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A Caixa Econômica 
Federal pagou R$ 65,5 bi-
lhões de auxílio emergen-
cial, somadas a primeira 
e segunda parcelas, infor-
mou ontem o presidente 
do banco, Pedro Guima-
rães. No total, 55,9 milhões 
de pessoas receberam al-
guma parcela do benefício 
desde que o programa foi 
criado em abril, para aju-
dar as pessoas a enfrentar 
os impactos da crise cau-
sada pela Covid-19.

Considerando apenas a 
segunda parcela, que co-
meçou a ser paga há uma 
semana, 37,5 milhões de 
brasileiros receberam 
R$ 26 bilhões. O auxílio 
emergencial é de R$ 600 
(R$ 1,2 mil para mães sol-
teiras), por parcela. Do to-

Somente na semana passada foram pagos R$ 26 bilhões

Caixa pagou R$ 65,5 bi 
de auxílio emergencial

O Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
começa ontem a pagar 
o 13º de aposentados e 
pensionistas. O depósito 
da segunda parte desse 
abono anual será reali-
zado até o dia 5 de junho, 
conforme a tabela de pa-
gamento de 2020. A an-
tecipação do 13º é uma 
das medidas anunciadas 
pelo Governo Federal 
para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19.

Para aqueles que re-
cebem um salário míni-
mo, o depósito da ante-

cipação será feito entre 
os dias 25 de maio e 5 de 
junho, de acordo com o 
número final do benefí-
cio, sem levar em conta o 
dígito verificador. Segu-
rados com renda mensal 
acima do piso nacional 
terão seus pagamentos 
creditados entre os dias 
1º e 5 de junho. Segun-
do o Ministério da Eco-
nomia, em todo o país, 
35,8 milhões de pessoas 
receberão seus benefí-
cios de maio, uma inje-
ção de R$ 71,5 bilhões 
na economia. n

INSS completa 
pagamento do 
13º dos aposentados

Dólar cai para R$ 5,45 
e Bolsa se recupera

Em um dia de alívio 
no Brasil e de feriado nos 
Estados Unidos, o mer-
cado financeiro teve um 
dia de euforia. O dólar 
fechou abaixo de R$ 5,50 
pela primeira vez em 25 
dias, e a bolsa de valores 
subiu para o maior nível 
desde o início de março. 
O dólar comercial encer-
rou o dia vendido a R$ 
5,458, com recuo de R$ 
0,116 (-2,08%).

A moeda operou em 

baixa durante toda a sessão 
e fechou perto da mínima 
do dia. A cotação fechou 
no menor nível desde 30 
de abril (R$ 5,438). A mo-
eda norte-americana acu-
mula alta de 36% em 2020. 
O euro comercial fechou o 
dia vendido a R$ 5,93, com 
recuo de 1,74% e abaixo 
de R$ 6 pela primeira vez 
desde 29 de abril. A libra 
comercial caiu 1,44% e ter-
minou a sessão vendida a 
R$ 6,64. n

D E  C U R I T I B A

Moeda norte-americana teve menor desde 30 de abril

Dinheiro será pago aos 
aposentados até o dia 5 de junho

tal pago até agora, R$ 24,3 
bilhões foram para bene-
ficiários do Bolsa Família, 
R$ 13,9 bilhões para ins-
critos no Cadastro Único 
para os Programas Sociais 
do Governo Federal (Ca-
dÚnico) e R$ 27,3 bilhões 
para trabalhadores infor-
mais que se cadastraram 
junto ao banco. Os cadas-
tros processados para pe-
dir o benefício chegaram 
a 101,2 milhões. Desse 
total, 59 milhões foram 
considerados elegíveis e 
42,2 milhões inelegíveis. 
Cerca de 9,7 milhões de 
pessoas ainda aguardam 
para saber se terão o be-
nefício: 4,9 milhões de 
cadastros estão em aná-
lise e outros 4,8 milhões 
em reanálise. n

No total, 55,9 milhões de pessoas receberam alguma 
parcela do benefício desde que o programa foi criado
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