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Caixa já pagou mais de R$ 41,8
bilhões de contas inativas do FGTS
O valor pago, até o dia 12 de julho, equivale a 96% do total disponível para saque (R$ 43,6 bilhões); previsão inicial do banco era de R$ 35 bilhões

B

rasília - A Caixa Econômica Federal pagou
mais de R$ 41,8 bilhões a 24,8 milhões de trabalhadores com direito ao
saque das contas inativas do
FGTS . O valor pago, até o
dia 12 de julho, equivale a
96% do total disponível para
saque (R$ 43,6 bilhões). O
número de trabalhadores
que sacaram os recursos das
contas do Fundo de Garantia
representa 82% das 30,2 milhões de pessoas beneficiadas pela medida.
Os recursos sacados das
contas inativas do FGTS
superaram a previsão inicial
do banco, de R$ 35 bilhões.
Quatro etapas do calendário
montado pelo governo já
foram cumpridas. O último
lote liberado foi para os trabalhadores que nasceram no
mês de dezembro, no último
sábado, dia 8. O prazo máximo para saque dos valores é

até 31 de julho.
DÍVIDAS
Segundo pesquisa feita
pela Boa Vista SCPC, com
o dinheiro do saldo inativo
do FGTS em mãos, 21% dos
trabalhadores priorizaram,
especificamente, o pagamento da fatura do cartão de crédito em atraso. Outros 16%
optaram por pagar as contas
de concessionárias, como
água, luz, gás. Um décimo
arcou com o pagamento de
empréstimo pessoal e consignado, assim como outros
10% que quitaram dívidas
com o cartão de loja.
Entre os entrevistados
com direito ao benefício,
57% tinham em mente, antes do saque, o pagamento
de dívidas como o principal
destino do recurso extra do
Fundo de Garantia. Outros
17% pretendiam guardar o
dinheiro e 11% antecipar o

DÍVIDAS
Segundo pesquisa,
21% dos trabalhadores
priorizaram o
pagamento da
fatura do cartão de
crédito em atraso
pagamento de contas e outras dívidas não atrasadas.
Na prática, não só os que
afirmaram que pagariam dívidas, mas também os que
disseram que fariam algo
diferente, como fazer compras, poupar ou antecipar o
pagamento das contas não
atrasadas, usaram o recurso
extra para quitar dívidas já
vencidas (91%). Outros 3%
pouparam; 2% anteciparam
contas não atrasadas e 3%
se dividiram entre compras
de produtos e serviços, entre

outras finalidades.
Mesmo com a intenção
de pagar as contas atrasadas,
como a maioria fez, apenas 14% dos trabalhadores
conseguiram quitar todas as
dívidas em atraso usando o
saldo inativo do FGTS. Das
contas que ficaram pendentes, o cartão de crédito representa 25%, empréstimo
pessoal/consignado (12%),
cartão de loja (10%), crediário (9%), contas de concessionárias (8%) e cheque
especial (8%).
Feito o saque e o pagamento das dívidas atrasadas,
74% dos consumidores entrevistados pela Boa Vista
conseguiram reassumir em
parte ou totalmente o controle das finanças, em função
do saque providencial do recurso inativo do FGTS. Para
26%, entretanto, o valor sacado não foi suficiente para
que pudessem ficar com as
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O prazo máximo para saque dos valores é até o dia 31 de julho
finanças pessoais em dia.
A pesquisa foi realizada online, entre 12 e 23
de junho, com 2.880 respondentes, de um universo
aproximado de 80 mil consumidores. Dos entrevista-

dos, 51% são homens e 49%
mulheres. 37% têm entre 31
e 40 anos e 20% entre 41 e
50 anos. 45% são casados, e
89% estão economicamente
ativos. 95% são das classes
C, D e E.

Comissão da Câmara aprova a BA: operação faz apreensão recorde
instalação de câmera em pet shop de 4 toneladas de maconha prensada

S
Banho e tosa deverão ser monitorados por câmeras nos pets
O estabelecimento que
descumprir a determinação
pode ser punido com multa
ou até mesmo a suspensão
das atividades.
Atualmente, o projeto
tramita na Câmara dos Deputados e será analisado ainda pelas comissões de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Se aprovada
definitivamente, a lei entrará
em vigor um ano após sua
publicação, para que haja
tempo para as pet shops instalem os aparelhos.

alvador - Uma operação conjunta entre a
Polícia Federal, Secretaria de Segurança Pública
da Bahia, Polícia Rodoviária Federal e Policiamento
Especializado, em Salvador,
resultou ontem na maior
apreensão de maconha prensada nas regiões Norte e
Nordeste. As informações
são da Agência Brasil.
Após uma denúncia anônima, os policiais chegaram
até o caminhão que transportava a droga, no bairro
Campinas de Pirajá, capital

baiana. Segundo a PF, quase
quatro toneladas da maconha
estavam escondidas sob cargas de cebola.
Sete pessoas foram presas em flagrante na operação, que também apreendeu
cinco veículos, contando
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APOIO:

CENOFISCO

HOMOLOGAR RESCISÃO NA CTPS ANTIGA
Empresa precisa homologar rescisão de funcionaria que perdeu a CTPS
atual e encontrou uma CTPS antiga, podemos carimbar essa CTPS
antiga, para realizar a homologação? Saiba mais acessando a íntegra
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

Federação de
Serviços do Estado
de São Paulo

FUNCIONÁRIO REGISTRADO GOSTARIA DE CONTRIBUIR ALÉM DA
CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA (DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO) PARA QUE SUA APOSENTADORIA SEJA CONCEDIDA PELO
TETO JÁ QUE SEU SALÁRIO NÃO ATINGE, É POSSÍVEL?
Informamos que não há na legislação previdenciária possibilidade de
recolhimento complementar. Poderá ser feito o recolhimento como
contribuinte individual (autônomo) desde que haja a prestação de
serviço na qualidade de contribuinte individual.
FUNCIONÁRIO QUE NÃO BATE, POR ESQUECIMENTO OU POR
DESLEIXO, O PONTO ELETRÔNICO NA ENTRADA OU NA SAÍDA
PODERÁ SER DESCONTADO?
Informamos que se houve o efetivo trabalho não poderá ser feito o
desconto, porém, poderá a empresa aplicar medidas disciplinares
como advertência e suspensão.
RECOLHIMENTO MÍNIMO PARA A PREVIDÊNCIA
Têm direito ao seguro desemprego o empregado doméstico que
comprovar 15 ou 16 meses de recolhimento de FGTS e INSS?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE RECONTRATAR NOVAMENTE JOVEM APRENDIZ
CONTRATADO EM 2015, QUE DESEJA RETORNAR?
Informamos que não vislumbramos impedimento desde que se trate
de curso de aprendizagem diferente do contrato de 2015.
FÉRIAS POR TRABALHO EM TEMPO PARCIAL
Funcionário que trabalha 30 horas semanais tem direito a 30 (trinta)
dias de férias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
DISPENSAR O CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO
Quando o funcionário pede demissão e apresenta carta de um novo
emprego, a empresa deve dispensar o cumprimento do aviso prévio?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
AGENDA FISCAL® JULHO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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visitantes por dia, controlada
pelo agendamento no site,
visa a reduzir o tempo nas filas. Em 2011, o parque chegou a receber 24 mil pessoas
num só dia. Entre as atrações, estarão funcionando a
montanha russa de madeira,
as corredeiras do ‘rio bravo’
e a roda gigante. A torre de
queda livre, onde aconteceu um acidente com morte,
não volta a funcionar e será
desativada.
O passaporte, ingresso que dá direito a todas as
atrações, vai custar R$ 150
- quando o parque fechou estava em R$ 99. Haverá mudança nas catracas para que
usuários possam ter acesso
à praça de alimentação e
setores culturais sem pagar
ingresso. “Aos poucos estamos resgatando nossa história e recuperando nossa economia”, afirmou David.
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Hopi Hari contrata 200 e
anuncia que volta em 5/8
rasília - O parque de
diversões Hopi Hari,
em Vinhedo, interior
de São Paulo, anunciou que
vai reabrir no dia 5 de agosto com 72% de suas atrações
em operação e número limitado de visitantes. Considerado um dos maiores do País,
o parque estava fechado desde o dia 12 de maio em razão
de uma crise financeira. Cerca de 200 funcionários e técnicos foram contratados para
o reinício das atividades.
A reabertura foi anunciada pelo presidente Luiz
David em comunicado divulgado na página oficial
da empresa em rede social.
“Pretendemos realizar o
maior flash mob (dança sincronizada) do mundo e marcaremos a nossa história no
livro dos recordes”, afirma,
no texto. Segundo ele, a limitação ao número de 5 mil

com o caminhão onde estava
a droga. A maconha pertencia a um dos detidos, cuja
identidade não foi revelada
pela polícia. Todos os presos
foram encaminhados para
Superintendência da Polícia
Federal em Salvador.
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rasília - A Comissão
de Defesa do Consumidor da Câmara dos
Deputados aprovou a instalação obrigatória de câmeras
em pet shops. A ideia é que
os clientes possam acompanhar os serviços de banho
e tosa dos seus animais de
estimação.
A iniciativa prevê que
as gravações sejam armazenadas por seus meses após
a realização do serviço. As
imagens devem estar disponíveis em tempo real pela
internet.

A droga estava
escondida na carga
de cebola de um
caminhão

www.fesesp.org.br
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Ideia é que clientes
possam acompanhar
os serviços de
banho e tosa

