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São Luís, 28 de julho de 2017. Sexta-feira O Estado do Maranhão
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D
e acordo com último le-
vantamento realizado
pela Caixa Econômica,
17.176 pessoas no Mara-

nhão ainda não sacaram recursos
a que têm direito das contas inati-
vas do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS). O prazo
se encerra na segunda-feira, 31. En-
tretanto, o presidente da República,
Michel Temer, assinou um decreto
que prorroga até 31 de dezembro
de 2018 o saque para quem, com-
provadamente, não conseguir
comparecer pessoalmente antes
do próximo dia 31.

Em todo o estado, foram identi-
ficados 280.127 trabalhadores com
direito ao benefício. Desses, 262.951
pessoas já sacaram o recurso, que
equivale ao total de
R$ 281.904.121,15, pago no calen-
dário de março a julho deste ano.

Aproximadamente 5 milhões de
trabalhadores ainda podem reali-
zar o saque em todo o país. Se-
gundo a Caixa, já foram pagos mais
de R$ 42,8 bilhões, beneficiando
25,3 milhões de trabalhadores. O
valor, pago até o dia 19 de julho, cor-
responde a 98,33% do total inicial-
mente disponível para saque, que
era de R$ 43,6 bilhões. Cerca de
88,73% dos trabalhadores, benefi-
ciados pela Lei 13.446/2007, já rea-
lizou o resgate em contas inativas.

Saque
Para sacar, o trabalhador precisa
apresentar a carteira de trabalho.

O documento só é obrigatório se a
retirada for de mais de R$ 10 mil de
uma das contas. Porém, se houver
alguma falha no registro das suas
informações, ele poderá ajudar a

corrigir os dados do sistema.
Os créditos que não forem reti-

rados neste período permanecem
nas contas do Fundo de seus titu-
lares, que poderão sacar conforme

as regras previstas na Lei
8.036/1990, como: demissão sem
justa causa; aposentadoria; doença
grave, quando não houver depó-
sito por três anos ininterruptos na

conta; e aquisição de moradia pró-
pria, liquidação ou amortização ou
pagamento de parte das prestações

de financiamento habitacional
concedido no âmbito do SFH.

O FGTS foi criado com o ob-
jetivo de proteger o trabalhador
demitido sem justa causa por
meio de uma conta vinculada ao
contrato de trabalho. No início de
cada mês, os empregadores de-
positam nesta conta na Caixa o
valor correspondente a 8% do sa-
lário do empregado, um adicio-
nal ao salário, não podendo ser
descontado do trabalhador. A
cada ano, a porcentagem de 8%,
que também incide sobre o 13º,
corresponde, assim, a um seguro
de pouco mais de um salário
bruto do trabalhador.

Mais de 17 mil não sacaram das
contas inativas do FGTS no MA
O prazo final para o saque se encerra na próxima segunda-feira, dia 31; segundo a Caixa Econômica, 262.951
pessoas já efetuaram saques no estado, o equivalente ao pagamento de R$ 281,9 milhões; veja como sacar o recurso

Complexo Parnaíba, em Santo Antônio dos Lopes, estará em licitação

FGTS serve para
proteger o

trabalhador

5 milhões podem
realizar o saque

no país

O Governo Federal prorrogou o
prazo de saque das contas inativas
do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço (FGTS) para os casos de
comprovada impossibilidade de
comparecimento pessoal do titu-
lar da conta vinculada no período
definido pelo cronograma, ini-
ciado em 10 de março.

Os trabalhadores que se en-
caixam nessa condição terão até
31 de dezembro de 2018 para efe-
tuar o saque. O decreto presiden-
cial nº 9.108, que regulamenta a

prorrogação, foi publicado na
quarta-feira, 26) A regulamenta-
ção e a publicação das normas téc-
nicas pela Caixa estão previstas
para segunda-feira, 31.

O Planalto citou doentes graves
e presos como exemplo de pessoas
que poderão comprovar a impossi-
bilidade de ter retirado o dinheiro
das contas inativas. Essa justificativa
terá de ser feita junto à Caixa Eco-
nômica Federal, que deve definir um
novo calendário para os saques com
base no novo prazo. �

Prazo para “comprovada
impossibilidade”

A Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) anunciou, ontem, a reali-
zação da 14ª rodada de leilões de
exploração de gás natural no
Complexo Parnaíba, em Santo
Antônio dos Lopes, no Mara-
nhão. O anuncio foi feito ontem
depois que o diretor-geral da
ANP, Décio Oddone, vistoriou
pela manhã, em companhia do
governador Flávio Dino, a bacia
localizada no Maranhão.

A Bacia do Parnaíba terá seis
blocos incluídos no leilão. Por
meio dela, empresas do ramo
energético disputarão o direito de
explorar o potencial do gás natu-
ral existente na área, trazendo para

o estado e os municípios saldo po-
sitivo na geração de receitas com
os royalties. A licitação será reali-
zada no dia 27 de setembro, data
na qual as empresas interessadas
em explorar o gás terrestre da
Bacia do Parnaíba poderão nego-
ciar a exploração de cada um dos
blocos disponibilizados pela ANP
para o certame.

Para Oddone, a produção de
gás no Maranhão é muito rele-
vante para o Brasil e é fundamen-
tal que o potencial de descoberta
de gás do estado seja ainda mais
explorado. “Hoje o Maranhão é o
segundo maior produtor de gás in-
terno do Brasil. Acreditamos na
ANP para aproveitar melhor ainda

o potencial, e, por isso, abrimos a
14ª rodada de licitações de seis
blocos”, enfatizou.

Desenvolvimento
Segundo o diretor-geral da ANP,
na medida em que esses blocos
forem licitados, começarem a tra-
balhar, isso vai se refletir na eco-
nomia do estado pelos investi-
mentos que vão gerar empregos,
renda e royalties no futuro quando
essas áreas passarem a produzir. 

“Já temos um calendário de ro-
dadas de licitação de blocos defi-
nidos, esse calendário prevê lici-
tação em 2017, 2018 e 2019. Final
do ano a gente deve anunciar as
áreas de 2020 e 2021, de maneira

que a gente tenha um calendário
de cinco anos. Então, neste ano de
2017, nós temos esses seis blocos,
mas já há setores estabelecidos e
definidos para que as companhias
comecem a estudar para as licita-
ções de 2018 e 2019 também”, ex-
plicou Oddone. 

Segundo dados do Governo do
Estado, o Complexo Parnaíba hoje
já responde por cerca de 300 em-
pregos diretos e já cumpriu a meta
de gerar 1.400 MW de energia no
Complexo Parnaíba, a capacidade
máxima neste ano. “Significa dizer
que chegamos a 8 milhões de m³
de gás sendo explorados no nosso
estado”, pontuou o governador
Flávio Dino.  �

Bacia do Parnaíba terá seis blocos na 14ª rodada
O anúncio foi feito pelo diretor-geral da ANP, Décio Oddone, que vistoriou a bacia localizada no Maranhão ontem; leilão vai acontecer dia 27 de setembro
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