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Quem perder o prazo não poderá sacar contas inativas do FGTS 

A Caixa Econômica Federal explicou que as regras para os saques 
de dinheiro de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço restringem as retiradas até o dia 31 de julho e que as 
pessoas que não conseguirem fazer as retiradas até o prazo 
limite não conseguirão fazer o saque em outra data. 

Site do banco www.caixa.gov.br  para tirar dúvidas já recebeu 
mais de 26 milhões de acessos. 

Leia mais 

 

Aneel: bandeira tarifária amarela ficará mais cara 

 

Impacto na conta de luz passará de R$ 1,50 para R$ 2 a cada 100 kWh 
consumidos a partir de maio.  
A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um ajuste nos valores das 
bandeiras tarifárias cobradas nas contas de luz, em caso de baixo nível de 
água nos reservatórios das usinas hidrelétricas, o que leva ao acionamento 
das termelétricas, que geram eletricidade mais cara. 

Leia mais 

Varejo brasileiro recua 6,2% em 2016, e tem pior resultado desde 2001 
No ano passado, as vendas varejistas caíram 6,2% sobre 2015, 
quando o setor terminou com queda de 4,3%. É o pior resultado 
da série histórica iniciada em 2001, marcando dois anos seguidos 
de perdas, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) nesta terça-feira (14). 
“Sobre 2017, podemos dizer que o cenário doméstico melhorou 
em parte pela inflação que já começou a ceder e os juros que 
estão diminuindo, mas o mercado de trabalho, que tem um peso 
relevante para a demanda, continua fragilizado”, destacou a 
economista do IBGE Isabella Nunes. 
 

Leia Mais 
 

Heineken assina acordo para comprar dona da Schin 

 

A Heineken confirmou no dia 13.02 passado, a aquisição da Brasil Kirin 

numa transação que cria a segunda maior cervejaria em operação no 

Brasil. Pela rede de 12 fábricas e marcas como Schin, Devassa e Baden 

Baden, a Heineken vai pagar R$ 2,2 bilhões, menos da metade dos 

cerca de R$ 6 bilhões investidos pela japonesa Kirin, em 2011, para 

adquirir a Schincariol.  

Leia mais 

 

Dinheiro Extra! 

Retiradas das contas inativas do FGTS começarão em 10 de março para os dois primeiros grupos de 
trabalhadores. Prazo de saque vai até 31 de julho. Segundo a Caixa, 90% têm saldos até R$ 3 mil. 
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