600 mil trabalhadores já se
cadastraram
para
auxílio
emergencial;
conheça
os
canais
A previsão do governo é que entre 15 milhões a 20 milhões de
trabalhadores informais façam o cadastro para receber o
benefício. | (Foto:Arquivo/Agência Brasil)
Cerca de 600 mil trabalhadores informais já se cadastram para
receber o auxílio emergencial anunciado na semana passada pelo
governo federal. A previsão do governo é que entre 15 milhões
a 20 milhões de trabalhadores informais façam o cadastro para
receber o benefício.
O site e o aplicativo para fazer o cadastramento já estão
disponíveis. As pessoas que não estavam no Cadastro Único até
20/03, mas que têm direito ao auxílio poderão se cadastrar
também pelo aplicativo CAIXA/Auxílio Emergencial. A Caixa
disponibilizou ainda a Central 111 para tirar dúvidas sobre
como fazer o cadastro do benefício.
Após essa etapa, a expectativa do ministro da Cidadania, Onyx
Lorenzoni, é que em quatro ou cinco dias úteis o benefício
possa ser liberado.
O aplicativo pode ser baixado gratuitamente. De acordo com o
ministro, houve um acordo com empresas de telefonia para que
mesmo as pessoas sem crédito no celular possam baixar o
aplicativo.
Auxílio emergencial
Na última quinta-feira (2), foi publicada a lei que prevê o
pagamento de uma renda básica emergencial no valor R$ 600 a

trabalhadores informais, autônomos e sem renda fixa, durante a
crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. O texto foi
sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com três vetos, mas
nenhum altera o valor ou os critérios para participação no
programa.
O pagamento do benefício será feito ao longo de três meses
(três parcelas), com operacionalização final pelas redes dos
bancos públicos federais: Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil (BB), Banco da Amazônia (Basa) e Banco do Nordeste
(BNB), além de casas lotéricas, após o cruzamento de dados
para definir quem tem direito ao benefício. O recebimento do
auxílio emergencial está limitado a dois membros da mesma
família.
Aplicativo disponível
Já está disponível, desde as 9h de hoje, o aplicativo da Caixa
Econômica que pode ser baixado por trabalhadores informais não
inscritos em programas sociais. O governo estima que de 15
milhões a 20 milhões de trabalhadores se cadastrem para
receber a renda básica emergencial. O auxílio de R$ 600 pode
chegar a R$ 1,2 mil para mães solteiras.
A Caixa também lançará uma página na internet e uma central de
atendimento telefônico para a retirada de dúvidas e a
realização do cadastro.
Boletim mais recente
De acordo com o último boletim sobre a situação da pandemia no
país, divulgado na segunda-feira (6) pelo governo, o Brasil
chegou a 553 mortes, com um aumento de 13% em relação ao dia
anterior (486).
O número de casos da infecção subiu para 12.056, com um
crescimento de 8% em relação a domingo, quando o balanço do
Ministério da Saúde marcou 11.130. A taxa de letalidade do
país ficou em 4,4%.
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