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Agências da Caixa vão
abrir na manhã de hoje
Medida visa diminuir filas como as registradas ontem pelo Rio

H

oje, 799 agências da Caixa Econômica ficarão
abertas, das 8h ao meiodia, para continuar o atendimento de quem precisa sacar
ou resolver problemas relativos ao auxílio emergencial do
Governo Federal, de R$ 600. A
medida visa reduzir o impacto
das filas nas unidades. Ontem, as
agências amanheceram com filas enormes. Em Bangu, houve
confusão e foi necessária a intervenção da Polícia Militar.
Na unidade de Bonsucesso,
uma das pessoas esperando era
Wellington da Silva, de 37 anos,
que chegou por volta das 6h para guardar lugar para sua esposa.
“Como temos dois bebês, ficaria
complicado para ela passar horas
na fila. Então, guardei o lugar dela até chegar perto da nossa vez”.
Ele contou também que o atendimento no local estava bem orga-

Reginaldo Pimenta

Muitas pessoas se aglomeraram em fila na agência de Bonsucesso

nizado, mas que só conseguiram
atendimento depois de três horas
esperando,“A fila tomou grandes

proporções, muita gente aglomerada,só fomos atendidos por volta
das nove horas”, concluiu ele.

Jailza Maria, de 51, trabalha
como camelô e chegou no local antes mesmo de a agência
abrir. Ela, no entanto, não conseguiu resolver seu problema.
“Meu telefone foi roubado, então não consigo ver se o meu auxílio foi aprovado. Hoje fiquei
na fila das 7h até o meio dia e
não consegui resolver.”
Em nota, a Caixa alegou que
ampliou em duas horas o atendimento de mais de mil agências, que estão abrindo apenas
para serviços essenciais, como
saque sem cartão e senha de benefícios. “Além disso, as unidades estão com fluxo de pessoas
no interior limitado, para que seja possível manter a distância de
no mínimo 1 metro entre as pessoas”, informou o órgão.
Para consultar quais agências
funcionarão hoje, basta acessar
o site www.caixa.gov.br.

Luz tem bandeira verde em maio
É o quarto mês consecutivo que a conta mantém o mesmo patamar
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15 acertos: 4 (R$ 422.730,99)
14 acertos: 283 (R$ 1.838,46)
13 acertos: 11684 (R$ 25,00)
12 acertos: 143319 (R$ 10,00)
11 acertos: 768553 (R$ 5,00)
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De acordo com o órgão,a decisão de manter a bandeira verde se
deve à recuperação nos níveis dos
reservatórios em virtude do volume de chuvas próximo ao padrão
histórico do mês de abril.
“Em abril, os principais reservatórios de hidrelétricas do Sis-

tema Interligado Nacional (SIN)
apresentaram recuperação de níveis em razão do volume de chuvas próximo ao padrão histórico
do mês”, informou a Aneel.
O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada. O funcionamento das

bandeiras tarifárias tem três cores: verde (sem taxa extra), amarela (acréscimo de R$ 1,34 a cada
100 kWh) ou vermelha (nos patamares 1 e 2, R$ 4,16 e R$ 6,24,
respectivamente) que indicam se a
energia custará mais ou menos em
função das condições de geração.
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indicadores
POUPANÇA: 0,2162%
(hoje)
DÓLAR: R$ 5,6567(c);
R$ 5,6573(v)
SALÁRIO MÍNIMO
NACIONAL: R$ 1.045
SALÁRIO MÍNIMO
REGIONAL: R$ 1.238,11

empregos
A Secretaria de Trabalho e
Renda (Setrab), seguindo as
recomendações do Governo
do Estado do Rio de Janeiro,
decidiu não divulgar as oportunidades de emprego dos postos Sine desta semana, com o
objetivo de evitar qualquer tipo
de aglomeração de pessoas nos
postos de atendimento.
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Telefones
Disque-Rio

1746

Samu

192

Polícia Militar

190

Polícia Civil
Disque-Denúncia

Os consumidores não vão ter
cobrança extra na conta de luz
no mês de maio. Ontem, a Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) informou que manterá
a bandeira verde. Este é o quarto
mês consecutivo que a bandeira
segue no mesmo patamar.
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Quina: acumulou
Quadra: 41 (R$ 8.489,86)
Terno: 4.215 (R$ 124,18)
Duque: 100.278 (R$ 2,87)
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Bombeiros

193

Defesa Civil

199

Disque-ordem

153

Procon-RJ

151

Cedae

0800-282-1195

CEG

0800-024-0197

Light

0800-021-0196

