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B RASÍLIA – Um universo de 13,6
milhões de informais terá de refa-
zer o cadastro no aplicativo ou si-

te da Caixa Econômica Federal para rece-
ber o auxílio emergencial de R$ 600. Ao
analisar em torno 40 milhões de inscri-
ções realizadas no sistema do banco, a
Dataprev não conseguiu identificar se es-
ses trabalhadores têm direito ao benefí-

cio. Outros 20,27 milhões foram conside-
rados elegíveis e 6,97 milhões, inele-
gíveis. Ao todo, foram finalizados no sis-
tema 49,2 milhões de cadastros até on-
tem. Desse total, 46 milhões já foram re-
passados à Dataprev para cruzamento
de dados e autorização do pagamento.
Quando o pedido é inconclusivo, o in-

teressado precisa fazer nova solicitação

para corrigir dados informados anterior-
mente. Entre osmotivos para esse tipo de
resultado estão: marcação como chefe de
família sem indicação de nenhum mem-
bro; falta da informação sobre o sexo;
preenchimento incorreto de dados de
membros da família, tais como CPF e da-
ta de nascimento; divergência de cadas-
tramento entre integrantes da mesma fa-

mília e inclusão de pessoa já morta.
Se o resultado for “benefício não

aprovado”, o trabalhador poderá con-
testar o motivo da não aprovação ou
realizar nova solicitação. Para ter direi-
to ao auxílio emergencial, ele não pode
receber outro benefício do governo, ter
renda mensal de até meio salário míni-
mo (R$ 522,50) ou renda familiar de até

três mínimos (R$ 3.135).
A Caixa já pagou o auxílio emergen-

cial para 46,2 milhões de pessoas, num
total de R$ 32,8 bilhões. São 17,3 mi-
lhões beneficiários do Bolsa Família,
10,5milhões são trabalhadores já inscri-
tos no Cadastro Único e 18,4 milhões
são informais que fizeram o pedido no
aplicativo e no site da Caixa.
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