
FGTS é
direito do Trabalhador 

e Caixa pública
é dos brasileiros

Fundo garante recursos 
individualmente e dá suporte a programas sociais geridos pelo 

banco. ConFIra mais sobre sua importância e destinação

O que é e para que serve o FGTS
O FGTS foi criado em 1966. Para o trabalhador 
com registro em carteira funciona como um seguro 
ou poupança, porque o dinheiro pode ser retirado 
na aposentadoria, no desemprego, doença grave, 
compra da casa própria ou casos excepcionais como 
agora. 

Como é feito o depÓsito e a 
correção
A empresa recolhe 8% do valor da folha de 
pagamento mensalmente e deposita na Caixa. Essa 
conta é corrigida pela TR – taxa de referência mais 

3% ao ano. A partir desse ano 100% do lucro com 
os investimentos do fundo será distribuído em todas 
as contas. Com isso o índice de rendimento relativo 
a 2018 será de 6,18%, superior à poupança (4,55%) 
e outras aplicações.

Por que esses depósitos vão 
para a Caixa?
O FGTS passou a ser centralizado na Caixa em 
1991. Isso permitiu transparência e fiscalização 
dos recursos. É possível verificar saldo e depósitos 
pelo site do banco (caixa.gov.br/extrato-fgts) ou 
aplicativo no celular.
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Você sabia que 98% das cidades brasileiras já receberam 
investimentos com recursos do FGTS?
O FGTS também retorna para o trabalhador em habitação, saneamento, mobilidade e infraestrutura. Seus 
recursos em habitação popular atingiram quase R$ 60 bilhões em 2018, e mais de R$ 2 bi em saneamento e 
infraestrutura. Quanto mais empregos formais forem criados, maior será o volume do fundo, e mais dinheiro 
poderá ser aplicado no desenvolvimento do Brasil.
  
FGTS e Caixa signiFicam gestão pública de qualidade
O FGTS é o maior fundo de renda fixa brasileiro, com 88 milhões de aplicadores e um ativo total investido 
de aproximadamente R$ 500 bilhões (dados de 2018). Um montante significativo que depende da gestão 
de qualidade promovida pela Caixa. Por isso, o FGTS não pode ser repassado a bancos privados, que se 
preocupam apenas com o lucro, e jamais usariam esse dinheiro em programas sociais.  

Defender a Caixa e o FGTS é uma luta de todos!

Atenção: Quem tem conta-corrente na Caixa precisa autorizar o crédito de até R$ 500 do FGTS. Nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril: se 
autorizaram até 8/9 recebem em 13/9; nascidos em maio, junho, julho e agosto: se autorizarem até 22/9, recebem em 27/9. Nascidos em setembro, 
outubro, novembro e dezembro: se autorizarem até 4/10, recebem em 9/10. Sempre utilize os canais oficiais da Caixa para obter informações sobre 
o saque do FGTS. Para saber mais acesse: http://www.caixa.gov.br/beneficios-trabalhador/fgts/saque-FGTS

Recursos do FGTS são usados 
em habitação e infraestrutura

Manter a gestão da Caixa é fundamental para que o dinheiro do trabalhador 
FIque protegido e o País seja beneficiado com esses recursos

CALENDÁRIO DE SAQUE DO FGTS
Cada trabalhador poderá sacar até R$500 de cada conta, ativa ou inativa

Mês de aniversário
Janeiro

Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho

Mês de aniversário
Julho

Agosto
Setembro 
Outubro

Novembro
Dezembro

SAQUE A PARTIR DE
18/10/2019
25/10/2019
08/11/2019
22/11/2019
06/12/2019
18/12/2019

SAQUE A PARTIR DE
10/01/2020
17/01/2020
24/01/2020
07/02/2020
14/02/2020
06/03/2020

QUEM NÃO TEM POUPANÇA NA CAIXA

Mês de aniversário
Janeiro, Fevereiro, Março ou Abril

Maio, Junho, Julho ou Agosto
Setembro, Outubro, Novembro ou Dezembro

DEPÓSITO AUTOMÁTICO
13/09/2019
27/09/2019
09/10/2019

QUEM TEM POUPANÇA NA CAIXA

Siga o COMITÊ nas redes sociais
www.comiteempresaspublicas.com.br 

/comiteempresaspublicas
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