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FGTS

Liberação de até R$ 1.045 começou no fim de junho e contempla 900 mil trabalhadores no Estado

Em momento de crise, campo-grandense planeja 
usar saque emergencial para quitar as dívidas

Valentin Manieri

ECONOMIA

Michely Perez 

Desde o dia 29 de junho, a 
Caixa iniciou o pagamento do 
saque emergencial do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço). Com o intuito de 
disponibilizar durante o pe-
ríodo de calamidade pública 
mais de R$ 37,8 bilhões para 
aproximadamente 60 milhões 
de trabalhadores brasileiros 
– R$ 500 milhões para 900 mil 
sul-mato-grossenses – os paga-
mentos de até R$ 1.045 serão 
realizados conforme calendário 
semelhante ao pagamento do 
auxílio emergencial. Nas ruas 
de Campo Grande, população já 
sabe onde vai usar o dinheiro: 
para pagamento de contas atra-
sadas. 

Até o momento duas libe-
rações já foram realizadas, a 
primeira no dia 29 de junho, 
para os trabalhadores nascidos 
em janeiro; e a outra no dia 6 
de julho, para os beneficiados 
nascidos em fevereiro. Cabe 
lembrar, que neste ano, o ca-
lendário é composto por duas 
datas para cada período de 
saque, sendo a primeira des-
tinada para a liberação dos 
valores apenas nas contas 
digitais, criadas pela própria 
Caixa no caso daqueles que 
não a possuam, e a segunda 
para o resgate dos valores em 
dinheiro. 

Aquele que não quiser re-
ceber o saque emergencial pode 

“Vou pagar contas, vou receber R$ 
600 e isso já vai ajudar.”

“É um valor que chega em boa hora, 
já que estou com contas atrasadas.”

Como vai usar o dinheiro do saque emergencial do FGTS? 

Rita Moreira
50 anos – serviços gerais

Marcus Roberto
38 anos – eletricista

FALA, POVO

“Vou pagar dívidas, principalmente 
o aluguel da minha casa.”

“Vou usar para pagar as despesas 
com a chegada do meu segundo filho.”

Ana Clara
25 anos – atendente de farmácia

Elielson Santos
33 anos – analista de sistemas 
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informar a decisão pelo aplica-
tivo do FGTS pelo menos dez 
dias antes da data prevista para 
o crédito na poupança social di-
gital. Além disso, também será 
possível solicitar o retorno dos 
valores à conta após o depósito.

A professora dos cursos de 
Administração e Ciências Con-
tábeis do Centro Universitário 
Anhanguera de Campo Grande, 
Doris Day Gomes, alerta para 
a necessidade de se fazer uma 
estratégia para a utilização do 
recurso, já que ele visa auxiliar 
os trabalhadores no momento 
de crise.

“Foque em bens e serviços 
essenciais, nada de supérfluos. 
Alimentação, itens de higiene, 

vestuário, contas de água e 
energia elétrica são alguns 
exemplos. Caso seja necessária 
a compra de algum bem durável, 
como geladeira, fogão, entre 
outros bens, deve-se evitar o 
parcelamento. Se as contas es-
senciais estão atrasadas e não 
podem esperar, esse é o mo-
mento de quitar essas dívidas. 
Caso os gastos estejam em dia 
e estabilizados, o saque pode 
ser um excelente momento para 
poupar. Além disso, precisamos 
reavaliar o nosso padrão de 
consumo e redefinir nossas 
contas”, orientou.

Daniela Teixeira Dias, 
do IPF-MS (Instituto de Pes-
quisa e Desenvolvimento da 

Fecomércio-MS), relembra 
que mesmo que os consumi-
dores optem pelo pagamento 
de contas como aluguéis resi-
denciais, os valores acabam 
voltando para o comércio.

“A gente sabe que existem 
aqueles consumidores com in-
terferências na renda e aqueles 
que estão empregados, que não 
tiveram tantos prejuízos nesse 
sentido, então, de certa forma, 
os valores tendem a retornar 
para o comércio, seja na forma 
do pagamento de dívidas ou na 
adaptação a novas formas de 
consumo, o que é positivo. Os 
empresários podem aproveitar 
este período”, contou.

Para consultar os valores 

disponíveis, além de obter ou-
tras informações referentes à 
obtenção do crédito, a Caixa 
disponibilizou os seguintes ca-
nais de atendimento: o site fgts.
caixa.gov.br, para consultar o 
valor do saque e a data em que o 
recurso será creditado na pou-

pança social digital, conforme 
calendário. No endereço, é pos-
sível também informar que não 
deseja receber o valor do saque. 
Além disso, há a central de 
atendimento pelo telefone 111, 
pelo internet banking Caixa e 
aplicativo do FGTS.


