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Paulo Monreal Imóveis – CRECI 63.591

DESTAQUE DA SEMANA
VENDO BARRACÃO NA AVENIDA DIB JORGE

DO PARQUE INDUSTRIAL, com 370 m2 de área, sendo 90 m2 de
escritório com laje, possuindo ainda nos fundos uma casa com
56 m2 em laje. Terreno com 2.176 m2 (45,00 x 48,50 metros),

Piso de concreto. DETALHE: TERRENO DE ESQUINA/LOCALIZADO
A 600M DO TREVO DO GARDEN SHOPPIG.

PREÇO: 850.000,00 (Estuda-se locação)

www.caisa.com.br / (18) 3652-4200 / 99725-8908

@caisaimoveis /     @paulomonrealimoveis

Economia

Saiba como pedir saque
de até R$ 1 mil no FGTS

A partir de amanhã, quar-
ta-feira (20), a Caixa Econô-
mica Federal começará a libe-
rar o saque de até R$ 1 mil
das contas do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço
(FGTS). Pelo calendário di-
vulgado há um mês, a libera-
ção dos recursos começará
pelos trabalhadores nascidos
em janeiro  e segue até 15 de
junho, quando recebem os
nascidos em dezembro.

O trabalhador precisará fi-
car atento. A maioria dos cer-
ca de 42 milhões de trabalha-
dores receberá o dinheiro au-
tomaticamente, na conta pou-
pança social digital da Caixa.
No entanto, em caso de da-
dos incompletos que não per-
mitam a abertura da conta di-
gital, o trabalhador terá de pe-
dir a liberação dos recursos.

Todo o processo para pe-
dir o saque será informatizado.
O trabalhador não precisará ir
à agência da Caixa, bastando
entrar no aplicativo FGTS, dis-
ponível para smartphones e
tablets, e inserindo os dados
pedidos.

Outro ponto a que o traba-
lhador precisa ficar atento é a
retirada do dinheiro. Os recur-
sos estarão disponíveis até 15
de dezembro e voltarão para a
conta vinculada do FGTS de-
pois dessa data, caso o dinhei-

ro não seja gasto, retirado ou
transferido para uma conta
corrente.

Os valores só podem ser
movimentados por meio do
aplicativo Caixa Tem, que per-
mite o pagamento de contas
domésticas e a realização de
compras virtuais em estabele-
cimentos não conveniados. O
Caixa Tem também permite o
saque em caixas eletrônicos e
a transferência para a conta de
terceiros. O dinheiro não mo-
vimentado será restituído ao
FGTS, com correção pelo ren-
dimento do Fundo de Garantia
correspondente ao período em
que ficou parado na conta pou-
pança digital.

Consulta

Para saber se receberá au-
tomaticamente o dinheiro, o
trabalhador precisa fazer uma
consulta. O processo pode ser
feito tanto no site fgts.caixa.
gov.br quanto no aplicativo
FGTS. O site informa apenas
a data da liberação e se o cré-
dito será feito de forma au-
tomática. O aplicativo tem
mais funcionalidades, como
a consulta aos valores, a atu-
alização dos dados da conta
poupança digital e o pedido
para desfazer o crédito e
manter o dinheiro na conta do
FGTS.

CONFIRA O PASSO A PASSO

DA CONSULTA:

PELO SITE
• Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br
• Na página inicial, escolha a opção “Saque Extraordinário
do FGTS” e clique em “Consulte aqui”
• Informe o CPF ou o número do PIS
• Clique em “Não sou um robô”, selecione as imagens pedi-
das pelo sistema e clique em “Verificar”
• Informe a senha usada para consultar o extrato do FGTS.
Caso o trabalhador não se lembre ou não a tenha, clique em
“Cadastrar/recuperar senha”
• Cadastre seu número de celular para receber SMS com atu-
alizações sobre o saque. Se não quiser receber mensagens,
basta clicar em “Não quero receber Extrato FGTS e notifica-
ções em meu celular”
• Por fim, aparecerá uma mensagem informando se você tem
direito ao saque do FGTS, a data da liberação do dinheiro e
como será feita essa retirada

PELO APLICATIVO
• Atualize ou baixe o aplicativo FGTS no dispositivo móvel
• Entre no aplicativo
• Clique em “Continuar” quando o sistema perguntar se pode
usar caixa.gov.br
• Informe o CPF
• Clique em “Não sou um robô”, selecione as imagens pedi-
das pelo sistema e clique em “Verificar”
• Informe a senha usada para consultar o extrato do FGTS e
clique em “Entrar”
• Após mensagem com informações sobre o saque extraordi-
nário do FGTS, clique em “Entendi”
• Na tela inicial, clique em “Saque Extraordinário”, no qua-
dro laranja
• Na tela seguinte, aparecerá o valor disponível para saque
• Clique em “Ver contas FGTS liberadas” para saber de que
contas o valor está sendo liberado
• Na próxima tela, aparecerá a quantia disponível para sa-
que
• Caso o pagamento seja automático, o aplicativo informará
a data e o modo de retirada

COMO PEDIR O SAQUE PELO APLICATIVO
EM CASO DE DEPÓSITO NÃO AUTOMÁTICO
• O próprio aplicativo pedirá que o trabalhador faça o pedi-
do de saque, bastando clicar no botão “Solicitar saque”, de
cor laranja
• Clique em “Confirmar” para autorizar a abertura de conta
poupança social da Caixa em seu nome. Essa é a única opção
para receber os recursos do FGTS
• Aparecerá a seguinte mensagem: “A Caixa irá processar a
solicitação e caso esteja tudo certo, o valor será creditado em
sua conta”

(Com Agência Brasil)

VENDE-SE

CASA - vendo,
Jd. Morumbi, c/
04 quartos, sala,
02 banheiros,
cozinha, área de
lazer c/ churras-
queira, área no
fundo c/ lavan-
deria, quartinho
de despejo, ga-
ragem. Tr.
9 9 7 2 3 - 9 4 4 5 .
(19/04)

ALUGA-SE

APARTAMENTO
- Aluga-se, no
12º andar do
C o n d o m í n i o
Monte Carlo. 1
suíte completa,
2 quartos, ba-
nheiro social,
ampla sala de vi-
sitas, varanda
face sombra,
quarto de em-
pregada, quarto
de despejo, co-
zinha equipada,
lavanderia, sa-
lão social de fes-
tas, piscina, qui-
osque com chur-
rasqueira, qua-
dra esportiva e 2
garagens. Alu-
guel mensal:  R$
1.100,00, mais
taxa de condo-
mínio. Tr. (18)
3652-0761 -
(18) 99197-
5702. (19/04)

CELULAR - ven-
do, marca Sam-
sung A01, 32GB,
ótimo estado. R$
380,00. Tr.
9 9 1 0 1 - 6 5 5 8 .
(20/04)

CELULAR - ven-
do, marca Xiaomi
Redmi 9, 32GB,
ótimo estado. Tr.
9 8 11 7 - 2 11 2 .
(20/04)

BICICLETA -
vendo, aro 29, c/
pouco tempo de
uso, ótimo esta-
do. R$ 1.000,00.
Tr. 99150-9955.

(20/04)

MÁQUINA DE
LAVAR ROUPA -
vendo, marca
Consul, 10KG, re-
visada, bom es-
tado. R$ 700,00.
Tr. telefone
99198-1617. (20/
04)

FOX TREND 1.0
2011/11 - vendo,
prata, flex, com-
pleto + central
multimídia, doc.
ok, licenciado
2022. Bem novo!
Tr. (18) 99664-
5634 (Whats).
(24/04)

CELTA LIFE 2010/
11 - vendo, bási-
co, prata, flex, 2º
dono, completo.
Tr. telefone
99150-2938. (20/
04)

408 ALLURE 2011/
12 - vendo, preto,
flex, automático,
revisado, com-
pleto. R$ 30.000
,00. Tr. telefone
99660-8506. (20/
04)

VECTRA 2009 -
vendo, preto,
doc. ok, flex, com-
pleto. R$ 31.000
,00. Tr. telefone
99734-2505. (20/
04)

ASTRA 2005 - ven-
do, prata, doc. ok,
baixa quilometra-
gem, flex, com-
pleto. R$ 22.000
,00. Tr. 99751-
2471. (20/04)

FIT LXL 1.4 2008
- vendo, cinza,
flex, doc. ok, com-
pleto. R$ 32.500
,00. Tr. 99794-
9668. (20/04)

TR4 4X4 2008 -
vendo, preta,
doc. ok, IPVA
pago, manual, óti-
mo estado. R$
40.000,00. Tr.
99757-4251. (19/
04)

TORO 4X4 2018
- vendo, branca,
automática, doc.
ok, c/ 88.000km,
completa. R$
139.990,00. Tr.
99191-2710. (19/
04)

HRV LX 2019 -
vendo, automáti-
ca, cinza, c/
50.000km, com-
pleta. R$ 118.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(20/04)

SPIN 1.8 LTZ
2018/19 - vendo,
branca, flex, c/
16.000km, IPVA
quitado, 07 luga-
res, completa. R$
95.000,00. Tr. te-
lefones (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(20/04)

CIVIC LXS 1.8
2014/15 - vendo,
prata, flex, auto-
mática, ún. dono,
c/ 68.000km,
completo. R$
76.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (20/04)

ECOSPORT 1.6
FREESTYLE 2014
- vendo, preta,
flex, completo. R$
60.000 ,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (20/04)

CIVIC 1.8 LXL
2010/11 - vendo,
automático, cin-
za, flex, completo.
R$ 57.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (20/04)

S-10 CD ADVAN-
TAGE 2008/09 -
vendo, cinza, flex,
completo. R$
55.000,00. Tr.
(18) 99749-4293
ou (18) 3644-
4445. (20/04)

HB20 1.0 2016 -
vendo, bege me-
tálico, flex, com-
pleto. R$ 54.000
,00. Tr. (18)
99749-4293 ou
(18) 3644-4445.
(20/04)

FOX 1.6 ROCK IN
RIO 2016 - vendo,
branco, flex, c/
87.000km, origi-
nal, 04 portas,
revisado, doc. ok,
completo. Tr. (18)
99608-8290. (21/

04)

CORSA 98/99 -
vendo, branco,
doc. ok, bom es-
tado. R$ 7.500
,00. Tr. 98805-
8974. (19/04)

CORSA CLASSIC
1.0 2008 - vendo,
prata, doc. ok,
flex, c/ 125.000
km, completo. R$
20.200,00. Tr.
99732-1750. (19/
04)

KLX 450R 2014/
15 - vendo, ver-
de, revisada, con-
servada, ótimo
estado. Tr.
99133-6617. (19/
04)

MONTADOR DE
MÓVEIS - monta,
desmonta. Tr.
(18) 99747-9580
(Whats), c/
Vagner.

OFERECEM-SE

DOMÉSTICA/FA-
XINA - tenho re-
ferência e experi-
ência. Tr. c/ Rosa
99124-3162. (25/
04)

CUIDADORA DE
IDOSOS - tenho
referência. Tr. c/
Vanda telefone
99814-1808. (25/
04)

CASEIRO - pro-
curo serviço, sítio
ou chácara, pró-
ximos a cidade.
Tr. c/ Aparecido
(18) 99817-7790.
(19/04)

PODADOR DE
ÁRVORES - jar-
dinagem, Tr.
99109-5011. (25/
04)

AUXILIAR SER-
VIÇOS GERAIS –
Tr. c/ Jeronimo
99177-8680. (25/
04)

ANUNCIE
AQUI!

VENDE-SE
COQUEIROS ADULTOS

PRODUZINDO

COQUEIROS COM CERCA DE 15
ANOS, PARA PAISAGISMO. RETIRA-
DA POR CONTA DO COMPRADOR.
PREÇO NEGOCIÁVEL. FOTO REAL.
CERCA DE 13 PÉS. VENDO SEPA-
RADAMENTE. EM PENÁPOLIS.

R$ 150,00 / Unidade
Tr. (18) 99125-2268 - WhatsApp.

ORAÇÃO A SANTO EXPEDITO
Meu Santo Expedito das causas justas e ur-
gentes, Intercede por mim junto a Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, Para que venha em meu
socorro nesta hora de aflição e desesperan-
ça. Meu Santo Expedito tu que és o Santo Guer-
reiro. Tu que és o Santo dos aflitos e desam-
parados. Tu que és o Santo dos desemprega-
dos. Tu que és o Santo das causas urgentes,
Protege-me, Ajuda-me, Concedendo-me: For-
ça, Coragem e Serenidade. Atende meu pedi-
do. Faça o pedido. Meu Santo Expedito, ajudai-
me a superar estas horas difíceis, Protegen-
do-me de todos os que possam me prejudicar,
Protegendo minha família, Atende meu pedido
com urgência. Devolvendo-me a Paz e a
tranquilidade. Meu Santo Expedito! Estarei agra-
decido pelo resto de minha vida, e propagarei
teu nome a todos os que tiverem  Fé. Muito
Obrigado! Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria
e fazer o Sinal da Cruz. Após isso, imprima o
pedido. (C.D.A.)


