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Consulta a auxílio será liberada hoje
Nova rodada de pagamento do benefício começa na próxima terça-feira com valores de R$ 150 a R$ 375

O

s beneficiários da
nova rodada de auxílio emergencial por
conta da pandemia
de covid-19 podem verificar
se estão na listagem que será
liberada hoje pelo Ministério
da Cidadania. A consulta estará disponível no site da Dataprev. Ontem, o ministro da
pasta, João Roma, anunciou
que o pagamento começará

Serão quatro
parcelas entre
abril e julho
> A nova rodada do auxílio emergencial terá
quatro parcelas, de abril
a julho, com valores que
variam dependendo
da família. Vai receber
R$150 quem mora sozinho; R$ 250 serão pagos
às famílias com mais de
uma pessoa e que não
são chefiadas por mulheres; e famílias chefiadas por mulheres terão direito a R$ 375, pagos em quatro parcelas
mensais. A nova rodada
do auxílio emergencial
é limitada a uma pessoa
por família.
Podem receber famílias com renda por pessoa de até meio salário
mínimo (R$550) e renda
mensal total de até três
salários mínimos (R$
3.300). Para beneficiários do programa Bolsa
Família, valerá o benefício de maior valor.
Apenas poderá receber os valores quem
já era beneficiário do
programa em dezembro de 2020. Em decreto editado na semana
passada, o governo
reforçou a proibição
de novos pedidos do
benefício por quem
estava empregado até
julho de 2020, quando
o cadastro foi encerrado, mas foi demitido, sem conseguir
recolocação.
O auxílio será pago
a trabalhadores informais, microempreendedores individuais e
desempregados (que
não estejam recebendo seguro-desemprego) com renda familiar
de até três mínimos,
ou de até meio salário
mínimo por pessoa. Os
beneficiários do Bolsa
Família só receberão
caso seja mais vantajoso do que o valor do
programa regular.
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na próxima terça-feira, 6 de
abril. Segundo ele, os primeiro depósitos serão feitos nas
contas dos beneficiários e depois haverá um cronograma
de saques, como ocorreu no
ano passado.
O número de beneficiários
em 2021 foi reduziu pelo governo Bolsonaro de 60 milhões para 46,6 milhões, e os
valores a serem pagos acaba-

ram diminuídos pela equipe
do ministro da Economia,
Paulo Guedes. Desta vez, vão
variar entre apenas R$150 e
R$ 375, a depender de critérios estabelecidos. Anteriormente, o valor era de R$ 600,
chegado a R$ 1.200 para mulheres chefes de família.
Segundo o Ministério da
Cidadania, a o cidadão deve
verificar o resultado do rece-

bimento do auxílio no Portal
de Consultas da Dataprev:
https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta/#/.
CONTAS DIGITAIS

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, explicou que a partir
do dia 6 de abril, o banco depositará o auxílio nas contas
digitais - que todos os benefi-

ciários já possuem - e depois
será possibilitado o saque
dos valores.
“Teremos todo um calendário com todo o detalhamento, para minimizar aglomerações. Nossa expectativa
é de que pelo menos metade
das pessoas já paguem suas
contas digitalmente. Vamos
minimizar as filas de saques”,
acrescentou.

Auxílio sairá em contas digitais

