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Ajuda que não vem
Justiça manda União resolver problemas de recebimento do auxílio
LLMARINA CARDOSO

A

saga do serralheiro Edson Soares, de 36 anos, e
de Cléber Leite, de 50, que
está desempregado, para receber
os R$ 600 do auxílio emergencial
prometido pelo governo federal,
parece não ter fim.
Enquanto Cléber já dormiu
em frente à agência de Rocha
Miranda, na Zona Norte do Rio,
Edson chegou às 3h da manhã
de ontem para conseguir entrar
no banco e receber informações
de quando o dinheiro cairá na
conta. Os dois fazem parte de
um universo de trabalhadores
que estão à espera do benefício.
Na semana que vem será liberada a segunda parcela do
auxílio e uma parceria com os
Correios deve ser anunciada. O
calendário será divulgado hoje.
O Ministério Público Federal
(MPF) ganhou liminar na Justiça que determina que a União
esclareça e resolva as dificuldades enfrentadas para o recebimento da renda básica.
A União deve comprovar a

existência de cronograma de
pagamento, com a forma de
efetivação, além de informar
como se dará a implantação e
execução do sistema simplificado para quem não dispõe de
acesso a sistemas digitais e nem
faz parte do CadÚnico.
Enquanto isso não ocorre, Edson aguarda.“Disse que não sei como mexer na ferramenta,por isso
procurei agência para ajuda e saber como faço para receber.Tenho
me virado com serviço pequeno,
pois preciso comprar comida”.

Cleber Mendes

MPRJ investiga
compra de
respiradores sem
licitação

‘Catei umas latinhas’
No caso de Cléber, funcionários da Caixa disseram que
ele deve esperar para receber até a próxima terça-feira.
“Consta como aprovado, mas
o dinheiro não cai. Catei umas
latinhas para vender e trazer
dinheiro para casa”, revelou.
Procuradas para falar sobre
a liminar da Justiça, Caixa Econômica e Advocacia-Geral da
União (AGU) não haviam respondido até o fechamento desta edição.

Novo site pra consultar benefício
Para os trabalhadores que
estão no processo para receber o auxílio emergencial, o
Ministério da Cidadania e o
Dataprev lançaram um novo
site com função exclusiva de
acompanhar o andamento da
solicitação, sem excluir as demais ferramentas. Enquan-
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to a página disponibilizada
pela Caixa Econômica envia
um código de SMS para o celular do trabalhador, a nova
ferramenta exige apenas dados mais básicos, como nome
completo, nome da mãe e CPF.
O endereço é https://consultaauxilio.dataprev.gov.br.

Ex-sub da
Saúde é
preso por
fraudes

Cléberfoiorientadoavoltarparacasaeesperaratésemanaquevem

O ex-subsecretário executivo
de Saúde do governo do estado
do Rio, Gabriell Neves, foi preso ontem de manhã. Além dele,
Gustavo Borges da Silva e outros
dois, que não tiveram o nome divulgado, também foram presos e
um está foragido. Gabriell era um
dos alvos da operação‘Mercadores do Caos’, do Grupo de Atuação Especializada no Combate à
Corrupção (GAECC) do Ministério Público do Rio de Janeiro
(MPRJ) contra fraudes na compra de respiradores sem licitação.
Segundo as investigações, os
equipamentos adquiridos de
maneira irregular eram necessários para o enfrentamento da
pandemia de Covid-19 nos hospitais do Estado. Neves foi exonerado pelo governador Wilson
Witzel (PSC) no dia 20 de abril
por suspeita de irregularidades.
Os contratos investigados pelo
MPRJ somaram R$ 1 bilhão.
A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que segue o
compromisso de transparência e as orientações do Tribunal
de Contas do Estado (TCE) e do
MPRJ,e que todas as informações
solicitadas pelos órgãos de controle estão sendo prestadas.

