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A única solução é a luta.
Governo quer cortar direitos.

NÃO TEM ATALHO. 

SÓ COM LUTA!
PARA GARANTIR DIREITOS

Toda vez que o SINDILIMPE-ES convocar para 
assembleia não fuja da luta. Participe para que 
você não perca nenhum direito. 

 O atual presidente tem insistido no discurso que retirar 
direitos e benefícios dos trabalhadores gerarão mais empregos, 
contudo o que temos presenciado é um corte ainda maior nos 
empregos e um trabalhador fazendo o serviço de dois ou três, 
gerando assim um aumento da sobrecarga do trabalho e com a 
mesma remuneração mensal. 
 O salário mínimo referência para muitas negociações 
salarias, esta perdendo seu valor. Gás, produtos alimentícios, 
remédios, aluguel,  cada vez mais caros; politicas publicas 
governamentais, como o aumento real do salário mínimo,  que 
diminuíam a desigualdade social estão sendo  eliminadas nos 
últimos tempos e a fome voltou aos lares da classe trabalhadora.
 Sabemos que nunca foi fácil à luta para a classe 
trabalhadora, principalmente da categoria. O objetivo é terem 
mais lucros e nas negociações salarial tentam cortar todos os 

direitos conquistados anos após anos, luta após luta. 
 Se as conquistas estão no nosso dia a dia é porque essa 
categoria é combativa, não foge a luta, enfrenta e patronato de 
cabeça erguida, faz greve quando necessário e de forma 
potente e organizada segue firme para garantir seus direitos e 
uma melhor condição de vida.

 Nos últimos meses o trabalhador brasileiro tem sofrido 
muitas derrotas.  Tem visto seus direitos serem reduzidos, 
direitos que por décadas, foram garantidos pela  Constituição 
Federal,   CLT e outras leis.  A desculpa é que no Brasil 
“trabalhador tem direitos em excesso” e que “trabalhador que 
critica patrão devia ser empresário para ver como que é”, 
afirmações em total desrespeito a classe trabalhadora. 
 Os trabalhadores e trabalhadoras estão vivendo uma 
realidade de desemprego, desalento, precarização ou estão na 
informalidade, perfazendo um total assombroso de 50 milhões 
de pessoas sem nenhum direito social ou previdenciário. Os 
cidadãos e cidadãs deste país ou não conseguem trabalho ou se 
submetem a condições de contratação cada vez piores por 
causa desse ataque constante aos direitos trabalhistas.

Sigamos juntas e juntos nessa luta.

 Vamos começar uma nova Campanha Salarial neste ano, 
e a realidade já nos mostrou que só garantiremos os direitos 
conquistados se os trabalhadores e trabalhadoras da categoria 
estiverem mobilizados e fortalecerem com seu apoio a Comissão 
de Negociação e o Sindicato.



e  como elas podem te pegar!

Fique atento no que mudou na 
Reforma Trabalhista e Convenção Coletiva de  Trabalho 

Esclarecimentos sobre o saque do FGTS

ASSEIO E CONSERVAÇÃO
O QUE ESTÁ EM JOGO...

LUTE POR SEUS DIREITOS!

LIMPEZA PÚBLICA

 Antes, quando a Convenção Coletiva de Trabalho - CCT, passava do prazo 

de validade, os direitos já acordados eram mantidos até a assinatura da nova 

convenção. Agora, se o prazo de validade do acordo vencer durante a negociação, 

o empresário poderá fazer o que quiser com o trabalhador. Ou seja, o patrão, não 

precisará cumprir com a CCT.

 Neste ano, o prazo de validade da CCT encerra no dia 31 de dezembro. Isso 

significa que se não houver um acordo com o patrão até o fim do ano, no dia 1ª de 

janeiro de 2020, a categoria estará desamparada PERDENDO TODOS OS SEUS 

DIREITOS conquistados pela CCT.

Com a Reforma Trabalhista,  o patrão poderá retirar os valores do 

adicional de insalubridade. Ou seja, a INSALUBRIDADE DE 20% 

e ticket alimentação pode ser reduzida de acordo com vontade do 

patrão. Esse e outros direitos poderão ser descartados. A 

categoria não pode perder mais NENHUM DIREITO!

Com o apoio deste Governo que defende a liberdade econômica e 

sem uma CCT que garanta os direitos do trabalhador, o patrão 

inclusive poderá trocar a forma de contratação. Isso significa que o 

trabalhador não terá garantia de direitos e perderá férias, 13º 

salário, FGTS...

VOCÊ É O SINDICATO. 
E O SINDICATO EXISTE PARA VOCÊ LUTE JUNTO COM TODOS OS 

TRABALHADORES E TRABALHADORAS

VEM AÍ A CORRIDA DO TRABALHADOR!
8 Dezembro - Largada às 7h da manhã, em frente do 
Ginásio Tancredão, Vitória. 

INSCRIÇÕES ATÉ O DIA 
22 DE NOVEMBRO NO 
SITE ticketagora.com.br

REALIZAÇÃO

Só ficará impedido de retirar todo o FGTS na demissão 
quem optar pela modalidade SAQUE ANIVERSÀRIO. Essa 
modalidade que permitirá, a partir do ano que vem saques 
de uma fatia do fundo de garantia todo o ano. A parcela a ser 
liberada vai depender de quanto dinheiro o trabalhador e a 
trabalhadora tem na conta. 

1. Se eu sacar os R$500,00, vou poder sacar meu FGTS 
se for demitido?

ATENÇÃO: 

O trabalhador não é obrigado a fazer saque imediato nem o 
saque aniversário. Se não quiser, o dinheiro permanece no 
FGTS.

A resposta é sim.  Tem duas modalidades de saque; o 
Saque Imediato e o Saque Aniversário. Se você trabalhador 
e trabalhadora optar pelo SAQUE IMEDIATO, que permite 
retirar 500,00(Quinhentos Reais) por conta do FGTS vai 
poder continuar sacando o valor do fundo de garantia se for 
demitido sem justa causa, normalmente. Não existe 
mudanças nisso.

Temos recebido muitos questionamentos da categoria sobre o 
Saque de R$500,00(Quinhentos Reais). Nosso jurídico 
responde a principal dúvida:

Mas, quem tem poupança da Caixa e não quer o saque 
imediato tem que avisar no banco para que o dinheiro que 
será depositado automaticamente na conta volte para a 
sua conta individual no FGTS. 


