Sexta-Feira, 17 de Abril de 2020 - 11:20 (Economia)

LIBERADO! CAIXA DIVULGA DATAS DE
SAQUE DO R$600 PARA NÃO INSCRITOS NO
CADÚNICO
Nesse lote, os beneficiários não possuem vínculo bancário. Desse
modo, para poder conceder a quantia
Nova rodada de pagamentos. Nessa quarta-feira (15), a Caixa Econômica Federal
informou que, a partir desta sexta-feira (17), os trabalhadores que não foram registrados
no Cadastro Único começarão a receber o auxílio emergencial. A liberação terá valores
entre R$ 600 e R$ 1.200 a depender da situação familiar do beneficiário. Para esse
grupo, os depósitos serão feitos por meio das contas digitais, criadas pela mesma
instituição financeira.

Nesse lote, os beneficiários não possuem vínculo bancário. Desse modo, para poder
conceder a quantia, a Caixa desenvolveu uma poupança digital onde o segurado terá
acesso ao seu auxílio.
Para poder usufruir, o cidadão deverá ter feito uma autodeclaração no aplicativo do
banco, de modo que registrasse o interesse de recebimento.
As poupanças estão sendo administradas ao longo dessa semana e, segundo a Caixa,
deverão ser finalizadas todas ainda nos próximos dias. Inicialmente, o ministro da
cidadania, Onyx Lozenzoni, levantou uma estimativa de que 11,2 milhões de pessoas
(chefes de família) estariam sendo contempladas até amanhã (17).
Liberação da Caixa em andamento
Até o momento, de acordo com dados da própria instituição financeira, foram pagos cerca
de R$ 3,2 bilhões para aproximadamente 4,9 milhões de brasileiros. Os depósitos
começaram a ser feitos na última quinta-feira (9) e se estenderão até o dia 16, para os
beneficiários do Bolsa Família.
São cerca de 36,3 milhões de pessoas cadastradas até essa quarta-feira (15). A
contabilização dos registros está sendo administrada pela Dataprev, que utilizará os
dados de cadastro para demais estudos a fim de melhorar a gerência dos benefícios
sociais.

Nesta quinta-feira (16), serão contemplados mais 2,282 milhões de trabalhadores
nascidos entre maio, junho, julho e agosto. Na sequência, o auxílio começará a ser
repassado para os aniversariantes de setembro, outubro, novembro e dezembro,
totalizando 1,958 milhão de informais.
Sobre o auxílio emergencial
Trata-se de um pagamento, ministrado pelo governo federal, que tem como finalidade
segurar os brasileiros ao longo da crise ocasionada pelo Covid-19.
O valor varia entre R$ 600 e R$ 1.200 e será ofertado ao longo dos próximos 3 meses. A
depender do desenvolvimento da pandemia, a equipe econômica deverá avaliar se
haverá a necessidade de prorrogação.

