
| Neste domingo, haverá celebração na Igreja Ima-
culada Conceição, às 9 horas.

| No dia 1º de setembro haverá missa na Igreja 
Imaculada Conceição, às 9h30min, com celebração 
da 1ª Eucaristia. 

| Devido o campo não reunir condições de jogo no 
último sábado, o 25º Campeonato de Futebol Sete de 
Dona Josefa, que coloca em disputa o troféu 50 anos 
da AERC Juventude Unida, não teve a rodada inau-
gural realizada no último fim de semana.  A primeira 
rodada acontece neste sábado, com alteração dos 
confrontos, e a rodada terá quatro jogos pelo cam-
peonato aberto que são estes, a partir das 13h45min; 
Juventude Unida x JJ Mármores e Granitos; Andreas 
x Amigos da Bola; FC Construtora Galvan x Junção 
Esportiva, e Unidos do Rio Pardinho x Juventus. São 9 
equipes disputando 8 vagas para a próxima fase, por 
aproveitamento na 1ª fase. No veterano, quatro equi-
pes confirmaram participação, e a partir da segunda 
rodada terá um confronto pela categoria veteranos, 
sendo que em todas as rodadas haverá quatro jogos, 
com três pelo aberto e um pelo veterano.  A tabela dos 
jogos e a fórmula do campeonato serão entregues 
para todas as equipes participantes. A premiação será 
de troféu e medalhas para as duas melhores coloca-
das, e troféu para o terceiro e quarto colocados, nos 
dois campeonatos. Também haverá uma gratificação 
em dinheiro, sendo os valores os mesmos do ano 
passado, onde o campeão leva R$500. No veterano 
as inscrições continuam  até o próximo final de se-
mana, e após definição, será definido a gratificação. 
Informações pelos fones (51) 99676-1067 com Paulo, 
99613-9157 com Rafael, e 99741-7170, com Diego. O 
25º Campeonato de Futebol Sete tem a parceria e 
apoio do Jornal Arauto, e do Derli Blank

|Nesta sexta-feira, dia 16 de agosto, às 20 horas, o 
Encontro dos Jovens de Ferraz. (IECLB).

| Sábado, dia 17 de agosto, às 14 horas, o Encontro 
das Servas, no pavilhão da congregação, e na quarta-
feira, dia 21, culto com Santa Ceia, as 19h e 30min na 
Escola Gonçalves Dias. No domingo, dia 18 de agosto, 
as Servas participarão do Congresso do Distrito Vale 
do Rio Pardo (DIVARP) da Igreja Evangélica Luterana 
do Brasil, na Comunidade Luterana Paz da Esquina 
Koelzer.

| No dia 31 de agosto, sábado a noite, o Grupo de 
Mulheres Rurais “A União Faz a Força”, realiza um 
jantar junto ao pavilhão da Escola Gonçalves Dias. No 
cardápio, galeto, salsichão, pratos quentes, saladas e 
sobremesas no valor de R$ 20,00. Ingressos para o 
jantar com integrantes do grupo. Na noite também 
haverá jogo da roda da sorte e o sorteio da rifa.
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Vale a pena sacar
os R$ 500 do FGTS?
Economista dá dicas, 
levando em conta 
a situação de cada 
trabalhador. Valores 
podem ser retirados
a partir de setembro

CONSCIÊNCIA
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A partir de setembro, 
o trabalhador terá a 
opção de sacar parte 

dos recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS). Está definido que 
neste primeiro momento, as 
retiradas serão limitadas a 
R$ 500 por conta, seja ativa 
ou inativa. O trabalhador 
que tiver conta poupança 
na Caixa Econômica Fede-
ral terá o valor depositado 
automaticamente. Caso não 
desejar retirar, deverá infor-
mar ao banco por meio dos 
canais divulgados no site da 
Caixa. Para aqueles que não 
possuem conta na caixa de-
verão observar o calendário 
(confira no quadro). Ainda há 
a opção Saque Aniversário, 
que será liberado a partir de 
abril do ano que vem. Nela, o 
trabalhador poderá sacar um 
percentual do saldo do FGTS 
anualmente. 

Com essa liberação, aqueles 
que têm direito devem co-
memorar ou é um momento 
de refletir sobre a real neces-
sidade de retirar o valor do 
banco? Esses R$ 500 podem 
ser de grande valia para mui-
tas famílias, mas para outras 
não terá maiores impactos no 
orçamento, avalia o econo-
mista, doutor em Economia 
e professor da Universidade 
de Santa Cruz do Sul (Unisc), 
Silvio Cezar Arend. A in-
dicação, segundo ele, é que 
quem possa sacar este valor 
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Mai, jun, jul e ago                                  27/09/2019
Set, out, nov e dez                    09/10/2019
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para ajudar no pagamento 
de contas vencidas, faça isto. 
“Sempre que há uma entrada 
extra de recursos e há dívidas 
a serem pagas é melhor pegar 
esse dinheiro e se livrar da dí-
vida o quanto antes”, orienta. 

“Quanto menos se pagar de 
juros, melhor, mais recursos 
sobram para outros usos - 
por isto, sempre recomendo 
comprar à vista. Além de não 
pagar juros, significa melhor 
condição de negociar a com-
pra”, sublinha. “Sempre dá 
para pedir um desconto pelo 
pagamento à vista”, salienta.

Já para aqueles que não têm 
pressão, Arend aponta como 
alternativa o aproveitamento 
do recurso para melhorar o 
bem-estar da família ou então 

aplicar no mercado financeiro, 
embora tenha rendimento um 
pouco superior do FGTS. “A 
caderneta de poupança pode 
ser uma alternativa”, sugere.

O economista relata que há 
outras modalidades de aplica-
ções no mercado financeiro, 
mas para valores pequenos 
nem sempre são atraentes. 
“Há um valor mínimo de apli-
cação e também a incidência 
de imposto de renda”, explica. 

Assim, vai depender da 
situação em que o trabalhador 
se encontra. “Muitos, talvez, 
não saquem o valor (há o 
custo de se deslocar até uma 
agência da Caixa, o tempo 
envolvido) porque o ganho 
não é expressivo e ache que 
não valerá a pena”, analisa.

O saque imediato (entre 
setembro de 2019 e março 
de 2020), no Rio Grande 
do Sul atingirá 6.062.978 
trabalhadores, liberando um 
valor de R$ 2,2 bilhões. 

NO RS

Trabalhadores que não possuem conta na Caixa

Mês de nascimento                    Data de início
Janeiro                                                18/10/2019
Fevereiro                                   25/10/2019
Março                                                 08/11/2019
Abril                                                22/11/2019
Maio                                               06/12/2019
Junho                                                18/12/2019
Julho                                               10/01/2020
Agosto                                               17/01/2020
Setembro                                  24/01/2020
Outubro                                  07/02/2020
Novembro                                  14/02/2020
Dezembro                                 06/03/2020

LUCIANA MANDLER

Trabalhador pode acessar site da Caixa para ver detalhes

SAQUE POR MÊS DE NASCIMENTO

Grupos Ambientais se reúnem hoje
VERDE É VIDA

Nesta sexta-feira, dia 16, o Projeto Verde é Vida irá 
realizar o Encontro de Grupos Ambientais da Região 
de Atuação Santa Cruz do Sul, no Parque da Expoagro 
Afubra. Serão cerca de 300 alunos de escolas parceiras de 
Passo do Sobrado, Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Sinim-
bu, Vale do Sol e Vera Cruz. Pela manhã, solenidade de 
abertura e relato de experiências das atividades realizadas 
pelos Grupos Ambientais em suas comunidades. À tarde, 
haverá gincana.


