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Governo Bolsonaro dá um

“presente de grego” ao povo
Anúncio da liberação do saque do FGTS vem com uma pegadinha:
quem fizer a opção irá bloquear saque em demissão injustificada
Mais uma vez, os trabalhadores são prejudicados. Nos últimos dias, o Governo de Jair Bolsonaro anunciou a liberação de saques “parciais” nas contas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço). Até aí, tudo certo. Esse dinheiro É DO TRABALHADOR. Porém, quem fizer essa opção, terá de cumprir um período de carência para sacar seu dinheiro no caso de demissão.
SÃO DUAS MODALIDADES: uma que libera até R$ 500 e outra para ocorrer o saque
anual de acordo com o aniversário do trabalhador, chamado de saque-aniversário.
Se o trabalhador for demitido enquanto está optante pelo saque anual, a conta se torna inativa. Ou seja, o trabalhador não poderá sacar os recursos da conta referente àquele emprego,
somente o valor da multa rescisória de 40% sobre o total da conta. Mas ele poderá sacar esse
dinheiro nas hipóteses permitidas em lei, como compra da casa própria ou aposentadoria.
Isto é, o saque do valor total só será liberado de forma imediata para o trabalhador demitido
se ele não aderir ao modelo de saque anual. Do contrário, o tempo de espera para tirar o dinheiro da verba guardada é de dois anos. NÃO CAIA NESSA GUINCHEIRO!
Nosso dever, enquanto entidade representativa dos trabalhadores do Guincho, é assegurar os
seus direitos. Se você não precisa desse dinheiro urgente, de modo a comprometer uma renda garantida em caso de uma demissão sem justa causa, não opte pela mudança. Quem mais
sai ganhando com isso é o Governo, com a possibilidade de reter seu dinheiro por dois anos.
E VEM MAIS POR AÍ - O presidente Bolsonaro declarou: “Fizemos o que era possível ser feito. Quem acha pouco é só não retirar”. Isso é para quem tem dúvida de sua “preocupação” com
a população. Mas podíamos esperar algo além disso? Além de tudo, estão procurando maneiras de diminuir ou extinguir a multa de 40% a qual o trabalhador tem direito. LAMENTÁVEL!
PRECISAMOS DE UM GOVERNO QUE GOVERNE PARA TODOS!
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