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A Caixa Econômica 
Federal divulgou, na ma-
nhã de ontem, o calen-
dário de saques do FGTS 
inativo. Os pagamentos 
serão realizados entre 
março e julho. Benefici-
ários nascidos nos meses 
de janeiro e fevereiro po-
derão procurar as agên-
cias da Caixa de 10 de 
março a 9 de abril.

Quem nasceu em 
março, abril e maio vai 
sacar o dinheiro entre 
10 de abril e 11 de maio. 
Trabalhadores nascidos 
nos meses de junho, ju-
lho e agosto vão receber 
entre os dias 12 de maio e 
15 de junho; nascidos em 
setembro, outubro e no-
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vembro, de 16 de junho 
a 13 de julho; e  nascidos 
em dezembro, de 14 a 31 
de julho. 

A Caixa criou em seu 
site uma página especial 
e um serviço telefônico 
para tratar das contas 
inativas. O banco orienta 
os trabalhadores a aces-
sar o endereço www.cai-
xa.gov.br/contasinativas 
ou ligar para  0800-726-
2017, para que possam, 
de forma personalizada, 
saber valor, data e local 
mais convenientes para 
os saques. Os benefici-
ários também podem 
acessar o aplicativo FGTS 
para saber se têm saldo 
em contas inativas, mas 
é necessário lembrar que 
os saques só podem ser 
feitos em contas que fo-

ram desativadas até  31 
de dezembro de 2015.

Para reforçar os aten-
dimentos, a Caixa vai 
abrir as agências os pri-
meiros sábados dos cro-
nogramas mensais de pa-

gamento (com exceção 
de abril, mês que a data 
coincide com a Semana 
Santa). As datas serão 18 
de fevereiro, 11 de março, 
13 de maio, 17 de junho e 
15 de julho. 

Caixa divulga calendário de 
saques de contas do FGtS inativo 

pagaMento. o pagamento das contas inativas começa em 10 de março e se encerrará no mês de julho. confira abaixo

Os beneficiários te-
rão quatro opções para 
recebimento dos valores 
de contas inativas do 
Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço: 
quem tem conta-cor-
rente na Caixa poderá 
pedir o recebimento 
do crédito em conta, 
por meio do site das 
contas inativas. O saque 
também pode ser feito 
em caixas eletrônicos. 
Para valores de até R$ 
1.500, é possível sacar só 
com a senha do Cartão 
do Cidadão, mesmo que 
o beneficiário tenha per-
dido o documento. Para 
valores de até R$ 3.000, 

o saque pode ser feito 
com Cartão do Cidadão 
e a respectiva senha.

Os valores do FGTS 
inativo também podem 
ser retirados em agên-
cias lotéricas e corres-
pondentes Caixa Aqui. 
Neste caso, o beneficiário 
vai precisar do Cartão do 
Cidadão, da respectiva 
senha e de um docu-
mento de identificação.

Há, ainda, a possi-
bilidade de retirar o 
dinheiro diretamente 
nas agências bancá-
rias. Os trabalhadores 
podem consultar o site 
da Caixa para maiores 
 informações.

Como sacar o Fgts inativoCALENDÁRIO DE SAQUE 
DAS CONTAS  INATIVAS DO FGTS

ABERTURA DO 
CALENDÁRIO

TRABALHADORES 
 NASCIDOS

10 de Março Janeiro e Fevereiro

10 de Abril Março, Abril e Maio

12 de Maio Junho, Julho e Agosto

16 de Junho Setembro, Outubro 
e Novembro

14 de Julho Dezembro

os servidores municipais de Santos, filiados ao 
Sindserv, que estão em campanha salarial, promoveram  
na tarde de ontem uma manifestação de protesto contra 
a Administração Municipal. Após ato público, eles se 
reuniram nos corredores da Prefeitura para pressionar 
em busca de solução para o reajuste da categoria.

mAThEUS TAGé/DIárIO DO LITOrAL

serVidores Mobilizados
EDITAL

Pelo presente Edital, a Câmara Municipal de Santos, Prefeitura Municipal de Santos, 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Santos, Fundação Pro 
- Esporte, Fundação Arquivo e Memória e Caixa de Pecúlios e Pensões dos Servidores 
Municipais de Santos ficam notificados que, no mes de Marçoo/2017, deverão proceder 
aos descontos da Contribuição Sindical devida a este Sindicato, de todos os Servidores 
Estatutários Municipais de Santos, com seu posterior recolhimento junto a Caixa Eco-
nomica Federal - CEF- Agencia: 0345 - Conta Corrente numero: 1805-9. A contribuição 
Sindical de que Trata este Edital corresponde a um dia de trabalho, na base 1/30 (um 
trinta avos) da remuneração do servidor.
O Não repasse no prazo legal sujeitará a multas e demais cominações legais.

Santos, 08 de Fevereiro de 2017

Fábio Marcelo Pimentel
Presidente

Sindicato dos Servidores 
Estatutários Municipais 
de Santos

SINDICATO DOS PRÁTICOS DE FARMÁCIA E DOS EMPREGADOS 
NO COMÉRCIO DE DROGAS, MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS DE SANTOS E REGIÃO - SINPRAFARMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital ficam convocados para participarem da Assembléia Extraordinária 
todos os trabalhadores da empresa DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA, CNPJ 
04.027.894/0001-64 , associados ou não ao SINPRAFARMAS, CNPJ 57.739.609/0001-
02, a comparecerem no dia 02 de Março de 2017, na sede do SINDICATO DOS 
URBANITÁRIOS DE SANTOS, sita a Rua São Paulo, 26, Vila Belmiro, Santos/SP, para 
a realização da mesma, que será realizada com primeira chamada as 15:30 horas, 
e com segunda chamada as 16:00 horas com qualquer número de presentes para 
deliberarem sob a seguinte ordem do dia:

a) Acordo PLR ano Base 2016
b) Renovação Banco de Horas 2017/2018
c) Filiação a Entidade Sindicato

Santos, 14 de Fevereiro de 2017.

Jaime Porto
Presidente

 

Conferentes 
de Carga, Descarga e Capatazia

 
dia 18/fevereiro/2017 (sábado)

-

ORDEM DO DIA
a) 
b) -

-

c) -

Marco Antônio Tadeu Deniz Sanches
Presidente

SINDICATO DOS CONFERENTES 
DE CARGA, DESCARGA E CAPATAZIA DO PORTO DE SANTOS, 

SÃO VICENTE, GUARUJÁ, CUBATÃO E SÃO SEBASTIÃO
(SINDICATO DOS CONFERENTES DE CARGA E DESCARGA DO PORTO DE SANTOS)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS

URBANAS DE SANTOS, BAIXADA SANTISTA,

LITORAL SUL E VALE DO RIBEIRA

Pelo presente Edital, convocamos os empregados do CTEEP  Companhia de 
Transmissão de Energia Elétrica Paulista, lotados em nossa base territorial, 
associados ou não a este Sindicato, para reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, na unidade da Empresa CTEEP, em Cubatão/SP, na Rodovia 
Cônego Domênico Rangoni, Km 267, Vila Perequê, Cubatão, no dia 13 de 
março de 2017, às 07h30 em primeira convocação ou às 08h00, em segunda 
convocação, com qualquer número de trabalhadores presentes, para deliberarem 
sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia anterior;
b) Discussão, Deliberação e aprovação ou não da Pauta de Reivindicação;
c) Discussão, deliberação e aprovação ou não de poderes conferidos à Diretoria do 
Sindicato para entabular a negociação coletiva, caso as negociações se vejam 
frustradas, instaurar Dissídio Coletivo junto ao Egrégio Tribunal Regional do 
Trabalho e utilizar-se de mediação ou arbitragem, caso seja necessário;
d) Aprovação ou não da permanência da Assembleia aberta em caráter permanente.

Santos, 15 de fevereiro de 2017.
Carlos Alberto de Oliveira Cardoso

Presidente

, 


