FGTS TRAZ PREJUÍZO
AOS TRABALHADORES
Volume 1, edição 1
Novembro/2013

©SINDENEL-SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DE CURITIBA
Sindicato dos empregados em concessionárias dos serviços
de geração, transmissão, distribuição e comercialização de
energia elétrica de fontes hídricas, térmicas ou alternativas
Rua Professor Ulisses Vieira nº 1515 - Bairro Santa Quitéria - Curitiba - Paraná - CEP: 80310-120
Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira - das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.
E-mail:sindenel@terra.com.br
site:www.sindenel.com.br
Fone: (41)3019-5161 - Fone Fax: (41) 3274-5115

O que é FGTS?
Como é feita a correção do FGTS?
Como o trabalhador está perdendo
com o FGTS?
O que o Sindenel
está reivindicando
judicialmente?

FORÇA E UNIÃO, a nossa receita para a vitória.
SINDENEL ENTRARÁ COM AÇÃO
JUDICIAL PARA
RECUPERAÇÃO DAS PERDAS DE
CORREÇÃO MONETÁRIA

Conforme tem sido amplamente divulgado, há mais de dez
anos a correção aplicada nos depósitos de FGTS não tem sido
suficiente para repor as perdas geradas pela inflação.
Por isso, o Sindenel entrará na Justiça para discutir as perdas
que os trabalhadores tiveram desde 1999.
A ação judicial será proposta no mês de janeiro de 2014. Nela
pediremos que a Justiça determine a mudança da forma de
correção do FGTS. Se conseguirmos uma decisão favorável,
isso beneficiará todos os trabalhadores da nossa categoria.
Como entraremos com uma ação em nome de toda a categoria, não será necessário, nesse momento, entrar com ações individuais. Por isso, não é preciso que os trabalhadores enviem
documentação e assinem termo de adesão agora.
Manteremos todos os trabalhadores informados. No nosso site
(www.sindenel.com.br) vocês também podem acompanhar as notícias atualizadas sobre este assunto.
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A forma de correção aplicada pelo governo federal
nas contas do FGTS tem trazido prejuízo aos trabalhadores. Os índices de correção têm ficado abaixo até
da inflação. Entenda por que isso vem ocorrendo.

O que é o FGTS?
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A Caixa oferece ao
empregador e trabalhador um portal exclusivo para consulta
de informações sobre
FGTS.

Consulta CRF
Consulta Regularidade do Empregador CRF
A CAIXA possibilita
que você consulte via
on-line a situação da
sua empresa perante
o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço

FGTS significa Fundo de Garantia de Tempo Serviço.
Ele foi criado em 1966 para proteger os trabalhadores de demissões
sem justificativa.
Cada trabalhador tem direito a uma conta vinculada na Caixa Econômica onde são depositados, mensalmente, pela empresa 8% de seu
salário.
Na prática, o FGTS funciona como uma poupança que pode ser sacada em alguns casos, como demissão sem justa causa, aposentadoria
e compra de casa própria.
Os valores depositados precisam ser corrigidos para não perderem
seu poder de compra.

Como é feita a correção do
FGTS?

Como o trabalhador está perdendo com o FGTS?

A correção dos depósitos do
FGTS é feita através da aplicação da TR (Taxa Referencial)
mais juros de 3% ao ano.

Desde 1999, a TR está sendo
reduzida artificialmente até chegar a zero no ano de 2012.

A TR é um índice estabelecido
pelo Banco Central e pode ser
manipulado pelo governo.

Com a TR igual a zero, o máximo
de correção possível para as
contas do FGTS é de 3%, índice
muito abaixo da inflação dos últimos anos.

O que o Sindenel está reivindicando judicialmente?
A substituição da fórmula de correção atual (TR +
3% ao ano) por outra que realmente corrija os valores depositados no FGTS. Nossa proposta é que
seja aplicado o INPC ou o IPCA, que são índices
utilizados de forma geral para medir a inflação.

Manteremos todos os trabalhadores informados. No nosso site
(www.sindenel.com.br) vocês também podem acompanhar as notícias atualizadas sobre este assunto.

