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Governo vai arremessar aplicativo para cadastrar informais para ajudinha de R$ 600; beneficiário do Bolsa
Família recebe no dia 16
Clique aqui para ver a notícia no site

Por: SentiLecto. — Onyx Lorenzoni confirmou nesta sexta-feira que os beneficiários do Bolsa Família irão receber seu pagamento a partir do
dia 16 de abril, seguindo oOnyx Lorenzoni confirmou nesta sexta-feira que os beneficiários do Bolsa Família irão receber seu pagamento a partir
do dia 16 de abril, seguindo o calendário do programa. Onyx Lorenzoni é o ministro da Cidadania. Onyx Lorenzoni é o ministro da Cidadania. Se
o vai anunciar já o programa de o pagamento de a ajudinha emergencial de R $ 600 para informais em a próxima semana. Quem já recebe o
Bolsa Família vai poder optar pela vantagem mais positivo, mas não acumular. Os informais que não façam parte do Cadastro Único e desejem
receber a ajudinha do governo vão poder se cadastrar em um aplicativo que será arremessado na próxima terça-feira. O cadastro também
poderá ser feito em um site e por telefone. — A partir de terça-feira de manhã as pessoas irão poder diminuir esse aplicativo para que possam
então fazer o seu cadastramento — anunciou Onyx Lorenzoni, durante coletiva no Palácio do Planalto. Após a inclusão dos dados dos
trabalhadores no aplicativo, haverá um prazo de 48h para as informações serem avaliadas. Ao incluir o CPF, vai ser possível identificar se a
pessoa está registrada no Cadastro Único, o que vai facilitar o pagamento. Mande acusações, informações, vídeos e imagens para o WhatsApp
do Extra Na reunião com representantes da Frente Nacional dos Prefeitos, Guedes anunciou que os repassses do Fundo de Participação dos
Municípios e de outros impostos, como ISS, serão conservados no mesmo platô de 2019, em virtude da frustração de receitas com a queda da
economia de Brasil.No sábado, em videoconferência realizada com integrantes da XP Investimentos, Guedes já havia anunciado que faria a
rolagem das dívidas dos municípios com a União, assim como fez com os estados.– Os trabalhadores informais que estão fora do Cadastro
Único do Ministério da Cidadania vão ter que aguardar para receber a ajudinha emergencial de R$ 600 que o governo pagará durante a crise.
Ainda não há previsão de pagamento para esses trabalhadores, mas só deverão acontecer na segunda quinzena de abril. O governo decidiu
pagar primeiro a quem está inscrito no Cadastro e já tem alguma espécie de renda, como o Bolsa Família. Em entrevista ao Jornal Hoje da TV
Globo, Onyx Lorenzoni alegou que o pagamento da ajudinha inicia no dia 16 de abril para quem aparece no cadastro oficial. Onyx Lorenzoni é o
ministro da Cidadania. Depois que o Ministério da Cidadania validar a autodeclaração de renda que o interessado deve fazer, segundo fontes a
par das debates, quem não tiver registro no banco de dados do governo federal só receberá o dinheiro. A explicação é que o governo federal
consegue identificar, com base no CadÚnico, quem tem direito a receber a ajudinha e poderá encaminhar os dados aos bancos públicos,
especialmente a Caixa Econômica Federal, para fazer o pagamento mais depressa. Leia mais: Senado aprova e ‘coronavoucher’ segue para
sanção de Bolsonaro; Veja as exigências para receber o recurso Confira ainda: Mais de 4,5 milhões de brasileiros já foram vítimas de
mensagens falsas sobre voucher de R$ 600 do governo Estão inscritos no Cadastro Único trabalhadores com renda de até meio salário
mínimo e com renda mensal familiar total de até três salários mínimos — exatamente o público alvo da ajudinha emergencial. De acordo com
dados da pasta, o CadÚnico reúne informações de um universo de 25 milhões de famílias, sendo que 13 milhões recebem o Bolsa Família. Se
ele for mais positivo, neste caso, o beneficiário receberá a ajudinha emergencial, que vai ser pago por três meses. Viu isso? Senado adia
eleição que estende ajudinha de R$ 600 e prepara ‘pacotão social’ para amanhã A Caixa aguarda o mapeamento dos beneficiários pela
Cidadania para elaborar um programa de pagamento, que pode seguir critérios como ordem alfabética ou mês de nascimento dos inscritos,
dependendo do perfil da base de dados. O objetivo é evitar alvoroços e aglomeração de pessoas nas agências, lotéricas e nos
correspondentes bancários, além dos correios. Para facilitar o pagamento, o governo deseja que os bancos recorram a aplicativos de celular. A
Caixa está em período final de desenvolvimento de um aplicativo que pode ser diminuído em qualquer espécie de aparelho, sem preço para o
usuário. Caso o produto fique pronto a tempo, ou seja, o banco assume o gasto com internet. Contudo, além da sanção presidencial do projeto
aprovado que criou a ajudinha, vai ser preciso a edição de um decreto coms todos os detalhes do pagamento da vantagem. Mas já há um
grupo de trabalho, organizado pelo Ministério da Economia, com a participação de representantes de órgãos e bancos públicos, além da
Cidadania, debatendo a implementação da medida. Leia mais: Ajudinha a informais, diminuição de jornada, compreenda as medidas do governo
para os trabalhadores Economistas têm advertido que a assistência do governo aos trabalhadores informais precisa chegar rápido aos que
precisam para mitigar os conseqüência da parada brusca na economia. Experts declaram que, se a ajudinha de R$ 600 tardar, o principal risco
não é econômico, mas sanitário. A necessidade de sair de casa para erguer recursos para garantir a subsistência pode multiplicar o potencial
de disseminação do coronavírus, o que, no fim das contas, teria conseqüência ainda mais deletério sobre a economia. — As pessoas ficarão
sem opção, se não fizer chegar rápido. Vão ter de voltar ao trabalho. A pandemia vai se expandir, se isso acontecer, e o prejuízo econômico vai
ser bastante maior. Vai ser preciso gastar mais dinheiro, e vão acontecer bastante mais mortes. Proteção social tem de ser vista como
dispositivo para proteger a população e diminuir a recessão – alegou Marcelo Medeiros, expert em desigualdade de renda e professor visitante
na Princeton University. Veja também: Empregador doméstico: veja o pouco a pouco para protelar o recolhimento do FGTS Segundo dados do
IBGE, há 42 milhões de trabalhadores sem carteira assinada no Brasil. Segundo experts, a maior urgência no momento é fazer os recursos
chegarem às periferias. — O foco deve ser a baixa renda em periferia urbana, metropolitana, por causa da concentração de informais. A
densidade é alta, e o contágio é bastante forte. Se proteger, não vão ter dinheiro para comer, se essas pessoas forem. Ficarão desesperadas e
isso gera enorme potencial de desconforto social — alegou Sonia Rocha, expert em desigualdade. Compreenda: Saiba como interromper
recolhimento de FGTS de trabalhador por 3 meses, inclusive de doméstica Para Marcelo Neri, da FGV, o maior risco da demora da chegada da
assistência financeira aos informais que perderam a renda abruptamente é para a própria guerrazinha à pandemia: — As pessoas precisam de
um mínimo de conforto para poderem se proteger. Naercio Menezes Filho consente. Naercio Menezes Filho é economista do Insper. Se não
forem tomadas medidas para acalmar a agonia das pessoas mais vulneráveis à crise, para ele o país pode enfrentar uma tcalamidadesocial:
— As pessoas não vterãocomo cadquirialimento, produtos de higiene.Tem de ampliar o valor do Bolsa Família, auxiliar essas famílias. Essas
medidas, inclusive, aliviam o conseqüência da recessão, além de ser ação humanitária. Mande acusações, informações, vídeos e imagens
para o WhatsApp do Extra O Senado Federal votará, nesta quarta-feira, o projeto de lei que cria a Renda Básica de Cidadania Emergencial, a
ser concedida em casos de epidemia e pandemia. A proposta, do senador Randolfe Rodrigues, calcula uma vantagem de R$ 300 a R$ 1.500
por família por seis meses, prorrogáveis pelo tempo que durar a crise. O texto já recebeu 20 emendas. Compreenda a proposta. Na sexta-feira
27 de março a Câmara dos Deputados aprovou o pagamento de uma ajudinha emergencial por três meses, no valor de R$ 600 a trabalhadores
informais. O “coronavoucher”, como foi informalmente batizado, tinha que beneficiar mais de 24 milhões de trabalhadores, segundo cálculos do
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governo. Fonte: Extraoglobo-pt Sentiment score: SLIGHTLY POSITIVE NewsGalaxy & NewsUniverse de esta noticia: click here A história desta
notícia a partir de notícias prévias: Guedes quer utilizar cadastro de informais dos municípios para distribuir auxílio de R$ 600 – March 30, 2020
(EntretenimientoBit) Câmara aprova ‘coronavoucher’ de R$ 600 para informais. Veja quem pode receber – March 27, 2020 (EntretenimientoBit)
Governo confirma repasse de R$ 3 bilhões para Bolsa Família – March 25, 2020 (EntretenimientoBit) Governo oficializa medidas para flexibilizar
home office, antecipar férias e abono salarial – (Extraoglobo-pt) Governo editará texto complementar ao da suspensão dos contratos de
trabalho – (Extraoglobo-pt) Governo vai complementar salário em caso de suspensão de contrato ou jornada, prevê nova MP – (Extraoglobo-pt)
Câmara aprova projeto que concede R$ 600 a trabalhadores informais durante a crise – March 27, 2020 (EntretenimientoBit) Governo e
Congresso negociam valor de pagamento emergencial a trabalhadores informais – (Extraoglobo-pt) Governo avalia aumentar para R$ 300 valor
a ser pago a trabalhadores informais – (Extraoglobo-pt) Bolsonaro recua e diz que irá revogar artigo da MP 927 que permitia suspensão de
contrato e salário – March 23, 2020 (EntretenimientoBit) Ministério Público: ‘extrema preocupação’ com proposta de suspensão de contratos de
trabalho – (Extraoglobo-pt) Nova MP criou pânico na sociedade, diz Maia, que propoe PEC de contratações para crise – March 23, 2020
(EntretenimientoBit) Governo quer permitir redução de salário e jornada de trabalho em até 50% por vírus – (Extraoglobo-pt) Mulheres chefes de
família receberão auxílio emergencial de R$ 1.200 – (Extraoglobo-pt) INSS fará levantamento de trabalhadores informais que vão receber
voucher durante a crise – March 27, 2020 (EntretenimientoBit) Com agências fechadas, INSS divulga vídeo para ensinar segurados a acessar
os serviços online – March 27, 2020 (EntretenimientoBit) Banco do Brasil restringe atendimento nas agências por causa do coronavírus – March
23, 2020 (EntretenimientoBit) Banco do Brasil anuncia R$ 100 bilhões em crédito para pessoas físicas e jurídicas – March 19, 2020
(EntretenimientoBit) Para enfrentar coronavírus, estados pedem R$ 15 bi mensais ao governo federal – (Extraoglobo-pt) BC dos EUA e de
outros 9 países, incluindo o Brasil, farão ação conjunta no mercado – (Extraoglobo-pt) INSS está suspenso em todo o país até 30 de abril –
(Extraoglobo-pt) INSS: atendimento está suspenso em todo o país até 30 de abril – (Extraoglobo-pt) INSS fará levantamento de trabalhadores
informais que vão receber voucher de R$ 600 – March 27, 2020 (EntretenimientoBit) Coronavírus: trabalhadores informais terão de aguardar
mais tempo para receber R$ 600 – (Extraoglobo-pt) Senado deve votar nesta quarta-feira proposta para renda mínima de até R$ 1.500 por
família; entenda – (Extraoglobo-pt) Entidades mais mencionadas e sua valorização na notícia: Id Entity PositiveNegativeNamed-EntityTotal
occurrencesOccurrences (appearances) 1 eu 200 0 NONE 13 (tacit) eu: 13 2 trabalhadores450 150 NONE 9 trabalhadores: 2, os
trabalhadores: 1, trabalhadores informais: 1, esses trabalhadores: 1, os trabalhadores informais: 2, Os trabalhadores informais: 2 3 auxílio 0 0
NONE 6 o auxílio: 2, Auxílio: 1, o auxílio emergencial: 3 4 Onyx Lorenzoni80 0 PERSON5 Onyx_Lorenzoni (apposition: O ministro de a
Cidadania): 1, Onyx_Lorenzoni: 1, (tacit) ele (referent: Onyx_Lorenzoni): 1, (tacit) ele/ela (referent: Onyx_Lorenzoni): 1, Onyx_Lorenzoni
(apposition: o ministro de a Cidadania): 1 5 pessoas0 0 NONE 5 essas pessoas: 1, As pessoas: 2, as pessoas: 2 6 informais0 100 NONE 4 os
informais: 2, Os informais e: 2 7 CadÚnico0 0 ORGANIZATION4 ele (referent: o CadÚnico): 1, o CadÚnico: 3 8 Guedes 0 0 PERSON4 Guedes:
3, (tacit) ele/ela (referent: Guedes): 1 9 governo0 0 NONE 4 o governo: 2, O governo: 1, o governo federal: 1 10 pagamento0 0 NONE 4 o
pagamento: 2, seu pagamento: 1, pagamento: 1 

 


