
Temer reúne centrais e cria grupo de trabalho
por reforma da Previdência
          O presidente interino Michel Temer convocou
ontem a primeira reunião ampliada com sindicalistas
para discutir a Reforma da Previdência Social. Ficou
definida   a  criação  de  um  grupo  de  trabalho  que 
apresentará  uma  proposta  de  reforma  no prazo de 
30 dias, a ser enviada ao Congresso Nacional. 
O grupo volta a se reunir no dia 18 de junho,  sob  aO grupo volta a se reunir no dia 18 de junho,  sob  a
coordenação   do   chefe   da   Casa  Civil,  ministro 
Eliseu Padilha.

Durante  a  reunião,  Temer e o ministro da Fazenda,
Henrique    Meirelles,   afirmaram   que   é   preciso 
"negociar e buscar uma solução" para a Previdência.
Segundo  o  presidente  da  Força Sindical, deputado 
Paulo    Pereira    da    Silva  (SD-SP),  Paulo    Pereira    da    Silva  (SD-SP),   Temer  teria 
sinalizado  que  as  mudanças  atingirão os trabalha-
-dores  que  ainda  vão  ingressar  no  sistema. "Não 
podemos  aceitar  mudanças  para  quem  já  está no 
sistema",  afirmou.  "Topamos  discutir outra Previ-
-dência, para quem vai entrar ", completou.

Uma   fonte    que    participou    da   reunião   disse
que    ontem    o    ministro   da  Fazenda,  Henriqueque    ontem    o    ministro   da  Fazenda,  Henrique
Meirelles,   telefonou   para  o  presidente  da  Força 
Sindical, Paulo Pereira, para preparar o terreno para
a reunião.  No  fim  da  semana,  Meirelles  e  Paulo 
Pereira   haviam   discutido   sobre   propostas  para 
mudanças   na  Previdência.  Ontem,  segundo  esta
fonte, o tom do encontro foi mais amistoso.

No  telefonema  a  Paulo  Pereira,  Meirelles  procurou  relativizar as propostas que poderiam ser adotadaspelo governo, como previsão de idade No  telefonema  a  Paulo  Pereira,  Meirelles  procurou  relativizar as propostas que poderiam ser adotadaspelo governo, como previsão de idade 
mínima para aposentadoria, e as classificou como ideias gerais de um início de gestão que ainda busca alinhar discursos e entendimentos.
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POUPATEMPO EM
JAÚ,  UM  SONHO
CONQUISTADO
PARA A CIDADE!
       O presidente Gilberto Vicente  esteve em
algumas  reuniões  realizadas  em  São  Paulo 
junto  ao  Governo  do  Estado no Palácio dos 
Bandeirantes  com  a  Assessoria  Especial do
Governador   e   obteve   informações  que   a
Prefeitura   Municipal   de   Jahu   esteve  em 
reunião   com   o   Senhor   Dreunião   com   o   Senhor   Dr.   Davi   Zaia – 
Secretário  de  Gestão  Pública  do  Estado na 
epóca,   a   respeito   da   possível   vinda   da 
Unidade do PoupaTempo para nossa cidade.
       Com  o  empenho  e  ajuda da Casa Civil 
do  Governo  do  Estado  de São Paulo, Exce-
-lentíssimos  Senhores Paulo Pereira da Silva
– Deputado  Federal,  D– Deputado  Federal,  Dr. Geraldo Alckmin – 
Governador,  Senhor  Luís Antonio Feliciano
– Assessor Especial do Governador, e demais
autoridades  municipais  que também lutaram
pela vinda do POUPA TEMPO podemos hoje
comemorar  essa grande conquista para nossa
cidade.

SAIBA MAIS EM:
https://www.poupatempo.sp.gov.br/
Requerimentos públicos de autoria de
Gilberto Vicente!
Requerimento nº552/2013 da Câmara Legislativa de Jahu
Requerimento nº645/2013 da Câmara Legislativa de Jahu
Requerimento nº665/2016 da Câmara Legislativa de Jahu

       Isso beneficiará nosso município e  região,
com inovações tecnológicas, geração de renda
no  comércio  local,  movimentação  em nossa 
cidade  com  um amplo estacionamento dispo-
-nível  para  que  munícipes da região venham
ao PoupaTempo de Jahu devido ao fácil acesso
a  informações  e  serviços  públicos onde seráa  informações  e  serviços  públicos onde será
realizado  atendimento  sem  discriminação ou
 privilégios.
       O  Programa PoupaTempo disponibilizará
diversos serviços  à  população,  entre  os mais 
solicitados  estão  emissão de Carteira de Iden-
-tidade,  Carteira  Nacional de Habilitação, Li-
-cenciamento  de -cenciamento  de  Veículos,  Atestado de Ante-
-cedentes   Criminais,  Licenciamento  de  Veí-
-culos e Carteira de Trabalho.
Informações  sobre  serviços oferecidos, docu-
-mentos,  condições,  prazos e taxas podem ser
 obtidas  através  do  Disque  Poupatempo,  no 
telefone  0800  772  36  33 - ligação gratuita -, 
ou  pelo  Guia  de Informações sobre Serviçosou  pelo  Guia  de Informações sobre Serviços
Públicos,  disponível  no  site www.poupatem-
-po.sp.gov.br.
       Acompanhando   a   expansão  do  uso  do
meio eletrônico, a Superintendência do progra-
ma  criou o e-poupatempo, que disponibiliza  e 
incentiva  o  acesso  a serviços de utilidade pú-
-blica,   como   consulta  de  débitos  de  IP-blica,   como   consulta  de  débitos  de  IPVA, 
DPVAT,  multas  de  trânsito,  pontos  na CNH, 
registro   de   Boletim   de   Ocorrência,   entre 
outros.

Na foto Carlos Roberto da Mota – Secretário / José Roberto Agostinho – Diretor 
Luís Antonio Feliciano – Assessoria Especial do Governador / Gilberto Vicente – 
Vereador e Presidente / Paulo Roberto Manoel - Tesoureiro
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EVOLUÇÃO
DA ENTIDADE
SINDICAL

         Nossa  pátria, que é um lugar no planeta 
abençoada  pelo  criador,  se não vejamos não 
somos atingidos por desastres da natureza que
afetam  outros  países  causando  estragos, e o
que é irreparavél a perda de vidas humanas.
         Mas como nem tudo costuma ser só feli-
-cidade,  ama-cidade,  amargamos a atuação de uma grande
parte  de  nossos  homens públicos, que visam
somente  seus  interesses, não preocupando-se
com o ordeiro e trabalhador povo brasileiro.
Citamos  como exemplo o que vem ocorrendo
operação  lava-jato;  mensalão;  operação  ze-
-lotes;  rombo na petrobrás; rombo no BNDS;
desfalque na merenda escoladesfalque na merenda escolar, e muitas outras
falcatruas,  que espero sejam apuradas, culpa-
-dos  punidos,  tendo  esperança  que  a  praxe
existente,   desta  vez  não  seja  concretizado,
não  acabando  em  pizza  como  todo  mundo
comenta.
         Sabemos  que  em  nosso  meio  sindical
temos  gente  que denigre nossa imagem, mastemos  gente  que denigre nossa imagem, mas
afirmo  que  é uma porcentagem muito peque-
-na, pois   em   minhas   andanças   por  nosso
Brasil,  convivi  e  convivo  com  sindicalistas
da  mais  alta  moral  e  ética  no comando das
entidades sindicais.
         Afirmo,  que  nosso  sindicato, tem atra-
-vés  desta diretoria e das antecessoras, esme--vés  desta diretoria e das antecessoras, esme-
-rado-se  na  condução transparente e honesta,
ao   longo   dos   tempos,  o   que possibilitou
nosso  crescimento  com um patrimônio inve-
-javél   para   uma   entidade  de  nosso  porte,
adquirindo:   sede  própria,  2 sub-sedes,  châ-
-cara,  2 apartamentos  em Praia-Grande, con-
-sultórios   dentários   com  consultas  e  trata--sultórios   dentários   com  consultas  e  trata-
-mentos  gratuitos,  e já este em nossos planos
melhoria  muito  grande  no tocante ao atendi-
-mento médico de nossos associados.
         Peço  a  você  sócio  de  nosso sindicato,
que  seje  mais  um a divulgar o trabalho sério
desta  Diretoria,  mas  deixando claro que sem
a participação de você sócio, não somos nada,a participação de você sócio, não somos nada,
portanto  só  tenho a agradecer suas participa-
-ções.
           Parabéns  sócios  e continue participan-
-do,  porque  sendo  assim  nossa  tendência  é
crescer,  pois  nossa intenção é cada vez servir
melhor.

GILBERTO VICENTE - PRESIDENTE



Como   o objetivo  de corrigir  matéria  inverídica  neste  jornal,  esclareço a todos e todos que desde o inicio 
domeu mandato sempre fui um grande defensor da construção da escola do SENAI no jardim Pedro Ometto 
bairro  onde  resido  e  pelo qual tenho um grande carinho e respeito pelo povo. Sou autor de vários requeri-
mentos  e  de  Projeto de Lei autorizando o prefeito a disponibilizar área para a construção de nova sede do 
SENAI ao lado do SESI.
O jornal O METALURGICO do Sindicato dos Metalúrgicos, que tem por finalidade informar seus associados, 
em edições publicadas no final do ano de 20em edições publicadas no final do ano de 2011 e inicio de 2012 divulgou noticias referentes à minha conduta
na  Câmara  de  vereadores, levando informações errôneas aos seus associados deturpando a verdade dos
fatos e maculando minha imagem de homem publico que sempre lutou pela nossa população.
O  projeto ao qual se refere nas publicações do referido jornal, trata-se da Lei de Zoneamento que disciplina
o  uso  e  parcelamento  do  solo. Esse  projeto  entrou na Câmara em 2011 e na sequencia foi alterado pelo
Poder Executivo que apresentou um substitutivo que foi submetidos à votação dos vereadores.
Chamou minha atenção o Artigo 12 que trazia a seguinte redação: 
Art. 12 :  Os loteamentos  ou  condomínios  fechados  provados  após  a  vigência desta Lei deverão realizar Art. 12 :  Os loteamentos  ou  condomínios  fechados  provados  após  a  vigência desta Lei deverão realizar 
obras  de  infra-estutura  de forma a contemplar implantação de rede de distribuição de água, rede de coleta
de  esgoto  e  galerias  pluviais, sistema de contenção e dissipação de águas pluviais, pavimentação guias e
sarjetas. 
Ao  analisarmos  este  artigo  ele  parecia  adequado,  no  entanto  surgiu uma grande duvida, e passei a me 
questionar: se  os  loteadores  iniciassem o projeto de construção de um condomínio, começando pela aber-
tura  e  pavimentação  das  ruas,  construindo  casas  e  impermeabilizando o solo antes da implantação dos 
sistemas  de  contenção e dissipação das águas pluviais, quando seriam construídos tias sistemas de macrosistemas  de  contenção e dissipação das águas pluviais, quando seriam construídos tias sistemas de macro
drenagem do solo?
Era preciso garantir a implantação desses sistemas antes da construção dos loteamentos. No caso da bacia 
do Córrego da Figueira região onde esta localizada a área para a construção do SENAI, a ausência  desses 
mecanismos traria consequências catastróficas, porque se considerarmos o percurso natural da água, cons-
-truir  sem  estas  benfeitorias  alagaria  os bairros do Santo Ivo, Maria Luiza IV e Santo Antonio, haja visto o 
histórico  de  ocorrências  de  varias  enchentes naqueles locais sem mesmo ter inicio novos loteamentos. E 
mais  o  Córrego  da Figueira, cujas águas correm canalizada desde amais  o  Córrego  da Figueira, cujas águas correm canalizada desde a Avenida Francisco Canhos, passando 
pela  área  central  da  cidade,  por  debaixo  de casas e comércios daquela região e desaguando ao lado da 
piscina municipal receberia um volume muito maior de água ameaçando romper essa tubulação. 
Para  garantir  a  segurança desta população apresentei uma emenda ao projeto garantindo primeiro a cons-
-trução  do  sistema  de  macro  drenagem das águas pluviais daquela região. Papel legitimo deste vereador 
que  viu  a  segurança e a integridade física e patrimonial da população daquela região serem colocadas em 
risco  diante  da  possibilidade  de um grande empreendimento imobiliário ser implantado no local sem antes risco  diante  da  possibilidade  de um grande empreendimento imobiliário ser implantado no local sem antes 
ser construído o sistema de macro drenagem das águas das chuvas.
Na  emenda  que  apresentei  ao  projeto, toda aquela população estaria segura diante da construção de um 
novo  loteamento, pois  estaria garantida primeiramente a construção do sistema de contenção e dissipação
final das águas para depois iniciar a construção das casas.
Infelizmente  a  emenda foi rejeitada e o projeto substitutivo também, passando a valer o Projeto original que
foi  retirado  pelo  autor,  o  Poder Executivo, e reapresentado com uma aberração ainda maior, permitindo a 
construção de empreendimentos imobiliários com a construção dos sistemas de contenção e dissipação dasconstrução de empreendimentos imobiliários com a construção dos sistemas de contenção e dissipação das
águas  das  chuvas  de  forma  provisória. Apresentei nova emenda que desta vez foi aprovada assegurando 
primeiramente  diante  da construção de um novo empreendimento imobiliário a construção dos sistemas de 
contenção  e  dissipação das águas de forma definitiva garantindo desta forma e segurança física e patrimo-
-nial de nossa população.
Assim,  nunca  me  posicionei contrario a construção de uma nova Sede do SENAI no Jardim Pedro Ometto, 
como  foi  por  diversas  vezes divulgado, muito ao contrario fui e sou um dos maiores defensor desta causa, 
pois seis da importância desta ESCOLpois seis da importância desta ESCOLA para nossa população.
                                                                                                

  RONALDO FORMIGÃO – Vereador.

 VEREADOR RONALDO FORMIGÃO DEFENDE 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

DO SENAI NO PEDRO OMETTO 
(Direito de resposta exercido com apelo
no Art. 5º  da Constituição Federal)
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       Como vereador,   estive  cobrando   incansavelmente  do Poder Executivo e autoridades competentes a vinda da ESCOLA DO SENAI PARA 
JAÚ,  infelizmente por  “CAUSA DE INTERESSE DE ALGUNS EMPRESÁRIOS”, que são donos de grande parte das terras de nossa cidade,
está  sendo dificultoso agilizar o processo. Também estive em reunião em São Paulo com o presidente da FIESP o Sr. Paulo Skaf que nos garantiu
que  a  ESCOLA DO SENAI  está no cronograma de construção para o anos de 2.016 e 2.017 mais salientou que é necessário que seja feito a doa-
-ção da “Escritura” da Prefeitura Municipal para a FIESP. Em reunião com o Secretário de Obras do município, foi esclarecido que todo o projeto 
de  infraestrutura  e  legislação   está  correto  e nos parametros adequados e nos informou ainda que não há data para que possa ser resolvido esse de  infraestrutura  e  legislação   está  correto  e nos parametros adequados e nos informou ainda que não há data para que possa ser resolvido esse 
problema, pois o processo está em andamento na Secretaria de Negócios Jurídicos.
       Eu   juntamente   com a Diretoria do Sindicato, fizemos também “Baixo Assinado” por toda a cidade colhendo asinaturas, o qual foram enca-
-minhadas   ao   Gabinete   do  Prefeito,  acredito que seja uma “LUTA” que no final conseguiremos vencer, pois quem  irá  ganhar com  isso  é  o  
próprio   município,   a  nossa   QUERIDA JAHU, pois irá GERAR EMPREGOS, IMPOSTOS PARA A CIDADE, VAGA PARA MAIS DE 3.000 
ALUNOS E MAIS DE 28 CURSOS PROFISSIONALIZANTES.
       Peço   a  todos   os   jauenses   que  me  ajudem  nessa  empreitada,  pois   não  podemos  deixar  que  a  ESCOL       Peço   a  todos   os   jauenses   que  me  ajudem  nessa  empreitada,  pois   não  podemos  deixar  que  a  ESCOLA DO SENAI seja mais  uma  
promessa  “NÃO CUMPRIDA”,  e  a  população  de  nossa  cidade  vai  querer saber “DE QUEM FOI A CULPA”, pois acredito na transparência 
e honestidade para com todo cidadão.
       Espero   que   ainda   este   ANO  DE  2.016  À  CAMARA  MUNICIPAL DE JAHU JUNTAMENTE  COM A PREFEITURA MUNICIPAL,  
POSSAM  AGILIZAR  ESSE PROCESSO, PARA QUE POSSAMOS TER BOAS NOTÍCIAS NOS MESES VINDOUROS,   pois  não  depende 
só  de “1 VEREADOR” para que a ESCOLA venha para a cidade, dependemos de todos os nobres vereadores, a presidenta da câmara juntamente
 com o nosso Prefeito Municipal, para resolver essa situação! com o nosso Prefeito Municipal, para resolver essa situação!

A LUTA PELO           CONTINUA!!! 
PRESTANDO CONTA COM A POPULAÇÃO



Sócio Metalúrgico - Plano Básico R$ 22,65
1. Tratamento   dentário   totalmente   Gratuito;   Extensivo  á 
família (esposa e filhos até 18 anos).
2. Prótese  dentaria  (com  pagamento  somente  do  material).
3. Tratamento    ortodôntico  (com    pagamento    apenas   da 
manutenção).
4.4. Fornecimento   Gratuito   de   Kit   escolar   no   início   do 
ano letivo, (kits diferenciados para cada série). 
5. Corte     de     Cabelo    Gratuito;    Extensivo    á    família 
(esposa e filhos até 18 anos).
6.  20  (vinte)  Cópias  mensais  Gratuitos. 
7.  02  (duas)  Plastificações  de  documentos  -  Gratuito.
8.  02  (duas)  encadernação. 
9.9.  Convênios    Médicos    e   Laboratoriais   com   descontos 
de 20% á 30%.
10. Óticas com descontos especiais. 
11. Consulta com Advogados  - Gratuito.
12. Colônia  de  Férias   (Praia  Grande  – Pagamento diária).
13. Escola   de   Qualificação   e   Requalificação  de  Cursos
Profissionalizantes Gratuitos para sócios e dependentes.
14.14. Consulta com Oftalmologista – Gratuito.
15. Manicure e Pedicura, simples.
16. Chácara com uma área de 8.000m2 (Locação).
17. 02 (dois) Apartamentos localizados á 50m da praia
(Praia Grande), (Locação). 

Sócio Metalúrgico - Incluindo Clinica Médica R$ 40,00
18. Consulta com Ginecologista – Gratuito.
19.19. Consulta com Pediatra – Gratuito.
20. Consulta com Clinico Geral – Gratuito.
21. Implante Dentário (Pagamento apenas da prótese)
22. Acupuntura
23. Psicóloga
24. Fisioterapia e Ortopedia
25. Consultas com várias expecialidades e exames (Gratuito).

Departamento deDepartamento de Assistência Social
Os  sócios  que  estejam  com  dificuldade  e  vulnerabilidade
social,    através   da   Diretoria   do   Sindicato,   fornecemos
ajuda após verificado pela entidade a necessidade.

Transporte    Municipal    e    Inter-municipal    para
tratamento da saúde
O  Sindicato  dos  Metalúrgicos  de  Jaú  e  Região, através de sua
Diretoria presta á vários anos  o serviço  de Transporte Municipal
e  Intermunicipal  para  sócios  que  necessitam de transporte para
consultas,  exames,  cirurgias  e  tratamento da saúde em hospitais
de outras cidades, se você necessita de apoio, procure o sindicato,de outras cidades, se você necessita de apoio, procure o sindicato,
pois possuimos veículos do sindicato a disposição.

Se   informe   no   sindicato    através  dos  números  (14) 3622.1318
(14) 3624.1010 e faça sua reserva, as duas excursões estão marcadas
para os meses de Janeiro e Fevereiro de 2.017.
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HORÁRIO DENTISTAS
Dra. Janaina / Terça-feira 17:00 às 19:00 hs.
Quinta  17:00  às  19:00 hs  / Sexta 08:00 às 10:00 hs
Dra. Tanaira   (canal)   /  Segunda-feira das 08:00 hs 
às 13:30 hs às 17:00 hs.
Dra. Marina / Sexta-feira   das  14:00 hs  e  16:00 hs
e das 17:00 hs às 19:00 hs.e das 17:00 hs às 19:00 hs.
Dra. Tatiana / Segunda-feira às 14:00 hs e 16:00 hs e
17:00 hs às 19:00 hs / Quarta-feira das 17:00 hs às
19:00 hs / Quinta-Feira das 08:00 hs às 10:00 hs.
Dra. Nicoli / Terça-feira das 08:00 hs às 10:00 hs e as
14:00hs às 16:00hs e das 17:00hs às 19:00hs
Quarta-Feira das 08:00hs às 10:00 hs.
Dra. MicheleDra. Michele/ Segunda-feira das 14:00 hs e 16:00 hs
das 17:00 hs às 19:00 /  Quarta-feira  das  17:00 hs às
19:00 hs / Quinta-feira das 08:00 hs às 10:00 hs.

Cabeleleira Marina
Segunda das 07:30 às 12:30
Terça das 07:30 às 12:00 / 14:00 às 21:00
Quarta das 07:30 às 12:30 / 14:00 às 21:00
Quinta das 07:30 às 12:30
Sexta das 07:30 às 12:30

Cabeleleira Valeria
Segunda das 07:30 às 12:00 / 14:00 às 18:00
Terça das 07:30 às 12:00 / 14:00 às 18:00
Quarta das 13:00 às 21:00
Quinta das 13:00 às 21:00
Sexta das 07:30 às 12:00 / 14:00 às 18:00

Cabeleleira Lina
Segunda das 14:00 às 21:00
Sexta das 14:00 às 21:00

Pediatra - Dr. Cristian
2 consultas por período no consultório

Segunda-Feira: 09:00 às 09:30 / 14:00 às 17:00
Terça-Feira: 09:00 às 11:00 / 14:00 às 17:00
Quarta-Feira: 09:00 às 11:00 / 14:00 às 17:00
Quinta-Feira: 09:00 às 10:00 horas
Sexta-Feira: 09:00 às Sexta-Feira: 09:00 às 11:00 horas

AGENDAR ATENDIMENTO NO SINDICATO

O Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Jaú e Região 
presta total assistência odontológica aos seus Associados em 
todas  as  cidades  onde  mantém sede. O atendimento é feito 
por  uma  equipe de dentistas especializados em tratamento c
línico  e  reabilitação  oral  e   os   equipamentos  e  materiais 
utilizados nos tra
tamentos é de úl-tamentos é de úl-
-tima     geração .
Terça-Feira 
08:00 às 10:00 das 13:30
às 15:30 hs / 16:00 hs às
19:00 hs.
Quarta-Feira 
08:00 às 10:00 das 13:30
às 15:30 hs / 16:00 hs às
19:00 hs.

Clínico Geral 
Dr. Osvaldo Franceschi Júnior
5   consultas   por   período  no  con-
-sultório.

HORÁRIO E ATENDIMENTO
AGENDAR NO SINDICATO
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FGTS - O patrimônio do trabalhador melhora a vida de todos
       Todo trabalhador brasileiro com contrato de trabalho formal, 
regido  pela  CLT,  e  também  trabalhadores rurais, temporários, 
avulsos,  safreiros  e  atletas  profissionais  têm direito ao FGTS. 
O  diretor  não-empregado e o empregado doméstico podem ser 
incluídos no sistema FGTS, a critério do empregador.

O  Fundo  d e Garantia  do Tempo de Serviço - FGTS foi criado
em  1967  pelo  Governo  Federal  para  proteger  o  trabalhador em  1967  pelo  Governo  Federal  para  proteger  o  trabalhador 
demitido   sem  justa  causa. O  FGTS  é  constituído  de  contas 
vinculadas,  abertas  em  nome  de  cada  trabalhador,  quando o 
empregador    efetua   o  primeiro  depósito.  O  saldo  da  conta 
vinculada  é  formado  pelos  depósitos mensais efetivados pelo 
empregador, equivalentes a 8,0% do salário pago ao empregado,
 acrescido de atualização monetária e juros.

Com  o  FGTS, o trabalhador tem a oportunidade de formar umCom  o  FGTS, o trabalhador tem a oportunidade de formar um
patrimônio, que pode ser sacado em momentos especiais, como
o   da  aquisição  da  casa  própria  ou  da  aposentadoria,  e  em 
situações  de  dificuldades,  que podem ocorrer com a demissão 
sem justa causa ou no caso de algumas doenças graves.

O  trabalhador  pode  utilizar  os  recursos  do  FGTS  para  a moradia nos casos de aquisição de imóvel novo ou usado, construção, liquidação 
ou amortização de dívida vinculada a contrato de financiamento habitacional.

Assim,  o  FGTS  tornou-se uma das mais importantes fontes de financiamento habitacional, beneficiando o cidadão brasileiro, principalmenteAssim,  o  FGTS  tornou-se uma das mais importantes fontes de financiamento habitacional, beneficiando o cidadão brasileiro, principalmente
o de menor renda.

A  importância  dos  recursos   do  Fundo  para o desenvolvimento do país ultrapassa os benefícios da moradia digna, pois financiam, também, 
obras  de  saneamento  e  infra-estrutura,  gerando  melhorias  na qualidade de vida, ao proporcionar água de qualidade, coleta e tratamento do
esgoto sanitário.

O FGTS tem sido a maior fonte de recursos para a Habitação Popular e o Saneamento Básico.

A  partir  de  2008, o  Fundo  de  Investimento  FGTS - FI-FGTS, amplia a atuação do Fundo, ao direcionar recursos para outros segmentos da
infraestrutura,  como  a  construção,  a  reforma,  a  ampliação ou a implantação de empreendimentos em rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, infraestrutura,  como  a  construção,  a  reforma,  a  ampliação ou a implantação de empreendimentos em rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, 
obras de energia e de saneamento.

Informações para os Empregadores

O  empregador  é  a pessoa física ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, da administração pública direta, indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, que:
admitir  trabalhadores  a  seu  serviço,  bem  como  aquele  que,  regido  por  legislação  especial, encontra-se nessa condição; ou figurar como 
fornecedor  ou  tomador  de  mão-de-obra,  independentemente  da  responsabilidade  solidária  e/ou subsidiária  a  que eventualmente venha a fornecedor  ou  tomador  de  mão-de-obra,  independentemente  da  responsabilidade  solidária  e/ou subsidiária  a  que eventualmente venha a 
obrigar-se.
O  empregador  ou o tomador de serviços deve recolher ao FGTS, até o dia 07 de cada mês, a importância calculada sobre a remuneração paga
ou devida no mês anterior.

O  valor  a  ser  creditado  na conta vinculada de cada trabalhador é calculado com base na remuneração, dependendo do tipo de contrato. Para
menor aprendiz, a alíquota é de 2% sobre a remuneração. Para os demais empregados, 8% sobre a remuneração.

Fonte: 
http://www.mtps.gov.br/fundo-de-garantia-do-tempo-de-servico-fgts
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Diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e Região


