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Na sexta-feira (13) os 
trabalhadores nasci-
dos entre o mês de 
janeiro e abril que 

possuem conta poupança na 
Caixa, começaram a ter acesso 
aos saques imediatos do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço). De acordo com a 
Caixa Econômica Federal, nes-
tes primeiros dias, cerca de 12 
milhões de operações foram rea-
lizadas.  No Amazonas, mais de 
um milhão de trabalhadores têm 
direito ao benefício, que deve 
injetar mais de R$ 405 milhões 
na economia. 

Para quem nasceu entre 
maio a agosto, pode sacar no 
próximo dia 27, já para os nasci-
dos entre setembro a dezembro 
os saques estarão liberados dia 
9 de outubro. Lembrando que 
quem não tem conta na Caixa, 
o calendário segue de acordo 
com o mês de aniversário, e os 
saques estarão disponíveis até 
o dia 31 de março de 2020, o 
limite do saque é de R$500 de 
conta ativa ou inativa.

O presidente da Caixa, Pe-
dro Guimarães, esteve presente 
no sábado, junto com o superin-
tendente regional do Amazonas, 
José Severino Queiroz Ribas, 
para acompanhar o pagamento 
do benefício e declarou que a 
movimentação estava bastan-
te tranquila nas agências que 
funcionou das 9h às 15h, para 
atendimento exclusivo aos tra-
balhadores com direito ao Saque 
Imediato do FGTS. E nesta terça-
feira terão o horário estendido 
por mais duas horas. Ele frisou 
que no sábado dia 27 e dia 9 
provavelmente as agências não 
serão abertas. Ele disse que a 
Caixa deve avisar ainda esta 
semana se as agências abrirão 
novamente em horário especial 
no sábado. 

Vera Oliveira, 37, que faz 
aniversário em janeiro, foi até 
a agência, e conta que não teve 
dificuldade para ter acesso ao 
benefício. “Eu achei que as agên-
cias estivessem lotadas, mas foi 
muito tranquilo, nem fila eu en-
frentei”, comemora a auxiliar 
administrativo. 

O representante comercial, 
Milton Magalhães, 28, não teve 
a mesma sorte, sem saber que 
o pagamento estava sendo libe-

rado apenas aos aniversarian-
tes entre os meses de janeiro a 
abril, ele foi até uma agência, 
mas garante que está ansioso 
porque vai conseguir sacar a 
quantia na próxima remessa. 
“Eu sou correntista, mas o meu 
aniversário é no mês de maio. 
Estou aliviado porque consegui 
ter acesso ao saldo e eu confir-
mei que eu tenho direito. Tinha 
dúvida se eu ia receber ou não”.

Para a técnica de enferma-
gem, Giovana Matos, 37, que 
não teve tempo de ir até a uma 
agência da Caixa, no sabádo, 
a ideia de estender por mais 
duas horas nesta segunda-fei-
ra, facilitou a vida. “Eu estava 
no plantão e sem tempo para ir 
até a Caixa. Consegui ir nesta 
segunda e saquei o benefício. 
Deu tudo certo”.

Oportunidade para 
empreendedores

O especialista em empreen-
dedorismo e negócios, Manoel 
Suhet, CEO do Global Business 
INSTITUTE (GBI), explica que 
esse dinheiro pode servir de in-
centivo para o empreendedor e o 

microempreendedor individual. 
“Esse montante tem como ser 
o pontapé inicial para começar 
o próprio negócio, como pode 
ainda ser um capital inesperado 
para aprimorar um empreendi-
mento que já existe e está preci-
sando de novos investimentos”, 
explica.

As recentes mudanças nas 
regras do FGTS (Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço), 
que  permi-
tem saque do 
fundo são es-
tímulos para 
o surgimento 
de novos MEIs 
(Microempre-
e n d e d o r e s 
individuais) 
Para o traba-
lhador  que 
exerce funções 
enquadradas 
nas atividades 
de microem-
preendedor, é uma chance de 
tornar o próprio negócio mais 
formal. “Com o saque liberado, é 
importante que as pessoas man-
tenham a essência da função 

deste dinheiro do FGTS. Ele tem 
o intuito de oferecer uma zona 
de segurança em um momento 
de vulnerabilidade econômica. 
Em vez de gastar esse dinheiro 
em projetos de curto prazo, o 
momento pode ser ideal para 
concretizar a iniciativa empre-
endedora e criar um MEI, por 
exemplo”, sugere Manoel.

Para realizar o cadastro 
como MEI, os empresários não 

podem faturar 
mais que R$ 81 
mil anual e 
devem pagar 
uma contri-
buição mensal 
entre R$50,90 
e R$55,90. Em 
contrapartida, 
se tornam au-
tônomos lega-
lizados, com 
impostos me-
nores, direito 
à aposenta-

doria, auxílio-doença e auxílio 
-maternidade.

Com experiência de mais 
de 20 anos no mercado global, 
Antonio Miranda, orienta os 

empreendedores. “Com esse 
dinheiro ‘extra’ talvez seja a 
hora de começar um negócio 
ou de dar um plus na empresa. 
Investir em pesquisa de mer-
cado e estratégia de marketing 
para averiguar o que pode ser 
lançado ou adequado para atin-
gir um novo universo de con-
sumidores ou fazer com que a 
base existente de consumidores 
compre mais da sua empresa”, 
direciona o expert, que é diretor 
de marketing do GBI.

Por dentro
A liberação dos saques deve 

abranger 96 milhões de brasi-
leiros, segundo o Ministério da 
Economia. Atualmente, há cerca 
de 260 milhões de contas ativas 
e inativas no FGTS. Desse total, 
cerca de 211 milhões (80%) têm 
saldo de até R$ 500. A previ-
são é que, em um período de 
12 meses, R$ 42 bilhões sejam 
injetados na economia.

Canais exclusivos de 
informação

A Caixa lançou nova ver-
são do App FGTS, disponível 

para download nas lojas App 
Store e Google Play. Com ele, 
o trabalhador poderá verificar 
o valor e a data prevista para o 
saque imediato, dentre outras 
funcionalidades. Além disso, a 
Caixa criou um serviço exclu-
sivo no site fgts.caixa.gov.br/ 
para facilitar o atendimento ao 
trabalhador que deseja sacar o 
FGTS. Na página, o trabalha-
dor pode visualizar o valor a 
receber, a data do saque e os 
canais disponíveis. A Caixa 
disponibilizou uma central 
exclusiva para informações 
sobre o Saque Imediato (0800 
724 2019), onde o trabalhador 
poderá consultar eventuais va-
lores para o saque imediato e 
informações sobre os canais de 
atendimento.

Atendimento diferenciado
Para facilitar o atendimen-

to, todas as agências da Caixa 
abrirão duas horas mais cedo e 
aos sábados. As datas e as uni-
dades que abrirão em horário 
diferenciado serão divulgadas 
em fgts.caixa.gov.br em momen-
to oportuno.
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Sesc celebra aniversário de 73 anos 
promovendo o bem-estar social

O Sesc -AM (Serviço Social 
do Comércio no Amazonas) co-
memora em setembro, 73 anos 
de história, oferecendo serviços 
de qualidade para a população. 
De janeiro a agosto deste ano, 
o Sesc realizou mais de 450 mil 
atendimentos nas áreas de assis-
tência, educação, cultura, saúde, 
esporte e lazer.

No Amazonas, o Sesc iniciou 
suas atividades em 1948 na ci-
dade de Manaus. Atualmente, 
possui uma ampla estrutura, não 
só na capital amazonense, mas 
em diversas cidades do Estado. 
No interior, está presente em Ita-
coatiara, Presidente Figueiredo, 
Parintins, Tefé, Coari, Maués e 
Manacapuru.

Por meio do TSG (Traba-

lho Social com Grupos), o TSI 
(Trabalho Social com Idosos) 
contribui para que o processo 
de envelhecimento ocorra em 
condições dignas, estimulando 
o idoso a fazer uma leitura do 
mundo atual a partir de suas 
próprias ideias e perspectivas, 
sem perder de vista experiências, 
memórias e trajetórias pessoais.

Além de atividades como 
a Caravana Sesc, que oferece 
serviços gratuitos à população, 
o Sesc já atendeu mais de 250 
mil pessoas no programa Mesa 
Brasil em 2019. O programa é 
formado por uma rede nacional 
de bancos de alimentos que luta 
contra a fome e o desperdício. 
No Turismo Social do Sesc, o 
objetivo não é só reproduzir uma 

viagem, mas desenvolver ações 
que ofereçam oportunidade de 
integração favorecendo o inter-
câmbio cultural.

Nas atividades culturais, o 
Sesc vem desenvolvendo proje-
tos como o Sonora Brasil, Palco 
Giratório, Festival de Calouros, 
Amazônia das Artes e muitos 
outros que proporcionam cul-
tura à população gratuitamente. 
A área de Esportes e Lazer foi 
marcada pelos atendimentos no 
Parque Aquático do Sesc Balneá-
rio, que atendeu cerca de 37 mil 
pessoas, neste ano.

Na área da saúde, a institui-
ção possui a Unidade Móvel Sesc 
Saúda Mulher, que realiza exa-
mes gratuitos de mamografia, 
ultrassonografia e preventivos. 

Além do OdontoSesc, com ên-
fase na educação da população 
sobre a saúde e modificação de 
hábitos. O atendimento é reali-
zado em duas clínicas odonto-
lógicas e na moderna unidade 
móvel. 

Na educação, o Centro de 
Atividades oferece cursos de Li-
bras, Idiomas e EJA (Educação 
para Jovens e Adultos), voltado 
para adolescentes e adultos que 
desejam regularizar os estudos 
ou a certificação de conclusão do 
ensino básico. Além do Centro 
de Educação José Roberto Ta-
dros, Escola Sesc, com turmas 
do ensino infantil ao médio em 
duas unidades na capital. Segun-
do a última pesquisa do Inep 
(Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas), a Escola Sesc está 
entre as onze instituições mais 
bem avaliadas no Amazonas.

Com a missão de promo-
ver ações socioeducativas que 
contribuam para o bem-estar 
social e a qualidade de vida 
dos trabalhadores do comércio 
de bens, serviços e turismo, de 
seus familiares e da comunida-
de, para uma sociedade justa e 
democrática, a instituição visa 
ampliar o reconhecimento do 
Sesc pela sociedade, como ins-
tituição inovadora e propositiva 
na promoção de ações para o de-
senvolvimento humano e social. 

O Sesc surgiu do compromis-
so de empresários do comércio 
em colaborar com o cenário so-
cial, por meio de ações que pro-

porcionassem melhores condi-
ções de vida a seus empregados 
e familiares e o desenvolvimento 
das comunidades onde vivem.

Sua presença nacional possi-
bilita estar sempre sintonizado 
com o público, atendendo às 
demandas conforme as carac-
terísticas de cada localidade. 
Além das unidades situadas nas 
principais cidades do Brasil e em 
municípios do interior, o Sesc 
estende sua ação por meio de 
unidades móveis.

Em toda as nossas ações, 
a formação de cidadãos mais 
plenos e participantes da vida 
do país é o que inspira o Sesc. 
A diversidade do brasileiro e a 
imensidão do país se reflete em 
sua atuação.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, nestes primeiros dias, 
cerca de 12 milhões de operações foram realizadas

Tranquilidade para sacar o benefício

A Caixa lançou 
nova versão 

do App FGTS, 
disponível para 
download nas 

lojas App Store e 
Google Play

Planejamento realizado pela Caixa com estrutura especial para o atendimento da demanda facilitou o acesso dos beneficiários aos seus recursos
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