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SOCIAL PROGRAMA SOCIAL DO GOVERNO ATENDE MENOS FAMÍLIAS EM JUNHO DO QUE EM MAIO E TAMBÉM NA COMPARAÇÃO COM JUNHO DE 2019

Bolsa família e
auxílio: 298 mil
pessoas no Vale
Beneficiários da região cadastrados podem escolher entre receber
do programa ou da ajuda emergencial, que paga parcelas de R$ 600
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O governo federal repassou
R$ 91,5 milhões em junho de
ajuda emergencial e benefício do Bolsa Família a 87,7
mil famílias do Vale do Paraíba, cadastradas no programa
social, segundo o Ministério
da Cidadania. São mais de
298 mil pessoas. No mês anterior, foram 89,4 mil famílias
e 303 mil pessoas.
Os beneficiários podem escolher entre receber o Bolsa
Família ou a ajuda emergencial, que paga parcelas mensais de R$ 600 aos inscritos,
valor que dobra no caso de
mulheres que chefiam famílias.
Em junho, o governo concluiu o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial.
No final do mês, o ministro
da Economia, Paulo Guedes,
confirmou que a ajuda financeira será estendida por mais
dois meses.
Serão atendidos os beneficiários cadastrados no Bolsa
Família. Para os demais, não
foi ainda informado como
será feito o pagamento das
parcelas adicionais.
No Vale, em junho, 113,2
mil pessoas receberam R$
90,7 milhões da ajuda emergencial do governo, número
inferior aos 115,3 mil beneficiários de maio, mês em que
foi pago R$ 92,5 milhões para
moradores da região.
Considerando apenas o Bolsa Família, o Ministério da
Cidadania atendeu 4.942 famílias da RMvale em junho,
também um número menor
dos atendidos em maio, de
5.041 famílias da região.
Na comparação com junho
do ano passado, a ajuda do
governo também foi menor
na região. Na ocasião, o Bolsa Família --não havia ajuda
emergencial à época-- atendeu 89,1 mil famílias no Vale.
O saque da quarta parcela
do auxílio emergencial para
beneficiários do Bolsa Família terá início nesta segundafeira (20).
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Renda. Governo transferiu R$ 91,5 mi a famílias do Vale em junho
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