
 Segundo a Associação Comer-
cial e Industrial de Campinas 
(ACIC), o número do ina-

dimplentes na cidade, de janeiro a março 
desse ano, teve uma pequena redução de 
2,73% em relação ao mesmo período do 
ano passado. O Diretor da ACIC, Laerte 
Martins ainda explica que se espera uma 
redução ainda maior, por influência da li-
beração do FGTS.
 O Analista de T.I, Bruno Gomes 
precisava pagar contas e viu no FGTS 
Inativo uma forma de quitar as dívidas. O 
dinheiro que ele recebeu foi para pagar a 
fatura do cartão de crédito, que vinha se 
arrastando e na aquisição de uma antena 
parabólica. “Eu não poderia ter feito in-
vestimento melhor do que ter pago minha 
conta do cartão de crédito e comprado a 
antena da minha televisão, a melhor coisa 
que tem é chegar em casa e saber que eu 
fiz um ótimo negócio”.  Para o Analista de 
T.I, a quitação de sua dívida só ocorreu 
porque o dinheiro foi liberado, caso con-
trário, não poderia pagar. ˝Certamente 
eu ficaria devendo, pois acabei de adqui-
rir uma dívida grande, que foi a compra 
de um carro, acabei não contando com as 
outras dívidas, então fiquei sem dinheiro, 
o FGTS veio numa excelente hora˝, disse 
Bruno.               
 A auxiliar administrativo Beatriz 
Rodrigues, retirou seu FGTS, porém aca-
bou gastando de outra 
forma. Após ter sua fi-
lha, acabou fazendo um 
procedimento estético. 
Ela conta que não espe-
rava o benefício. ˝Após o 
anúncio da liberação do 
dinheiro, eu tinha a in-
tenção de guardá-lo, mas 
gastei na drenagem˝, 
disse Beatriz. Apesar de 
usar o dinheiro, ela diz que sente culpa 
por não ter poupado o dinheiro. “Eu po-
deria ter guardado para usar na festa da 
minha filha, daqui alguns meses”.         
  Para o professor de Administra-
ção da Puc-Campinas, Eli Borochovicius, 
a melhor forma de se usar o dinheiro, é 
fazendo algum tipo de aplicação financei-
ra. Para ele, o recurso do FGTS Inativo 
chegou em boa hora para grande parte da 
população. “Os dados econômicos atuais 
indicam tendência de retomada, portanto, 
muitas famílias poderão voltar a respirar 
aliviadas”. Nos casos das dívidas, é orien-
tado que os credores optem por pagar as 
contas com as taxas de juros menores, 
por exemplo, entre uma dívida de 100 re-
ais com os juros de 5% ao mês e outra de 
1000 reais com taxa de juros de 2% a.m, é 
aconselhado a quitar a dívida maior, pois o 
valor dos juros sairá menor. Ele ainda res-
salta, “Se o valor do FGTS inativo não for 

suficiente para a quitação total da dívida, 
vale a pena amortizar o que for possível e 
manter como dívida apenas a diferença”. 
 O Fundo de Garantia inativo, é um 

benefício que foi liberado pelo 
Governo Federal, para os tra-
balhadores que pediram de-
missão ou foram demitidos 
por Justa Causa até 31 de 
dezembro de 2015. O dinhei-
ro das contas inativas estão 
sendo liberado conforme mês 
de aniversário dos trabalha-
dores. Muita gente já rece-
beu o FGTS e ele está sendo 
uma ajuda na hora de pagar 

as contas, principalmente para quem está 
desempregado. 

FGTS Inativo
 O benefício do FGTS Inativo, foi li-
berado para trabalhadores em fevereiro 
desse ano, após o Presidente Michel Temer 
aprovar a liberação do dinheiro a popu-
lação. Mais da metade dos trabalhadores 
têm pelo menos 500 reais a serem retira-
dos das contas inativas. O trabalhador, no 
entanto, não pode sacar de uma conta ati-
va, ou seja, que exista movimentação da 
empresa. 
 Antes só tinha direito de sacar, os 
trabalhadores que haviam sido demitidos 
sem justa causa ou o trabalhador que es-
tivesse desempregado por no mínimo, três 
anos, ininterruptos.   
 A liberação ainda é gradativa, seu 
término está previsto para o fim de junho. 
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“Muitas famí-
lias poderão vol-
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aliviadas”

O número de inadimplentes em março na cidade foi de 14.795 pessoas
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