
Informativo do METASITA para os trabalhadores Metalúrgicos das Empresas de Pequeno e Médio Porte de Timóteo  e Cel. Fabriciano   -   Nº 226 -  14/08/2019

Sem Censura
unificação

Se é bom para o Patrão, é ruim pra você!

Trabalhador/a, caso você identifique 
que a empresa em que você trabalha 
não fez o depósito do FGTS, informe 
à diretoria do METASITA e denuncie, 
para que as devidas providências 
sejam tomadas. Exigiremos da 
empresa o depósito, e acionaremos a 
empresa na justiça.

Trabalhador pode perder 
o direito de sacar saldo do FGTS 
quando for demitido

O governo vai liberar - de 
setembro deste ano a abril do 
ano que vem - parcela dos 
saques das contas individuais 
do FGTS.

A medida paliativa 
não resolve o problema 
da economia, nem do 
desemprego.

A medida não vai aquecer 
a economia nem resolver, de 
fato, o problema dos quase 
29 milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras desempregados 
ou subutilizados.

O trabalhador pode 
perder o direito de sacar 
tudo que tiver na conta 
quando for demitido sem 
justa causa, caso opte pelo 
saque antecipado no mês de 
aniversário.

1 - Como funCiona:
De Set/19 a Abr/20 o 

governo vai liberar saques 
de até R$ 500 do FGTS 
entre setembro deste ano e 
março de 2020. Todos os 
trabalhadores terão direito a 
esse valor.

Se o trabalhador tiver 
mais de uma conta, uma ativa 
e outra inativa, do emprego 
anterior onde pediu demissão, 
por exemplo, pode sacar 
R$ 500 de uma e R$ 500 de 

outra.
Quem tiver quatro contas, 

poderá sacar até o teto de 
R$ 500 de cada uma delas 
e assim sacar R$ 2.000. E 
assim por diante.

2 – Saque-
aniverSário

Em abril do ano que 
vem o governo vai liberar o 
saque aniversário, liberando 
valores maiores de resgate, 
dependendo de quanto o 
trabalhador ou a trabalhadora 
tem depositado.

Cotistas com saldo menor 
poderão retirar percentuais 
maiores das contas todos os 
anos. O governo criou sete 
faixas, com percentuais de 
50% para saques de valores 
de até R$ 500, a 5%, para 
quem tem mais de R$ 20 mil 
na conta.

- O trabalhador pode 
aderir ou não à medida.

Será opcional.
- O trabalhador pode, 

por exemplo, optar por sacar 
o dinheiro que tem em sua 
conta no FGTS apenas se for 
demitido sem justa causa.

- É importante saber que o 
trabalhador que se arrepender 
de ter aderido ao saque-
aniversário poderá voltar 

atrás, mas terá de cumprir 
um prazo de carência de dois 
anos para conseguir retornar 
ao sistema de rescisão.

3 - Cilada
O trabalhador  que optar 

pelos saques aniversário 
poderá fazer saques anuais na 
sua conta em datas próximas 
do mês do seu aniversário, 
mas não poderá sacar todo o 
saldo caso seja demitido sem 
justa causa.

Quem optar pelos saques-
aniversário, terá direito 
apenas a multa de 40% paga 
pela empresa sobre o saldo 
depositado na conta.

4 – o que Continua 
valendo

A medida do governo não 
mexe nas outras formas de 
saque existentes hoje.

Continuam valendo as 
regras atuais de liberação 

do FGTS para compra do 
primeiro imóvel e doenças 
graves.

5 – Como SaCar
Se o trabalhador ou 

trabalhadora tiver poupança 
na Caixa, o saque será 
depositado automaticamente 
em sua conta. Não precisam 
nem ir à agência.

Quem não quiser sacar 
o dinheiro tem de avisar a 
Caixa.

Se o trabalhador não tiver 
conta na Caixa terá de seguir 
um cronograma que vai ser 
divulgado pelo banco.

Quem tem Cartão 
Cidadão pode sacar 
diretamente no caixa 
automático.

Valores menores de R$ 
100 poderão ser sacados em 
casas lotéricas. Para isso, é 
preciso apresentar carteira de 
identidade e CPF.

ATENÇÃO!!!

99872-1825
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BRASIL

AposentAdoriA especiAl com 
a reformA dA previdênciA 

1
A partir da reforma 

da previdência, 
para conseguir esta 
aposentadoria você 

precisa cumprir 
esses requisitos:

    • 60 anos de idade para atividade de 
25 anos de contribuição (quase todas)
    • 58 anos de idade para atividade de 
20 anos de contribuição (amianto e tra-
balho em minas).
    • 55 anos de idade para atividade com 
15 anos de contribuição (trabalho em 
minas subterrâneas).

O caso de alguém que comece a traba-
lhar como metalúrgico aos 20 anos de 
idade, vai se aposentar 15 anos mais 
tarde comparado com a lei antes da re-
forma da previdência. Isso se ele con-
seguir trabalhar 40 anos, sem intervalo, 
com uma atividade tão pesada e danosa 
à saúde.

A regra de transição 
que era melhor nem 
existir Quem já tem 
atividade especial 

pode usar a regra de 
transição 

Os requisitos são da regra para transi-
ção da aposentadoria especial:
    1. Atividade especial de 25 anos de 
contribuição + 86 pontos. O requisito 
dos pontos aumenta em 1 todo ano. Em 
13 anos vai ser necessário 99 pontos. 
(A mais comum)
    2. Atividade especial de 20 anos de 
contribuição + 76 pontos. O requisito 
dos pontos aumenta em 1 todo ano. Em 
17 anos vai ser necessário 93 pontos.
    3. Atividade especial de 15 anos de 
contribuição + 66 pontos. O requisito 
dos pontos aumenta em 1 todo ano. Em 
13 anos vai ser necessário 89 pontos.

Ponto é a soma da sua idade e do 
seu tempo de atividade especial.

2 3
O valor da nova
Aposentadoria

Especial

Agora o valor da aposentadoria espe-
cial não é mais integral e nem usa apenas 

os 80% maiores salários.

A aposentadoria
atualmente é assim:

    • Média dos 80% dos maiores salá-
rios após 1994.
    • Sem o fator previdenciário.

Depois da reforma da
previdência fica assim:

    • Média de todos os salários.
    • 60% desta média + 2% por ano de 
trabalho especial a partir dos 20 anos de 
atividade especial.

Para atividades especiais de 15 anos, 
é 60% + 2% por ano a partir de 15 anos 
de atividade especial.

4
O fim da Atividade

 Especial para 
adiantar 

aposentadorias
Uma mudança enorme na 

proposta é o fim da conversão da 
atividade especial para acelerar 
e melhorar a aposentadoria por 
tempo de contribuição.

Hoje, o tempo em atividade 
especial pode ser usado ou para 
conseguir uma aposentadoria 
especial ou para adiantar e 
aumentar o valor da aposentadoria 
por tempo de contribuição. Isso vai 
deixar de existir. Estão acabando 
com a conversão de atividade 
especial em atividade comum.

5
O fim da 

Aposentadoria 
Especial por 

Periculosidade
O título já é autoexplicativo.

A Periculosidade deixa de 
ser considerada para a atividade 
especial depois que a reforma 
da previdência for aprovada.

Quem vai ser muito 
prejudicado por isso são 
os eletricistas e vigias.

A PEC 06 é bem clara e diz 
assim: “vedados a caracterização 
por categoria profissional ou 
ocupação e enquadramento por 
periculosidade;”

6
Como adiantar a 

Aposentadoria Especial e 
fugir da reforma

O melhor caminho é tentar reconhecer todos 
os períodos especiais que você possui antes da 
reforma.

Dessa forma você pode conseguir uma apo-
sentadoria especial com a lei antes da reforma 
ou diminuir o impacto violento da regra de 
transição.

Você pode tomar algumas atitudes para não 
deixar nenhum período especial passar batido:
    1. Juntar toda a documentação para reconhe-
cer sua aposentadoria especial.
    2. Reconhecer a atividade especial mesmo de 
empresas que já fecharam.
    3. Conversar com um profissional sobre a 
possibilidade de reconhecer períodos que o PPP 
está desfavorável.


