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Bolsa sobe e dólar fecha
estável, com risco no exterior
MERCADO

FOLHAPRESS

O mercado financeiro en-
frentou um dia de oscilações
diante do aumento da aver-
são a risco no exterior após
ummíssil da Coreia do Nor-
te sobrevoar o Japão, mas as
tensões se dissiparame cola-
boraram para a Bolsa fechar
em alta e o dólar encerrar
pertodaestabilidade.
O Ibovespa, índice das

ações mais negociadas da
Bolsa, fechou em alta de
0,44%,para71.329pontos.
O dólar comercial fe-

chou estável a R$ 3,164. O
dólar à vista se valorizou
0,41%, paraR$3,169.
O dia começou com os

Caixa finaliza depósito de R$ 7 bi
de lucro do FGTS a trabalhadores
O prazo para que o processo fosse finalizado ia até 31 de agosto. Cerca
de 88 milhões de trabalhadores tinham direito à distribuição do lucro

vesse R$ 100 em conta, te-
ria R$ 1,93 depositado na
suacontadoFundo.
O saque estava sujeito às

mesmas regras de retirada
do FGTS, ou seja, perma-
nência do trabalhador por
três anos ininterruptos fora
do regime do FGTS, três
anos ou aposentadoria, en-
treoutrassituações.
O cálculo foi feito com

base no valor em conta
até dezembro de 2016, ou

seja, mesmo quem sacou o
FGTS das contas inativas
no primeiro semestre des-
te ano terá o montante de-
positado em conta -os sa-
ques, entretanto, só serão
permitidos nas condições
normaisdoFundo.

INFORMAÇÕES
Para saber mais sobre o

depósito do lucro, o traba-
lhadorpoderá acessar o site
da Caixa ou ligar para o

BENEFÍCIO

FOLHAPRESS

A Caixa Econômi-
ca Federal termi-
nou de depositar
os R$ 7,2 bilhões

do lucro do FGTS (Fun-
do de Garantia do Tem-
po de Serviço) aos traba-
lhadores que têm direito
areceberosrecursos.
O prazo para que o pro-

cesso fosse finalizado ia até
31 de agosto. Cerca de 88
milhões de trabalhadores
tinham direito à distribui-
ção do lucro, o que significa
que cada um poderia rece-
ber, em média, R$ 29,62. O
número de contas contem-
pladaserade245,7milhões.
O valor variava de acor-

do com o montante que
o trabalhador possuía em
conta. O total distribuí-
do representa metade do
resultado de R$ 14,5 bi-
lhões do FGTS em 2016,
segundoaCaixa.

REGRAS
Pelas regras do Fundo,

o percentual de distribui-
ção de resultados do FGTS
é de 50% do lucro lí-
quido do exercício anteri-
or. A rentabilidade foi de
1,93%. Se o trabalhador ti-

Caixa Econômica Federal concluiu, ontem, o depósito de R$ 7
bilhões do lucro do FGTS CRÉDITO FOTO

número 0800 726 2017. O
valor já havia sido anun-
ciado pelo presidente Mi-
chel Temer, mas um anún-
cio formal no Palácio do
Planalto foi montado para
reforçar a agenda positiva
montadapelaPresidência.
Com a distribuição de

50% do lucro do Fundo, a
rentabilidade do FGTS sai-
rá de 5,11% (3%ao anomais
TR) para 7,14%, percentual
quesuperaoda poupança.

mercados reagindo mal ao
lançamento, na noite de se-
gunda, de ummíssil da Co-
reia do Norte, que sobrevo-
ou o norte do Japão e caiu
no oceano Pacífico.
O presidente americano,

Donald Trump, respondeu
ao disparo e disse que “to-
das as opções estão sobre a
mesa”, elevando apreocupa-
çãodos investidores comum
conflitoentreosdoispaíses.
As tensões se dissiparam

com o passar do dia, mas
aindaassimodólar sevalori-
zou ante 17 das 31 principais
moedasdomundo.
Além do exterior, algu-

mas incertezas envolvendo
o cenário doméstico con-
tribuíram para aumentar a
cauteladomercado.

Paraqueotrabalhador
possaconsultardeformarápida
ovalorcreditado referente
àdistribuiçãode resultados
doFGTS,aCAIXAcriouum
serviço exclusivo que pode
seracessadopelositeda
CAIXA,www.caixa.gov.br.Nesta
aplicação,bastainformaro
númerodoCPFoudoPISe
asenhaFGTSparaobtera
informaçãodocrédito.

Alémdosnovoscanais,
otrabalhadorpodeidentificar
ovalordocréditoporSMS
enviadopelaCAIXA(paraquem
temadesãoao serviço)eno
extrato dacontavinculadade
FGTS,disponívelparaconsulta
peloAppFGTSCaixaepelosite
www.caixa.gov.br/fgts.
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