Prefeitura de Niterói realiza segundo dia de pagamento do Aluguel Social

A Prefeitura de Niterói realizou hoje (quarta-feira, 05-05) o segundo dia de pagamento de R$
400 do Aluguel Social às vítimas que perderam suas casas durante as chuvas que castigaram
a cidade há um mês. Somando os atendimentos de ontem e de hoje, já foram efetuados 1.467
pagamentos de um total de 3.152 cadastrados para receber o benefício. Amanhã (quinta-feira,
06-05) é o último dia para pagamento, que está sendo feito na quadra da Escola de Samba
Unidos do Viradouro (Avenida do Contorno s/nº - Barreto), obedecendo a uma lista nominal e
por ordem alfabética dos beneficiários.

O pagamento é feito com apresentação de identificação pessoal comprovada (carteira de
identidade, de habilitação, de trabalho, CPF ou certificado de reservista) e laudo da Defesa
Civil Municipal emitido no nome do beneficiário, das 10 às 16 horas. Foram disponibilizados
mais de 100 funcionários de diversas secretarias municipais para fazer o atendimento, que
conta ainda com o apoio de PMs do 12º BPM (Niterói) e guardas municipais. Além do valor em
dinheiro, os beneficiários recebem uma cesta básica.

O pagamento do Aluguel Social está sendo feito obedecendo à seguinte logística: funcionários
da Prefeitura checam a documentação dos beneficiários ainda na fila do lado de fora da quadra
da Viradouro assim como encaminham para prioridade de atendimento idosos acima de 65
anos, portadores de deficiência e pessoas com crianças no colo. Após terem o nome conferido
na lista, as pessoas têm acesso à quadra para serem atendidas por um dos 40 atendentes.

São oferecidos ainda no local serviços de fotocópia de documentos e emissão de segunda via
de identidade e certidões de nascimento e casamento através de encaminhamento de uma
equipe da Fundação Leão XIII. A Águas de Niterói também está disponibilizando copos de
água mineral para quem está recebendo o benefício.
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