Trabalhador com saldo na conta
do FGTS receberá lucro
Os trabalhadores com carteira assinada
receberão neste ano a metade do lucro dos
investimentos realizados pelo governo com
dinheiro do FGTS (Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço) em 2017. Será a
segunda vez que os empregados formais do
país serão beneficiados pela mudança na
distribuição dos rendimentos.Em 2018, só
receberá essa grana o trabalhador que tinha
saldo em uma ou mais contas do Fundo de
Garantia até anteontem, ou seja, em 31 de
dezembro de 2017.O valor exato do repasse
será conhecido após a apuração do lucro do
ano passado. A Caixa Econômica Federal,
que é a gestora do Fundo, tem prazo até 31
de agosto para distribuir os resultados aos
trabalhadores.O saque do lucro, no entanto,
será liberado somente nas ocasiões já
previstas para o resgate das contas
vinculadas, por exemplo: a aposentadoria, a
demissão sem justa causa ou no
desligamento por meio de acordo com o
patrão – neste caso, a retirada será limitada
a 80% do saldo, conforme determina a nova
legislação trabalhista.No ano passado,
cerca de 88 milhões de brasileiros tiveram
R$ 7,28 bilhões do FGTS distribuídos em
suas contas vinculadas. o valor pago
representa metade do lucro de R$ 14,55
bilhões obtido pelo Fundo em 2016.Isso
significou acréscimo de 1,93% na correção
anual dos valores das contas vinculadas
que tinham saldo.O lucro de 2016 valeu,
inclusive, para quem sacou a grana das
contas inativas, mas ele só é pago nas
situações autorizadas por lei.Fonte: Jornal
Agora

Mais notícias do período Janeiro de 2018

* Matrículas para aprovados na primeira chamada do Sisu começam hoje
* Mulheres ganham espaço no campo e ocupam 30% dos cargos de comando
* Linhas de ônibus terão alterações a partir de sábado em Porto Alegre

* Após denúncias, Sindec resolve ocorrências sobre más condições no ambiente
de trabalho
* Centrais debatem a conjuntura durante FSM da População Idosa
* Promulgada lei que institui o programa Porto Alegre contra o Crime
* Central participa do Fórum Social Mundial da População Idosa
* Idosos a partir de 60 anos com conta na Caixa ou BB receberão crédito do
PIS/Pasep nesta segunda
* MEC antecipa data do Sisu; inscrições começam dia 23
* Justiça aplica reforma e deixa de usar tese de grupo econômico
* Portaria que reajusta aposentadorias acima do mínimo sai no Diário Oficial
* Toyota avalia adotar terceiro turno no Brasil e Argentina
* Reforma trabalhista: governo tenta se blindar junto ao TST
* Divulgação do resultado do Enem é antecipado para 18 de janeiro
* Volume de serviços no país cresce 1% de outubro para novembro de 2017
* CIEE oferece mais de 1,6 mil vagas de estágio no Rio Grande do Sul
* Sindec-POA agora tem convênio com Faculdade Monteiro Lobato
* Pagamento do PIS/Pasep para trabalhadores com mais de 60 anos começa dia
24
* Percentual de famílias endividadas sobe de 59% para 62,2%
* Inflação de produtos na saída das fábricas é de 1,47%
* Preço da gasolina diminui e do diesel sobe hoje nas refinarias
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