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Auxílio emergencialCarga pesada

Nascidos em 
fevereiro e março 
podem sacar 
benefício hoje

Caixa amplia número de agências 
abertas na Capital

Com mais 
caminhões do que 
motoristas, cresce 
demanda nas 
transportadoras

Karine Matos/PMCG
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Neste sábado

Refis faz plantão para quitar 
dívidas na Central do IPTU

Jones Mário

Com 7,4 milhões de con-
templados com o auxílio 
emergencial nascidos em fe-
vereiro e março autorizados 
a sacar o benefício, a Caixa 
abre 717 agências em todo o 
país neste sábado (1º). Em 
Mato Grosso do Sul serão 11 
unidades, das quais seis em 
Campo Grande – uma a mais 
em relação ao fim de semana 
anterior, quando os nascidos 
em janeiro foram liberados a 
retirar o socorro em espécie.

Funcionam neste sábado, 
em horário especial, das 8h 
às 12h, as agências da Ca-
pital no Centro, da Rua 13 
de Maio; agência Pantanal, 
na Avenida Coronel Anto-
nino; agência Aero Rancho, 
da Avenida Doutor Günter 
Hans; agência Rodoviária, 
da Avenida Gury Marques; 
agência Bandeirantes, loca-
lizada na avenida de mesmo 
nome; e agência Júlio de 
Castilho, também na via de 
igual nome.

Outras cinco unidades do 
banco público no interior do 
Estado também abrem as 
portas hoje, em Corumbá, 
Dourados, Naviraí, Ponta 
Porã e Três Lagoas.

A Caixa iniciou novo ciclo 
de liberações para saques no 
último dia 25. A leva se en-
cerra em 17 de setembro, para 
os nascidos em dezembro.

O ciclo 1, segundo deno-
minado pela Caixa, começou 
a creditar os R$ 600 (R$ 1,2 
mil para mulheres chefes de 
família) no dia 22 de julho. Os 
depósitos seguem até o dia 26 

A Prefeitura de Campo 
Grande promove plantão es-
pecial do Refis 100% Saúde, 
hoje (1º), das 8h às 16h, na Cen-
tral do IPTU. O programa de 
renegociação de dívidas com 
o Fisco municipal termina na 
quarta-feira (5). Os descontos 
chegam a 100% sobre juros e 
multas.

Até a quarta passada, o 
programa já havia arrecadado 
R$ 49,2 milhões, dos quais 
R$ 9,2 milhões só na segunda 
etapa, iniciada em 8 de julho. 
A meta nesta fase é bater R$ 
15 milhões em débitos refi-
nanciados. Segundo divulgou 
a prefeitura, serão disponibi-
lizados 30 funcionários para o 
atendimento aos contribuintes 
neste sábado.

Todo o recurso arrecadado 
pelo programa será direcio-
nado ao custeio de despesas 
da saúde, um dos mais exi-
gidos durante a pandemia de 
novo coronavírus. Podem ser 

negociados todos os débitos 
tributários ou não tributários 
vencidos, inscritos ou não na 
dívida ativa, ajuizados ou não, 
com exigibilidade suspensa 
ou não. Porém, o Refis não 
abrange o IPTU 2020, infrações 
de trânsito, indenização devida 
ao município e débito de natu-
reza contratual, contrapartida 
financeira, outorga onerosa, 
arrendamento ou alienação de 
imóvel. O desconto no paga-
mento à vista é de 100% sobre 
atualização monetária, juros 
de mora e multa. Os débitos 
podem ser parcelados em até 
seis vezes, com desconto de 
75% sobre juros e multa; ou em 
até 12 vezes, com percentual de 
remissão de 30%.

É possível também aderir 
ao Refis pela internet (refis.
campogrande.ms.gov.br) ou 
telefone (4042-1320). A Cen-
tral do IPTU fica anexa ao 
Paço Municipal, na Rua Arthur 
Jorge, 500, Centro. (JM)

Michelly Perez

O transporte rodovi-
ário de cargas em Campo 
Grande contabiliza bons 
resultados mesmo com a 
crise provocada pela pan-
demia do novo coronavírus. 
Segundo Roberto Sinai, do 
Sindicam (Sindicato dos 
Caminhoneiros de Mato 
Grosso do Sul), o setor 
vivencia um momento de 
alta demanda de serviços 
e sofre com a falta de um 
número maior de profis-
sionais capacitados para 
transportar as mercadorias 
por todo o país. Em contra-
partida, itens alimentícios 
e produtos destinados para 
a construção civil lideram 
a lista dos produtos mais 
transportados na atuali-
dade.

Roberto Sinai reforçou 
que a pandemia provocou 
um aumento nas compras 
on-line, o que possibilitou 
que os serviços de trans-
porte de cargas tivessem 
um impulsionamento 
mesmo durante a crise.

“Muitas coisas estão 
sendo compradas on-line, 
e depende do transporte 
para chegar até a Capital. 
Tivemos uma redução no 
transporte aéreo, que nos 
ajudou muito. Contudo, 
cabe destacar que o lado 
menos positivo de tudo isso 
é que os trabalhadores não 
estão tendo a recepção 
que merecem, pois muitos 
daqueles que compram as 
cargas chegam a ter re-
ceio dos transportadores, 
por ser um trabalhador que 
viaja muito”, destacou.

Questionado sobre o 
número de motoristas ser 
suficiente para atender a 
demanda deste período, 
Roberto Sinai pontua que 
em todo o país pelo menos 
10 mil caminhões estão pa-
rados por falta de profissio-
nais capacitados.

“Temos um deficit de mo-
toristas, pois temos muitos 
que estão afastados por 
ser do grupo de risco e ter 
uma idade mais avançada, 
então, hoje temos cami-
nhões sobrando no Brasil. 
Uma estatística recente 
apontou que antes da pan-
demia tínhamos 6 mil ca-
minhões parados, que hoje 
já somam 10 mil caminhões 
parados por falta de pro-
fissionais, ou seja, sobram 
caminhões e faltam moto-
ristas. Sendo assim, neste 
período de crise econômica 
essa pode até se tornar 
em uma oportunidade de 
trabalho para aqueles que 
estão em busca de um”, 
completou.

A procura é tamanha 
que, na transportadora KM 
Transportes, o proprietário 
Luís Henrique Rodrigues 
afirma que a demanda, prin-
cipalmente de itens alimen-
tícios e de construção, teve 
um incremento de até 20%, 
o que beneficiou em muito as 
atividades da empresa.

“O mercado do trans-
porte na minha empresa me-
lhorou bastante, em função 
de as pessoas estarem mais 
tempo em casa. Tivemos 
um aumento nas vendas 
dos produtos alimentícios, 
e itens de construção e re-
forma, talvez estes dois te-
nham sido os responsáveis 
pelo aumento de fluxo nas 
transportadoras. No início 
da pandemia tivemos um 
impacto inicial maior, de 
20% no movimento, e hoje, 
já estamos entre 10% e 
15%”, revelou.

de agosto, seguindo o mês de 
aniversário do beneficiado.

Com o novo calendário, 
todos os que já receberam a 
primeira parcela receberão 
a segunda (lotes 3 e 4); os 
que receberam a segunda, 
recebem a terceira (lote 2); e 
os que receberam a terceira, 
a quarta (lote 1).

Além disso, 721 mil novos 
aprovados receberão a pri-
meira parcela do auxílio 
neste ciclo. 

Aos beneficiários do Bolsa 
Família, o calendário de sa-
ques da quarta parcela não foi 
alterado. Ontem (31), último 
dia do lote, puderam movi-
mentar o valor os beneficiários 
cujo NIS (Número de Identifi-
cação Social) termina em 0.

Conforme a Caixa, não 
é necessário madrugar nas 
filas à espera de atendimento. 

Todas as pessoas que compa-
recerem às agências serão 
atendidas no mesmo dia.

Desde a quinta-feira (23), 
a Caixa iniciou também o 
recebimento de documentos 
para o desbloqueio de contas 
do Caixa Tem que foram 
bloqueadas por suspeita de 
fraudes. Em alguns casos a 
liberação acontece em até 24 
horas, seguindo as orienta-
ções indicadas pelo próprio 
aplicativo, contudo, em al-
guns casos, os beneficiados 
precisam se dirigir até uma 
unidade bancária para a re-
alização da liberação. Nesses 
casos, os usuários serão in-
formados por meio do apli-
cativo Caixa Tem para que 
se dirijam a uma agência de 
forma escalonada.

Os nascidos em abril e 
maio tiveram até ontem para 

recorrer ao desbloqueio. Ani-
versariantes de junho e julho 
devem solicitar a liberação 
de 3 a 7 de agosto.

Os nascidos em agosto, 
setembro e outubro precisam 
realizar o desbloqueio de 10 
a 14 deste mês e, por fim, 
os nascidos em novembro 
e dezembro devem solicitar 
a liberação de 17 a 21 de 
agosto.

Aniversariantes de junho recebem 
Saque Emergencial segunda-feira

A Caixa começa o paga-
mento do Saque Emergen-
cial do FGTS na próxima 
segunda-feira (3), para apro-
ximadamente cinco milhões 
de trabalhadores nascidos 
em junho. O total de recursos 
liberados nesta etapa soma 
R$ 3,2 bilhões.

O saque é mais uma estra-
tégia do governo federal para 
injetar dinheiro na economia, 
fragilizada pela pandemia do 
novo coronavírus. A manobra 
vai movimentar R$ 37,8 bi-
lhões para aproximadamente 
60 milhões de trabalhadores 
durante todo o calendário. 
Em Mato Grosso do Sul, 900 
mil pessoas com saldo em 
conta do fundo terão direito 
de sacar aproximadamente 
R$ 500 milhões.

Segundo a Caixa, o paga-
mento do Saque Emergencial 
do FGTS é feito por meio de 
crédito em conta poupança 
social digital, aberta auto-
maticamente pelo banco no 
nome dos trabalhadores. O 
valor do saque é de até R$ 
1.045, considerando a soma 
de todas as contas, ativas ou 
inativas, com saldo no FGTS.


