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D E  C U R I T I B A

Segundo 
pagamento dos 
R$ 600 será “mais 
eficiente”, diz Caixa

O pagamento do segun-
do lote do auxílio emer-
gencial de R$ 600 (R$ 1,2 
mil para mães solteiras) 
será mais eficiente porque 
a base de dados da Caixa 
Econômica Federal está 
montada, disse ontem o 
presidente do banco, Pedro 
Guimarães. Segundo ele, o 
novo calendário, que será 
divulgado ainda esta sema-
na, terá datas mais espaça-
das para evitar aglomera-
ções nas agências.

“Na segunda parcela, 
poderemos pagar de ma-
neira diferente, estamos 
discutindo com o Ministé-
rio da Cidadania uma ma-
neira onde já temos a base 
de dados. E a grande maio-
ria das pessoas terá essa or-
ganização com datas espa-
çadas, ou seja, não faremos 
a forma de pagar [nascidos 
em] janeiro e fevereiro em 

um dia ou maio e junho em 
outro dia. Porque pagar 20 
milhões de pessoas com 
conhecimento muito baixo 
da questão de tecnologia 
acabava gerando demanda 
muito grande”, disse Gui-
marães.

Para o presidente da Cai-
xa, o fato de muitas pessoas 
ainda estarem sacando a 
primeira parcela do benefí-
cio ocasionou boa parte das 
filas nas agências. Segundo 
ele, isso ocorreu porque a 
análise dos cadastros pela 
Dataprev, estatal de tec-
nologia que verifica se o 
beneficiário se enquadra 
nos critérios para receber o 
auxílio, ocorreu enquanto 
o banco tinha começado a 
pagar o benefício, represan-
do o fluxo de atendimento. 
Na segunda parcela, o pro-
blema não se repetirá, disse 
Guimarães. n

Falta água em um de cada dez domicílios brasileiros
Em um de cada dez domicí-

lios brasileiros, com acesso à 
rede de distribuição, falta água 
pelo menos uma vez na sema-
na, de acordo com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domi-
cílios Contínua (Pnad) Contí-
nua 2019, divulgada ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). Isso equiva-
le a mais de seis milhões de la-
res.  Os dados mostram que em 
85,5% das casas no país, a prin-
cipal fonte de abastecimento 
de água é a rede geral de distri-
buição. Em cerca de 5% desses 
domicílios, no entanto, a rede 
está disponível de quatro a seis 

dias na semana. Em outros 5%, 
a disponibilidade é ainda mais 
reduzida, de um a três dias.

Em relação à população, es-
ses dados significam que 10,3% 
dos domicílios abastecidos pela 
rede de distribuição de água 
têm o fornecimento interrom-
pido pelo menos uma vez na 
semana, o que equivale a 18,3 
milhões de pessoas. O abaste-
cimento de água ajuda, entre 
outras coisas, na higiene e na 
prevenção de doenças. Lavar as 
mãos com água e sabão, várias 
vezes ao dia, está entre as reco-
mendações para impedir o con-
tágio pelo novo Coronavírus. n

Direção do banco garante que filas para recebimento 
devem ser menores na segunda parcela
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Mais de seis 
milhões de 
lares sofrem 
com a falta de 
água no país
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