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A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou nesta quinta-feira (23) um cronograma para beneficiários emergenciais que foram bloqueados de suas contas por suspeita de fraude para agências participantes para regularidade de acesso. Essa etapa vem depois de mais um dia de longas filas nas
agências da Caixa. Segundo a Caixa, entre as milhares de contas acessadas, 51% dos casos eram suspeitos de se beneficiar de fraudes. Nesses casos, o trabalhador deve ir até a Agência Caixa com carteira de identidade para solicitar o desbloqueio. No entanto, você deve seguir um calendário
baseado no mês de aniversário do beneficiário: 1 do Calendário 3 para desbloqueio de contas suspensas por suspeita de fraude - Fotos: Economia G1 Calendário para desbloqueio de contas suspensas para suspeitos de fraude - Foto: G1 Economia Os trabalhadores que devem comparecer à agência
para desbloquear a conta serão informados através do aplicativo, por meio de mensagem você deve reter seu acesso. Procure uma agência de acordo com seu cronograma de recebimento. 2 da Tela 3 que indica o bloqueio da conta no App Box tem - Foto: Divulgação/Box Tela, que aponta para o
aplicativo de bloqueio de conta Caixa Tem - Foto: Divulgação/CAIXA Suspensão pendente de documentação Ainda de acordo com o caixa, 49% das contas que tiveram seu acesso suspenso foram bloqueadas por inconsistências na documentação que pode ser resolvida pelo próprio App Tem Caixa.
Esse grupo não precisa ir pessoalmente à agência e pode decidir através do aplicativo. Você deve voltar a acessar o caixa e enviar o resto da documentação solicitada. No menu Acesso à Liberação, o beneficiário receberá uma mensagem: Para preencher sua verificação de inscrição, precisamos que
você envie seus documentos via WhatsApp. Em seguida, outro diz: Para iniciar a conversa, clique no link abaixo e envie a palavra CADASTRO. 3 de 3 Mensagem para os beneficiários que devem enviar documentos ao caixa para o treinamento Caixa Tem - Foto: Divulgação/CAIXA Mensagem para
beneficiários que devem enviar documentos ao caixa para a legalização da Caixa Tem - Foto: Divulgação/CAIXA Link em questão deve redirecionar para a janela whatsApp em que os documentos pendentes serão solicitados. No segundo dia, a Caixa volta a ter filas no Rio após o bloqueio de contas
de emergência Este tutorial simples vai ensinar como bloquear e desbloquear contatos do Facebook. Então, se você quer que uma ou mais pessoas específicas não possam visualizar seu perfil, basta seguir as instruções abaixo. Todos os links para contato bloqueado são cortados. Ela não poderá
acessar seu perfil, e você não aparecerá nos resultados de pesquisa ou nas listas de amigos dela. Lembre-se que o castelo é recíproco, por isso também é invisível para você. Também é importante notar que se você bloquear um contato, você deve enviar uma nova solicitação para Bloqueie o
contatoNa página inicial vá para o menu Conta no canto superior direito e clique no botão Configurações de privacidade. Clique no link Listas de alterações, que está nas listas Bloco, na parte inferior e direita da tela. A primeira opção que você encontrará é o Bloco do Usuário. Procure um contato por
nome ou endereço de e-mail. Se o e-mail estiver vinculado ao perfil, o contato será bloqueado. Caso contrário, o bloqueio será feito posteriormente se o perfil for criado com o endereço fornecido. A pesquisa pode retornar mais de um usuário. Clique no botão Bloquear para cortar conexões com o que
você deseja. Se você não encontrar um usuário de pesquisa no Facebook, a alternativa é bloqueá-los diretamente do seu perfil. Acesse a página do usuário e clique no link Relatório/bloco dessa pessoa, que é a última ferramenta de menu à esquerda. Verifique a caixa de blocos para essa pessoa.
Caso contrário, está planejado para denúncia. Você ainda pode bloquear o usuário clicando no link Relatório ao lado das mensagens na caixa de entrada. O contato bloqueado não é notificado. Notas sobre bloqueioUm contato bloqueado pode ver seus comentários nos perfis de amigos em comum,
assim como você pode ver seus comentários; Algum conteúdo antes do bloqueio permanece, como mensagens na caixa de correio, mensagens de parede, histórico de parede e marcação em fotos de amigos em comum, grupos criados por uma pessoa bloqueada, mensagens em conversas, convites
para eventos, comentários e muito mais. Clique no link Listas de alterações, que está nas listas Bloco, na parte inferior e direita da tela. Os contatos bloqueados são exibidos nos campos de pesquisa Nome e E-mail. Basta clicar no botão Desbloquear ao lado do nome da pessoa com quem deseja se
conectar...... Esperamos ter ajudado com este tutorial. Até a próxima! Suspeitos de fraude na Fenae são convocados para instituições; outros, somente com falhas de saque, devem fazer procedimentos online na última terça-feira (21), a Caixa Econômica Federal realizou o bloqueio de 1,3 milhão de
contas de poupança digital da Caixa Tem, em que os benefícios são depositados como auxílio emergencial e FGTS. Há dois grupos diferentes que foram bloqueados, e o procedimento de desbloqueio é diferente para cada um. Os 1,3 milhões de bloqueios ocorreram a pedido do Ministério da
Cidadania por suspeita de fraude, após a ação de hackers que roubaram o auxílio dos beneficiários. Além disso, há vários meses, órgãos como o Conselho de Contas da União têm apontado suspeitas de auxílio indevido. Há dois grupos entre pessoas que tiveram suas contas bloqueadas. 1. Metade
deles são suspeitos de cometer fraude para obter ajuda - eles receberão uma mensagem no aplicativo Caixa Tem indicando as datas em que eles estão localizados para participar das agências da Caixa. 2. A outra parte tem dados conflitantes e deve configurar cadastro no Aplicativo Caixa Tem - eles
receberão uma mensagem do aplicativo oficial Caixa Tem ou da caixa oficial do WhatsApp pedindo um ajuste. Fique ligado e sempre se comunique com o caixa somente através dos canais oficiais. Descubra como as mensagens que você recebe de pessoas com contas bloqueadas através do
aplicativo oficial 1 são semelhantes. Suspeitos suspeitos de fraude - recebem, por meio do aplicativo Caixa Tem, um calendário com datas para participar das agências da Caixa: Caixa Econ'ma Os suspeitos de fraude federal são convocados às agências - recebem, por meio do aplicativo Caixa Tem,
um calendário com datas para participar de afiliados da Caixa. 2. Beneficiários com falhas de cadastro - obter, através do aplicativo Caixa Tem, um link para completar seus dados online: Reprodução dos beneficiários da Caixa Econômica Federal com falhas de cadastro - obter, através do aplicativo
Caixa Tem, um link para completar seus dados online Leia tudo sobre: Quais são os itens de seu interesse? As Colunas Carros Celebridades da Coronavirus Economics Enterprise Entertainment Entertainment International Health Policy and Social Security Public Safety Technology Federal Savings
Bank, disseram na terça-feira que, sob suspeita de fraude, suspendeu centenas de milhares de contas de poupança digital, processadas pelo aplicativo Caixa Tem e usadas para assistência emergencial, um programa temporário criado pelo governo federal para mitigar os efeitos da nova crise do
Coronavirus. Segundo o presidente do banco, Pedro Guimarães, a maioria dos bloqueios foram feitos em contas usadas por hackers, mas pessoas honestas também foram punidas com essa medida. Segundo o Ministério da Cidadania, 1.303,127 milhões de cadastros (CPFs) foram enviados à Caixa
para que o banco realizasse o bloqueio e fizesse uma verificação detalhada sobre suspeita de fraude. O Ministério disse ainda que ainda não foi possível dizer que esses documentos foram considerados cancelados ou não têm direito a benefícios. Como liberar uma conta bloqueada Os funcionários
que tiveram suas contas suspensas receberão uma mensagem no aplicativo da Caixa, procurarão a caiXA com o seu cartão de identificação para cadastro. Nesse sentido, é necessário que o beneficiário compareça pessoalmente na agência bancária para comprovar sua identidade. Se o banco provar
que a pessoa não é golpista, o cadeado é removido rapidamente, de acordo com o caixa. Se isso não for provado, a ajuda permanecerá bloqueada. Ainda segundo o banco, o desbloqueio do sistema leva três minutos, porém, como a demanda deve ser grande, pode-se realizar que o beneficiário pode
acessar o aplicativo apenas em poucos dias. Caixa faz 5 pagamentos de socorro diferentes nesta quarta-feira (22) Caixa Econômica Federal (CEF) paga, Quarta-feira (22), 1º, 2º, 3º e 4º períodos de atendimento de emergência para beneficiários do quinto, quarto, terceiro, segundo e primeiro lote
nascidos em janeiro. A 4ª assistência emergencial aos registradores que já são beneficiários do Bolsa Fam'lia, cujo número do NIS termina em 3, também será paga na quarta-feira (veja calendário abaixo). Governo suspende revisões cadastrais do Bolsa-Famalia por 180 dias Confira o cronograma de
pagamento dos próximos lotes de auxílio emergencial Veja Quem começa a receber a quarta contribuição emergencial de auxílio na segunda-feira (20) Confira o novo calendário de pagamentos emergenciais divulgado pelo governo Câmara aprova projeto que impede o bloqueio do auxílio emergencial
Saiba quais são os dossiês financeiros fechados sobre o pagamento do Bolsa Fam'lia Beneficiários, 2ª e 3ª contribuição. Locais desaparecidos: 4ª e 5ª parcela serão pagas entre os dias 20 e 31 de julho; 5 de agosto, entre 18 e 31 de agosto. Os pagamentos para os inscritos em emergências que já
recebem o Bolsa Família seguem o calendário do próprio abono. Para esse grupo, os benefícios não serão divididos nos últimos dois meses. Portanto, mesmo que o valor seja o mesmo, apenas 5 parcelas serão pagas no total. A data dos pagamentos aos beneficiários do Grande Famalia será feita de
acordo com o número de identificação social (NIS). Em 20 de julho recebem beneficiários que têm o NIS concluído em 1. A última data de pagamento da quarta parcela para quem está cadastrado no programa social, 31 de julho, para quem o NIS terminou em zero. Quarta parcela: NIS final 1 - Julho 20
NIS Final 2 - Julho 21 NIS Final 3 - Julho 22 NIS Final 4 - 23 de julho NIS Final 5 - Julho 24 NIS Final 6 - Julho 27 NIS Final 7 - Julho 28 NIS Final 8 - 8 - 2 de julho 29 NIS final 9 - 30 de julho NIS Final 0 - Julho 31 Quinta parcela : NIS Final 1 - Agosto 18 NIS Final 2 - Agosto 19 NIS Final 3 - Agosto 20
NIS Final 4 - 21 agosto NIS Final 5 - 24 Agosto NIS Final 6 - 25 de agosto NIS Final 7 - 26 de agosto NIS Final 8 - 27 agosto NIS Final 9 - Agosto 28 NIS Final 0 - 31 ago Outra Quarta Parcela do Grupo começa a ser paga nesta quarta-feira (22) para os beneficiários da primeira parcela (recebeu a
primeira parcela até abril) e para os inscritos no Cadastro Único. Os demais aprovados também receberão a partir de 22 de julho. Aqueles que foram comprovados na segunda parcela recebem uma terceira parcela; os aprovados no terceiro e quarto lotes recebem o segundo; e novos aprovados
receberão o primeiro pagamento. Abaixo está um calendário dos seguintes pagamentos para cada lote. Inscritos em Kadico que não recebem Bolsa Fam'lia Para este grupo, já foram pagas as 1ª, 2ª e 3ª parcelas. Então a 4ª e a 5ª estão desaparecidas. A quarta parcela começa na quarta-feira (22) e a



quinta parcela começa em 28 de agosto. Calendário de Pagamentos na 4ª parcela: Nascido em Depósito 22/07 e saque 25/07 Nascidos em fevereiro: Depósito 24/07 e saque 1/08 Nascido em março: depósito 29/07 e saque 1/08Royd abril: depósito 31/29 e saque 1/0 08Borno em abril: Depósito 31/2 31
07 e saque em 8/8 Nascidos em maio: depósito em 05/8 e saque em 13/08 Nascidos em junho: depósito em 07/08 e dinheiro em 22/08 Nascidos em julho: Depósito em 12/08 e s aque em 27/08Borno em agosto: depósito 14/08 e saque em 1/9Rod em setembro: depósito 17/08 e saque em 05/09Aborn
em outubro: depósito 19/09 09 09 08 e saque em 12/09 Nascidos em novembro: Depósito 21/08 e Saque 12/09 Nascidos em dezembro: Depósito 26/08 e Saque no 17/09 Lote 1 Os trabalhadores aprovados em abril fazem parte do primeiro lote de socorro emergencial. Para esse grupo, a primeira, 2ª e
3ª parcelas do valor já foram depositadas em conta corrente digital. Assim, as peças que ainda não foram depositadas são: 4ª e 5ª. O depósito na conta da 4ª parcela começa na quarta-feira (22). Um quinto começará em 28 de agosto. Cronograma de pagamentos 4ª parcela: Nascidos em janeiro:
depósito 22/07 e saque 25/07Borne em fevereiro: depósito 24/07 e saque 1/08 Nascidos em março: depósito 29/07 e saque 1/008 Nascido em abril: Depósito em 31/07 e saque em 8/8 Nascidos em maio: depósito em 8/5 e saque em 8/13Borno em junho: depósito em 8/7 e saque em 22/8 Em julho:
depósito em 1/7 7 2/08 e saque em 27/08Borno em agosto: depósito em 14/08 e dinheiro em 1/9 Nascido em setembro: depósito em 17/08 e dinheiro em 05/09Na em outubro: depósito em 19/0 8 e aquele em 12/09 Nascidos em novembro: Depósito em 21/08 e dinheiro em 12/09 Nascidos em
dezembro: depósito em 26/08 e dinheiro no 17/09 Lote 2 Os trabalhadores aprovados em maio fazem parte do segundo lote de auxílio emergencial. Para esse grupo, a 1ª e 2ª parcela do valor já foram depositadas em conta digital da Caixa. Assim, as peças que ainda não foram depositadas são: 3ª, 4ª
e 5ª. O depósito na conta da 3ª parcela começa na quarta-feira (22). A 4ª parcela começará em 28 de agosto e de 5 a 9 de outubro. Cronograma de pagamentos 3ª parcela: Nascidos em janeiro: depósito 22/07 e saque 25/07Borne em fevereiro: depósito 24/07 e saque 1/08Borno em março: depósito
29/07 e saque 1/08 Nascido em abril: Depósito em 31/07 e saque em 8/8Born em maio: depósito em 8/5 e saque em 13/08Born em junho: depósito em 07/08 e saque em 22/08Born em julho: depósito em 1 2/08 e dinheiro em 27/08Naco em agosto: depósito em 14/08 e dinheiro em 1/9 Nascidos em
setembro: depósito em 17/08 e dinheiro em 05/09Na em outubro: depósito em 19/08 e caixa 19 12/09 Nascidos em novembro: Depósito em 21/08 e saque em 12/09 Nascidos em dezembro: depósito em 26/08 e saque no 17/09 Lote 3 Os trabalhadores aprovados no início de junho fazem parte do
terceiro lote de socorro emergencial. Para este grupo, a primeira parcela desse valor já foi depositada conta de caixa digital. Assim, as parcelas que são Não depositados são: 2º, 3º, 4º e 5º. O depósito na segunda parcela começa na quarta-feira (22). A terceira parcela começará em 28 de agosto, 4 de
outubro e 5 de novembro em 16 de novembro. Calendário de Pagamento 2ª parcela: Nascidos em janeiro: Depósito 22/07 e saque 25/07Born em fevereiro: depósito 24/07 e saque 1/08 Nascidos em março: depósito 29/07 e saque 1/08 Nascido em abril: Depósito em 31/07 e saque em 8/8Born em maio:
depósito em 8/5 e saque em 13/08Born em junho: depósito em 07/08 e saque em 22/08Born em julho: depósito em 12 /08 e dinheiro em 27/08Naco em agosto: depósito em 14/08 e dinheiro em 1/9 Nascidos em setembro: depósito em 17/08 e dinheiro em 05/09Na em outubro: depósito em 19/08 e caixa
1 02/09 Nascidos em novembro: Depósito em 21/08 e saqueado em 12/09 Nascidos em dezembro: depósito em 26/08 e dinheiro em 17/09 Lote 4 Os trabalhadores aprovados no final de junho fazem parte do quarto lote de socorro emergencial. Para esse grupo, a primeira parcela desse valor já foi
depositada em uma conta corrente digital. Assim, as parcelas que ainda não foram depositadas são: 2ª, 3ª, 4ª e 5ª. A terceira parcela começará em 28 de agosto, 4 de outubro e 5 de novembro em 16 de novembro. Calendário de Pagamento 2ª parcela: Nascidos em janeiro: depósito em 22/07 e saque
25/07 Nascidos em fevereiro: depósito 24/07 e saque em 01/08Sabre em março: depósito 29/07 e saque em 01/08Borne em abril: depósito em 3 0 º 1/07 e saque 8/8 Nascidos em maio: Depósito em 05/08 e saque 13/08 Nascidos em junho: depósito em 07/08 e saque em 22/08 Nascidos em julho:
depósito 12/08 e dinheiro em 27/08 Nascidos Em agosto: Depósito em 14/08 e dinheiro em 1/9Nata em setembro: depósito em 17/08 e dinheiro em 05/09Na em outubro: depósito em 19/08 e dinheiro em 12/09Na em outubro: depósito em 19/08 e Saque em 19/08 12/012 09 Nascidos em novembro:
Depósito em 21/08 e saque em 12/09 Nascidos em dezembro: Depósito 26/08 e saque no 17/09 Lote 5 Os trabalhadores aprovados do final de junho até o início de julho fazem parte do quinto lote de socorro emergencial. Para esse grupo, a primeira parcela do valor será depositada a partir de quarta-
feira (22). Assim, as parcelas que ainda não foram depositadas: 1º, 2º, 3º, 4º e 5º de novembro. Nascidos em janeiro: depósito em 22/07 e dinheiro 25/07 Nascidos em fevereiro: depósito em 24/07 e dinheiro em 01/08Sa de março: depósito em 02/07 07 9 e saque em 01/08Aborn em março: depósito
em 29/07 e saque em 21/08 Nascido em abril: depósito em 31/07 e saque em 8/08 8 Nascidos em maio: depósito em 05/8 e saque 13/08 Nascidos em junho: depósito em 07/08 e dinheiro em 22/08Nascimento em julho: depósito em 12/08 e dinheiro em 27/08Acos em agosto: depósito em 14/08 e saque
em 1/9 Nascido em setembro: depósito em 17/08 e dinheiro em dinheiro Outubro: Depósito em 19/08 e saque em 12/09 Nascidos em novembro: depósito em 21/08 e dinheiro em dia Dezembro: Depósito 26/08 e saque 17/09 17/09
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