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FGTS: Caixa antecipa horário de
abertura de 1.305 agências hoje
Já foram pagos R$ 12,3 bilhões de contas inativas a oito milhões de trabalhadores
A Caixa Econômica Federal decidiu antecipar em duas horas o horário de abertura de 1.305 agências, em todo
país, também hoje, para atender ao aumento da demanda de saques das contas inativas do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS). A decisão foi adotada por causa do fluxo de atendimento, acima do esperado em
algumas regiões do país, segundo o banco. Somente nesta segunda etapa de liberação, cerca de 7,7 milhões de
trabalhadores, nascidos nos meses de março, abril e maio, poderão sacar os recursos. Nos locais em que os
bancos abrem às 9h, a Caixa abrirá a partir das 8h, e o fechamento será às 16h.
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Demanda. Fila em agência da Caixa: total de 49,6 milhões de contas inativas
A Caixa informou que já pagou R$ 12,3 bilhões a aproximadamente oito milhões de trabalhadores com contas
inativas do FGTS. Deste total, R$ 6,2 bilhões foram pagos entre os dias 8 e 10 deste mês, já relativos à segunda
fase de saques, incluindo os créditos em conta realizados no último sábado. Mais de 4,3 milhões de trabalhadores
nascidos em março, abril e maio já sacaram recursos de contas inativas, o equivalente a 56% do total dos
nascidos no período.
Para os beneficiários de contas inativas que pretendem sacar mais de R$ 10 mil, a Caixa exige a apresentação
da carteira de trabalho. O banco orienta que todos os trabalhadores levem o documento quando buscarem
atendimento no banco, para facilitar a solução de erros no cadastro.
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De acordo com o cronograma do governo, até o dia 31 de julho, todos os trabalhadores terão o direito de
resgatar os recursos de contas inativas do FGTS. A partir de 12 de maio, a Caixa vai liberar os saques para os
nascidos em junho, julho e agosto. Já no dia 16 de junho, o resgate será permitido para pessoas de setembro,
outubro e novembro. Quem nasceu em dezembro, só poderá fazer a requisição do fundo de garantia a partir do
dia 14 de julho.
Ao todo, há 49,6 milhões de contas inativas, com saldo de R$ 43,6 bilhões. A liberação beneficiará 30,2
milhões de pessoas.
Impresso e distribuído por NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, EUA/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright protegido pelas leis
vigentes.
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