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ECONOMIA

Caixa abre 76 agências no estado
Funcionamento das unidades do banco hoje vai ser das 8h às 12h para pagar auxílio emergencial

A

Caixa Econômica
abre hoje 76 agências no Estado do
Rio, sendo 32 na
capital, das 8h às 12h, para
atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial
de R$ 600 e também da extensão de R$ 300. Os beneficiários nascidos em janeiro
e fevereiro dos ciclos 3 e 4
poderão sacar em espécie.
Neste sábado, o dinheiro vai
estar liberado para cerca de
6,9 milhões de pessoas.
Trabalhadores nascidos de janeiro a outubro
também poderão sacar da
poupança social digital os
recursos ainda não utilizados do saque emergencial
do FGTS. A relação de agências que estarão abertas
pode ser conferida no site
do banco: www.caixa.gov.
br/agenciasabado. As da capital estão no box ao lado.
A Caixa informou que
todas as pessoas que procurarem atendimento hoje
serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.
Na totalidade do país,
foram creditados R$ 5,7
bilhões para este público.
Neste sábado, terão sido pagos R$ 245,4 bilhões do auxílio emergencial para 67,8
milhões de brasileiros, em
um total de 393,9 milhões
de pagamentos.
Continua disponível
aos beneficiários a opção

Reginaldo Pimenta

de utilização dos recursos
creditados na Poupança
Social Digital para a realização de compras, por
meio do cartão de débito
virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas
de água, luz, telefone, entre outros serviços. Com
o aplicativo ‘CAIXA Tem’,
também está disponível a
funcionalidade para pagamentos sem cartão nas
cerca de 13 mil unidades
lotéricas do banco.
Os ciclos de crédito em
conta e saques em espécie
seguem até dezembro para
o pagamento das parcelas
definidas pelo Governo Federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo App CAIXA |
Auxílio Emergencial ou pelo
site auxilio.caixa.gov.br.

CAMINHÃO

Para poder
acertar dívida
NNA Caixa reforça a campa-

A Caixa informou que todas as pessoas que procurarem atendimento hoje nas agências serão atendidas

CONFIRA AS 32 AGÊNCIAS QUE VÃO FUNCIONAR HOJE NA CIDADE DO RIO
NNAnchieta - Avenida Nazaré,
2594
NNBangu - Avenida Ministro Ari
Franco, 385
NNBangu - Avenida Conego de
Vasconcelos, 367
NNBarra da Tijuca - Avenida Armando Lombardi, 400
NNBonsucesso - Rua Cardoso de
Morais, 106
NNBotafogo - Rua Nelson Mandela, 100
NNCampo Grande - Avenida Cesário de Melo, 3166
NNCampo Grande - Estrada do

Mendanha, 256
NNCentro - Rua da Alfândega,

214
NNCocotá - Praia da Olaria, 33
NNCopacabana - Rua Siqueira
Campos, 34
NNGaleão - Estrada do Galeão,
2821
NNInhaúma - Rua Padre Januário, 42/44
NNJacarepaguá - Estrada de Jacarepaguá, 7845
NNLaranjeiras - Rua das Laranjeiras, 43
NNMadureira - Rua Carvalho de

Sousa, 283
NNMéier - Rua Arquias Cordeiro,
288
NNMéier - Rua Dias da Cruz, 28
NNPavuna - Avenida Sargento
de Milícias, 126
NNPenha - Avenida Brás de Pina,
2
NNPilares - Avenida Dom Hélder
Câmara, 5795
NNPraça Seca - Praça Seca, 7
NNRamos - Rua Euclides Faria,
27
NNRecreio dos Bandeirantes Avenida das Américas, 15545

NNRocha Miranda - Avenida dos

Italianos, 375
NNSanta Cruz - Rua Felipe Cardoso, 581
NNSão Conrado - Avenida Niemeyer, 776
NNSão Cristóvão - Rua São Cristóvão, 670
NNTaquara - Rua Apiacas, 200
NNTijuca - Rua Conde de Bonfim, 302
NNVila da Penha - Avenida Meriti, 2207
NNVila Isabel - Avenida 28 de
Setembro, 264

nha Você no Azul para regularizar dívidas em atraso. Cinco
caminhões têm percorrido
o país. Neste mês, a cidade do
Rio recebe a unidade móvel
do dia 9 a 19, de segunda a
sexta-feira, das 9h às 17h, no
Largo da Carioca, no Centro.
No caminhão, a população terá atendimento
para regularizar dívidas. A
campanha oferece condições especiais a clientes
em atraso. A novidade é a
possibilidade de regularizar as dívidas nas unidades
lotéricas. O cliente pode pagar valores de até R$ 2 mil.
Basta informar o CPF.
A Caixa tem canais remotos e a regularização pode ser
pelo WhatsApp, no número 0800 726 0104, opção 3,
pelo 0800 726 8068, opção
8, ou http://www.caixa.gov.
br/negociar.
Quem preferir pode optar
pelas redes sociais. As condições estão disponíveis no
Twitter (twitter.com/caixa) e
pelo Messenger do Facebook
(facebook.com/caixa). A regularização também pode ser
feita em todas as agências. A
ação vai até 31 de dezembro.

