
da TR (taxa de referência), aplicada sobre o Fundo 
de Garantia, que tem sido cometido desde 1999. Só 
nos dois últimos anos, somam 11% aproximadamente 
de perda, na correção. Um trabalhador, por exemplo, 
que tinha R$ 1.000,00 em 1999, hoje com a correção 
errada da TR tem apenas R$ 1.340,47. Feito sob os 
cálculos corretos, o mesmo trabalhador deveria ter 
R$ 2.586,44. 
Deste modo, é preciso que os trabalhadores procurem 
seus sindicatos para aderirem ao processo. 
Veja como proceder para recuperar as perdas do FGTS
Como faço para entrar com a ação?
Você deve procurar o sindicato da sua categoria mu-
nido dos documentos para participar da ação cole-

ATENÇÃO:

tiva. Também é possível entrar com ação 
individual, contratando um advogado 
particular.
Quais os documentos necessários?
Ao procurar seu sindicato, leve os seguintes 
documentos: Cédula de Identidade, com-
provante de endereço, PIS/PASEP (có-
pia da CTPS), Extrato do FGTS (Caixa 
Econômica Federal) e Carta de Concessão 
do Benefício (no caso dos aposentados).

Quem tem direito à revisão?
Todo brasileiro que tenha tido algum saldo em seu FGTS 
entre 1999 e 2013, esteja ele aposentado ou não.
Quanto eu tenho direito a receber?
Os valores dependem de caso a caso, de acordo com o período 
em que o trabalhador possuiu valores depositados no FGTS. Há 
casos em que a atualização chega a 88,3% do valor do fundo.
Eu poderei sacar o dinheiro?
Tudo vai depender de como a Justiça decidirá. Porém, o 
FGTS possui regras específi cas para os saques. A tendência “ 
como aconteceu no acordo de 2001 “é que só possam sacar 
os recursos os trabalhadores que já adquiriram esse direito, 
como os demitidos sem justa causa e os aposentados. Em 
outros casos, a vitória na Justiça signifi cará o aumento do 
valor do fundo, para quando o trabalhador puder sacá-lo.

Eunice Cabral - Presidente

Este mês tem sido de mudanças para o nosso País: o povo 
brasileiro foi às ruas, desde o jovem aos mais velhos. 
Manifestou sua insatisfação com os nossos governantes, 
reivindicando por condições melhores de salários, saúde, 
educação, transporte, segurança e mudanças em algumas leis. 
Os (as) aposentados (as) também têm estado na luta. Pela 
revisão das aposentadorias, por exemplo, a perda infl acio-
nária, além da mais recente, a questão das perdas no FGTS 
– aquele que se aposentou de 1999 a 2013, tem um saldo 
de correção de 88,3%.
Neste caso, e nos demais, é preciso estarmos juntos, sempre! 
Assim, garantimos o que é nosso de direito, dando um fi m 
ao descaso.

A HORA É AGORA, COMPANHEIROS (AS)! 
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Seminário apresenta perspectivas 
da CAMPANHA SALARIAL 

ESTATUTO DO IDOSO Bom
Lembrar

PRÓXIMA REUNIÃO DOS APOSENTADOS

PRÓXIMO SEMINÁRIO

Próxima Reunião dos Aposentados
Data: 30/07/2013 – (terça-feira)
Local: Sede do Sindicato -2º andar – auditório
Horário: a partir das 14h00

 Art. 56. Deixar a entidade de atendimento de cumprir as determinações do art. 
50 desta Lei:
Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), se o fato 
não for caracterizado como crime, podendo haver a interdição do estabelecimento 
até que sejam cumpridas as exigências legais.
Parágrafo único. No caso de interdição do estabelecimento de longa permanên-
cia, os idosos abrigados serão transferidos para outra instituição, a expensas do 
estabelecimento interditado, enquanto durar a interdição.
Art. 57. Deixar o profi ssional de saúde ou o responsável por estabelecimento de 
saúde ou instituição de longa permanência de comunicar à autoridade competente 
os casos de crimes contra idoso de que tiver conhecimento:
Pena – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), aplicada 
em dobro no caso de reincidência.

CAPÍTULO IV - Das Infrações Administrativas

Próximo Seminário
Data: 20/ 07/ 2013- (Sábado)
Local: Sítio Escola Itamar Barbosa de Oliveira – 
Mogi das Cruzes/SP
Horário: Saída as 07h00 da Sede do Sindicato

O último seminário, realizado 
no dia 15 de junho, no Sítio 
Escola Itamar Barbosa de Oli-
veira em Mogi das Cruzes/SP 
teve como tema a Campanha 
Salarial 2013 e as perspectivas 
de bons resultados este ano. 
O palestrante, Altair Garcia, 
da Subseção do Dieese, apre-
sentou aos (as) companheiros 
(as) uma análise sobre o setor, 
falando sobre a conjuntura 
econômica no Brasil e exterior, 
incluindo a infl ação, as nego-
ciações coletivas. 
Para ele, a indústria de confec-
ção deve apresentar melhora 
já no segundo semestre “fator 
importante para a categoria, 

pois a data base mudou para 
agosto. “A expectativa está em-
basada nos bons números de 
vendas no setor do vestuário, 
que cresceu 16%”, disse Air-
ton. Os (as) companheiros (as) 
aposentados (as) continuam a 
ser fundamentais ao longo de 
todas as campanhas salariais. 

Experientes, fortalecem a cate-
goria. Nossa presidente Eunice 
Cabral, convocou a categoria 
para participar e fortalecer a luta 
nesta campanha salarial 2013. 
“Estarmos juntos é o que nos 
torna fortes para conquistarmos 
mais este ano. Vem pra luta, 
costureira!”, fi nalizou. 




