Para as pessoas que estão com dificuldades
devido ao impacto do novo coronavírus

Consulta gratuita

Aviso sobre o atendimento de consultas relacionadas à vida
cotidiana, como situação financeira, trabalho, moradia, etc.

Você está com problemas na vida cotidiana, por exemplo, dificuldade
financeira devido à redução do rendimento em consequência da propagação
do novo coronavírus?
A prefeitura de criou um canal de atendimento de consultas através do
qual os conselheiros especializados ouvirão suas preocupações sobre a vida
cotidiana, trabalho, etc. e oferecerão propostas para a sua solução e auxílio
até a sua resolução. Não carregue o problema sozinho(a). Antes de mais
nada entre em contato conosco, independentemente do tipo de sua
preocupação.

A minha renda caiu e a
minha família está com
dificuldades financeiras

Perdi o meu emprego e não
consigo pagar o aluguel

Estou devendo as
contas de serviços
públicos

Não estou conseguindo
encontrar um emprego

Não tenho ninguém
para consultar

Estou com dificuldades
para pagar as parcelas do
meu empréstimo

Fluxo da consulta

(Programa
de apoio e consulta para a
independência)

Solução dos
problemas

Revisão do plano

Fornecimento do
menu de apoio

Elaboração do plano
de apoio

Organização dos
problemas da vida
cotidiana

Atendimento de
consulta

Exemplo do menu de apoio
Apoio para o trabalho/Apoio para
se preparar para o trabalho

Apoio para a melhoria da
situação financeira doméstica

■ Oferece apoio, por exemplo,
conselhos relacionados ao trabalho e
busca de novas ofertas de trabalho
adequadas para cada pessoa.
■ Oferece também apoio como
realização de oficinas ou oferecimento
de experiências de trabalho para as
pessoas que têm preocupações com o
trabalho ou dificuldades de
comunicação.

■ Ao tornar a situação financeira
doméstica "visível", promove a
compreensão da situação financeira,
mediação de empréstimo, etc.
■ Oferece também apoio relacionado
às contas atrasadas como a de
aluguel, impostos, serviços públicos,
etc., e para possibilitar o uso de
diversos tipos de benefício.

Benefício para a garantia de
moradia
■ Fornece, durante um período
definido, despesas de aluguel para as
pessoas que perderam a casa, ou com
risco de perder a casa, devido a
dificuldades financeiras em
consequência da perda de emprego
ou outro motivo, com a condição de
que essas pessoas procurem
emprego, etc.

Apoio temporário para a
subsistência
■ Fornece, para as pessoas que
perderam sua casa, durante um
período determinado, apoio
necessário para a vida cotidiana,
como moradia, alimentação e
vestimenta.

