
M
ais 3,3 mil famílias se-
rão beneficiadas com
o Auxílio Municipal e

Estadual, benefício com recur-
sos da Prefeitura do Recife, Câ-
mara Municipal e governo do
estado, para auxiliar famílias
acometidas pela tragédia que
ocorreu na Capital pernambu-
cana. De acordo com as insti-
tuições, no total, as famílias re-
ceberão uma parcela única de
R$ 2,5 mil que já está disponí-
vel para movimentação bancá-
ria através do APP Carteira BB
ou para saque nas agências físi-
cas do Banco do Brasil. O repas-
se total para estas 3,3 mil famí-
lias será de R$ 8,2 milhões. Na
primeira leva de pagamentos,

realizado na semana passada,
foram beneficiadas 2.124 famí-
lias, com repasses de R$ 5,3 mi-
lhões. A listagem completa se-
rá publicada no Diário Oficial
do Recife, na quarta-feira (22),
disponível no: https://dome.re-
cife.pe.gov.br/dome/ ou através
do Conecta Recife.

O cadastramento dos benefi-
ciados começou no dia 6 de ju-
nho e, em 15 dias, já foram ca-
dastradas mais de 30 mil famí-
lias, sendo este o segundo de-
sembolso após validação das
informações dos beneficiários.
O AME é destinado às famílias
mais vulneráveis do Recife que:
1) morem em áreas afetadas ma-
peadas pela Defesa Civil e As-

sistência Social; 2) atendam ao
perfil do CadÚnico e 3) habitem
em Comunidades de Interesse
Social (CIS) de áreas alagadas.

CADÚNICO
A Prefeitura do Recife ressaltou
que com este novo pagamento
já liberou R$ 14 milhões desti-
nados a famílias inscritas no
CadÚnico e que residem em
Comunidades de Interesse So-
cial no Recife que foram for-
temente afetadas pelas chuvas
do último mês. Com a medida,
já chegam a 5.424 famílias que
obtiveram o benefício, desde os
efeitos da pior tragédia climáti-
ca que ocorreu no Recife.

Prefeitura ainda realiza o cadastramento dedesabrigados
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