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ECONOMIA

Dívidas: Serasa
faz ação para
quitar até R$ 100

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Brasileiros que têm pendências com as empresas
participantes da campanha podem liquidar débitos

D

u ra n t e o m ê s d e
julho, a Serasa irá
possibilitar que os
brasileiros quitem
suas dívidas por até R$ 100,
com descontos que chegam a
99%. A ação, que foi sucesso
em 2020 e possibilitou que
mais de seis milhões de dívidas fossem quitadas, está de
volta. Nesse ano, serão oferecidos mais de R$ 12 bilhões
em descontos em mais de 14
milhões de débitos.
Segundo o birô de crédito, 24 empresas participam
da campanha, que acontecerá por tempo limitado:
Ativos, Atlântico, Avon,
BMG, Bradesco, Calcard,
Casas Bahia, Claro, Colombo, Crediativos, Credsystem, Digio, Hoepers, Ita-

Mais de 2
milhões:
auxílio
cortado
São 39,3 milhões
de famílias
contempladas pelo
programa em 2021
A cada nova rodada de pagamentos do auxílio emergencial, o governo federal realiza um novo pente-fino. Neste
ano, o Ministério da Cidadania informou que já foram
mais de 2 milhões de pessoas
que perderam o benefício.
Apenas em junho foram mais
de 1,1 milhão de pessoas com
benefício cortado.
Até o momento, 39,3 milhões de famílias foram contempladas pelo programa em
2021. A pasta informou ainda
que abrirá processo de contestação e de novos cadastros.
Quando o governo lançou
novamente o programa neste
ano, foi projetado um valor de
R$ 11 bilhões por mês e o atendimento de 45,6 milhões de
pessoas. Com os cortes, o governo reduziu os gastos com
o programa de R$ 8,9 bilhões,
em abril, para R$ 8,85 bilhões,
em maio, e terminou em R$
8,5 bilhões em junho.
O Ministério da Cidadania
informou que tem adotado as
medidas necessárias para alcançar as famílias em situação
de maior vulnerabilidade, assegurando uma renda mínima
para essa parcela da população, com responsabilidade.
A pasta afirmou que ainda
trabalha no processamento
de cadastros a partir das informações mais recentes disponíveis nas bases de dados
governamentais.
Em junho foram bloqueados ou cancelados 1.157.856
benefícios, sendo 660.744
bloqueios.
Colaborou Marina Cardoso

peva, Itaú, MGW, Pernambucanas, Ponto Frio, Recovery, Renner, Riachuelo,
Tribanco, Vivo e Zema.
“O propósito da Serasa é
oferecer soluções para melhorar a saúde financeira

Acordos são
fechados em menos
de três minutos e
as consultas são
gratuitas
da população e percebemos, pelo resultado dessa ação em 2020, que ela
foi essencial para que milhões de brasileiros pudessem pagar as suas dívidas
com ótimas condições. Já

nesse momento tão difícil,
acreditamos que a ação de
R$100 é, novamente, uma
excelente opção para que
os brasileiros negociem
suas dívidas por um valor
que caiba no bolso e possam retomar o acesso ao
crédito”, conta o Nathalia
Dirani, gerente da Serasa.
Para negociar é muito
simples, conforme garante
a instituição. Os acordos são
fechados em menos de três
minutos e as consultas podem ser feitas de forma gratuita nos seguintes canais
oficiais: site serasalimpanome.com.br, aplicativo Serasa
disponível no Google Play e
App Store, WhatsApp: (11)
99575-2096 e ligação gratuita: 0800 591 1222.

Consumidores podem quitar dívidas com empresas participantes por até R$ 100 em ação da Serasa

DICA

Conselho é que as pessoas utilizem o sistema virtual
NA

Serasa aconselha neste
momento que as pessoas priorizem os meios digitais, mas
para quem preferir negociar
presencialmente em uma das
unidades dos Correios, siga as
orientações do Ministério da
Saúde e acesse o site www.
correios.com.br para conferir os

horários de funcionamento antes
de se dirigir a uma das agências.
Para aproveitar a iniciativa,
basta acessar a plataforma do
Serasa Limpa Nome ou baixar o
aplicativo no celular, digitar o CPF
e preencher um breve cadastro.
Com isso, é possível usar os serviços com a garantia de que só você

tem acesso aos seus dados.
O consumidor também pode
regularizar débitos financeiros
pelo WhatsApp, por meio do
número (11) 99575-2096. Ao
entrar na plataforma, todas
as informações financeiras do
consumidor já aparecerão na
tela, incluindo as dívidas.

