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Caixa abre 76 agências

Firjan SESI:
matrículas
abertas

Hoje serão atendidos beneficiários dos auxílios de R$ 600 e R$ 300

A

Caixa Econômica abre
hoje 76 agências no Estado do Rio, das 8h às
12h, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 e também
da extensão de R$ 300. Os beneficiários nascidos em janeiro
e fevereiro dos ciclos 3 e 4 poderão sacar em espécie. Hoje, o
dinheiro vai estar liberado para
cerca de 6,9 milhões de pessoas.
Nascidos de janeiro a outubro também poderão sacar da
poupança social digital os recursos ainda não utilizados do
saque emergencial do FGTS. A
relação de agências está no site do banco: www.caixa.gov.br/
agenciasabado.
Todas as pessoas que procurarem as agências no horário
de funcionamento serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.
Foram creditados R$ 5,7 bilhões para beneficiários de todo o país. Hoje, terão sido pagos R$ 245,4 bilhões do auxílio
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Regularização
de dívidas
Em setembro, a Caixa Econômica lançou a campanha Você no Azul para regularização
de dívidas de contratos comerciais em atraso. Para reforçar o
atendimento, cinco caminhões
Você no Azul têm percorrido
desde então os estados do país
durante a campanha. A partir
desta segunda-feira e até o dia
19, a cidade do Rio recebe a unidade móvel, de segunda a sextafeira, das 9h às 17h, no Largo da
Carioca, no Centro.
No Caminhão é feito o
atendimento necessário para
a regularização das dívidas. A
campanha oferece condições
especiais a clientes do banco
para pagamento de dívidas comerciais em atraso, para beneficiar pessoas físicas e empresas.
A regularização da dívida também pode ser feito nas lotéricas.

Escolas de Caxias
e Nova Iguaçu
oferecem vagas
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Caixa afirma não ser preciso chegar antes da abertura para evitar filas

emergencial para 67,8 milhões
de brasileiros, em um total de
393,9 milhões de pagamentos.
Continua disponível a utilização dos recursos creditados na Poupança Social Digital para compras com cartão

de débito virtual e QR Code,
pagamento de boletos, contas
de água, luz, telefone, entre outros. Com o aplicativo ‘CAIXA
Tem’, também está disponível a
funcionalidade para pagamentos sem cartão nas lotéricas.

Continuam abertas aas
matrículas e rematrículas para 2021 nas escolas Firjan SESI de Nova Iguaçu e Duque de
Caxias, para alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (3º
ano). O processo inicial poderá
ser realizado virtualmente pelo site da Escola Firjan SESI. A
rematrícula nas unidades para
alunos regularmente matriculados em 2020 vai até 30 de dezembro. Para alunos da Educação Básica Articulada com
Educação Profissional (EBEP)
com gratuidade regulamentar,
a rematrícula está sendo feita.
A pré-matrícula poder ser feita de forma remota, mas a renovação é efetivada mediante
assinatura do contrato.
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‘Baile de favela’ nos EUA

Cartões de
alimentação

Apoiadores de Biden dançaram funk de Mc João
Em um vídeo que viralizou na internet, na tarde desta
sexta-feira, apoiadores de Joe
Baiden, candidato democrata à
Casa Branca, apareceram dançando ‘Baile de favela’ durante
um protesto a favor do candidato à presidência dos Estados
Unidos, Joe Biden e pela contagem de todos os votos nas eleições norte-americanas. Nas
imagens compartilhadas por
Renê Silva e gravadas pela jor-

nalista Heloisa Villela, norte-americanos se divertem ao som
do funk do Mc João.
O vídeo foi gravado durante um ato que ocorre na Filadélfia, que fica no estado da
Pensilvânia, um dos decisivos
na reta final da apuração dos
votos. Até o fechamento desta edição, o candidato Biden
liderava o número de votos
contra o atual presidente dos
EUA, Donald Trump, candida-

to à reeleição. O estado pode
determinar quem será o próximo presidente do país.
“Consegue ouvir isso? Baile
Favela na festa aqui, em português?”, disse a jornalista enquanto gravava o vídeo.
“Não acredito! Botaram pra
tocar ‘Baile de Favela’ na Filadélfia!Hahahahaha”, publicou
Rene Silva em sua conta numa
rede social ao ver as imagens
dos americanos dançando.

A prefeitura de Nova
Iguaçu realizou ontem a
entrega de benefícios através da recarga de cartões
alimentação para mais de
65 mil estudantes da rede
municipal. Os cartões-alimentação foram recarregados, dispensando os pais
de irem às escolas buscar
novos cartões. A recarga é
de R$ 110 por aluno. O benefício só pode ser usado
com despesas alimentícias
na rede credenciada.
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