A partir desta terça-feira (1º), os trabalhadores que desejarem aderir ao saque-aniversário dos
recursos de contas ativas e inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) deverão comunicar
à Caixa Econômica Federal sobre a opção. A modalidade, opcional, permite ao trabalhador sacar um
percentual do saldo do FGTS todos os anos.
Todo ano o trabalhador poderá sacar parte do saldo da sua conta do FGTS no mês do seu aniversário
observados os valores constantes de uma tabela. Quanto menor for o saldo, maior o percentual do saque,
podendo a alíquota variar de 5% até 50% do saldo.
No novo modelo, as outras formas de saque existentes hoje, como para compra do primeiro imóvel e
doenças graves, continuam em vigor.
Quem optar pelo saque aniversário, no entanto, terá algumas restrições em relação ao trabalhador que não
fizer. Em caso de demissão sem justa causa, por exemplo, não será possível resgatar o valor integral da
conta, somente a multa rescisória.
A modalidade seguirá o mesmo formato do saque imediato, que segmenta os trabalhadores por mês de
nascimento. Em 2020, a liberação começa em abril, por causa do atual calendário de pagamento do saque
imediato, que termina em março do próximo ano.
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O plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira (1º), em primeiro turno, o texto-base da proposta
de reforma da Previdência apresentada pelo governo Jair Bolsonaro. Foram 56 votos a favor – sete a mais
do que o mínimo necessário, de 49. Os contrários somaram 19. Os senadores ainda precisam analisar os
destaques —votações separadas de trechos específicos do projeto a pedido de partidos políticos. O texto,
portanto, ainda pode ser alterado.
Ao todo, foram apresentados dez destaques —a maioria é da oposição. O governo e o presidente do
Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), esperam concluir o primeiro turno ainda nesta terça. Mas alguns
senadores pedem a Alcolumbre que a votação dos destaques seja adiada, provavelmente, para a próxima
semana. Isso seria uma derrota para o governo porque retardaria ainda mais a promulgação da principal
pauta econômica do governo Bolsonaro.
Está prevista para esta quarta (2) uma sessão do Congresso. O objetivo é que deputados e senadores
votem os vetos de Bolsonaro à lei eleitoral, que precisam de um desfecho até sexta (4). A proposta de
reforma da Previdência tem sido alvo de negociações entre o Senado e o governo. A votação em segundo
turno da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Previdência pode sofrer atrasos. A previsão atual é
até dia 15 de outubro.
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Pressionado pela queda no quórum, o governo sofreu uma derrota na votação de um dos destaques da
reforma da Previdência. Na madrugada desta quarta-feira (2), o Plenário do Senado derrubou a restrição
do abono salarial a quem ganha até R$ 1.364,43. Com a retirada do ponto da proposta de emenda à
Constituição (PEC), a economia com a reforma da Previdência cai para R$ 800,2 bilhões nos próximos dez
anos. Com a derrota, o abono salarial continuará a ser pago aos trabalhadores - com carteira assinada há
pelo menos cinco anos - que recebem até dois salários mínimos. A restrição do pagamento do abono
salarial geraria economia de R$ 76,2 bilhões ao governo nos próximos dez anos, segundo o Ministério da
Economia. O governo precisava de 49 votos para derrubar o destaque apresentado pelo Cidadania e
manter a restrição ao abono salarial, que constava do texto aprovado pela Câmara dos Deputados e pela
Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas teve sete votos a menos que o necessário. O destaque
obteve 42 votos sim (que manteria o texto da Câmara) e 30 votos não (que retiraria o ponto da reforma),
mas a maioria foi insuficiente para manter a restrição.
Destaques rejeitados
Logo depois da derrota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), encerrou a sessão e marcou
a continuação da votação dos destaques para as 11h desta quarta-feira. Antes de perder a votação do
abono salarial, o governo tinha conseguido derrubar dois destaques com maioria folgada. Um destaque de
autoria do Podemos foi retirado mediante acordo.
De autoria do MDB, o primeiro destaque rejeitado foi uma emenda de redação que impediu que o textobase da PEC da reforma da Previdência fosse alterado e voltasse para a Câmara. O governo venceu a
votação por 75 a 0. O segundo destaque rejeitado, apresentado pelo PT, buscava restabelecer a
aposentadoria por periculosidade para profissões de risco, como motoboys, vigilantes, guardas municipais
e de trânsito, seguranças e agentes que manuseiam explosivos. A proposta foi derrubada por 71 a 3.
Um destaque do Podemos que buscava restabelecer a autorização para que prefeituras criassem regimes
próprios de Previdência para os servidores foi retirado pelo partido, depois de dúvidas se a proposta
alteraria o mérito da reforma da Previdência e acarretaria o retorno do texto para a Câmara dos Deputados.
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A produção industrial brasileira cresceu 0,8% na passagem de julho para agosto. Com a alta, a indústria
recuperou parte da perda de 0,9% acumulada de maio a julho. O dado é da Pesquisa Industrial Mensal,
divulgada nesta terça-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da alta na
comparação com julho, a indústria teve quedas de 2,3% na comparação com agosto do ano passado e de
1,7% tanto no acumulado do ano quanto no acumulado de 12 meses.
Leia mais: Agência Brasil - http://cnti.org.br/html/noticias.htm
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