Às famílias de pais solteiros,
um importante comunicado

Em prol das pessoas, cotidiano e futuro

Min. S, T e BE

Ministério da Saúde, Trabalho e Bem Estar

Para o apoio a domicílios de pais solteiros, implantaremos o
pagamento do novo auxílio monetário !

1. Os elegíveis ao pagamento
■Aos que corresponderem a algum dos ① ao ③ abaixo.
① Aos que foram pagos o benefício alimentício infantil relativo a
abril de 2022.
② Aos que, devido ao pagamento da pensão pública e afins, não
foram pagos o benefício alimentício infantil relativo a abril de
2022.
(Correspondem à “pensão pública”, as pensões por morte, por invalidez, por
idade, por acidente no trabalho e para familiares herdeiros.)

③ Aos que, devido ao impacto da infecção pelo novo coronavírus e
afins, a economia doméstica sofreu alteração brusca e o padrão da
renda se tornou igual a dos que recebem o benefício
alimentício infantil.

2. Valor do pagamento
Para cada 1 criança, valor único de

50 mil ienes

■O trâmite do pagamento está descrito no verso. Não deixe
de verificar.
* Consultas, pelo telefone abaixo

3. Trâmite de pagamento do auxílio monetário
■ Aos que recebem o benefício alimentício infantil referente a abril
de 2022 (Aos que correspondem ao ① de 1, da frente)

▶ Para o recebimento do auxílio monetário, a solicitação é
desnecessária.
▶ Próximo a Junho, será depositado na conta em que
recebe o benefício alimentício infantil referente a abril de 2022
[Tenha cuidado]
※ Caso não deseje o auxílio, envie de volta a notificação de declínio do
recebimento.
※ Caso haja obstáculos ao pagamento do auxílio monetário como o
encerramento da conta designada para o recebimento do benefício
alimentício infantil, efetue o trâmite de alteração da conta designada para
o depósito.

■Aos além dos acima (Aos que correspondem a algum dos ② ou
③, de 1, da frente deste guia)

▶ Para receber o auxílio monetário, a solicitação é necessária.
▶ Escreva a conta para o depósito e afins no formulário de
solicitação, junte os documentos necessários e leve
diretamente ao balcão de atendimento do município XX ou
envie pelo correio.
▶ Aos que correspondem aos requisitos para o pagamento do
auxílio monetário, após verificar o teor da inscrição, faremos o
depósito o mais rapidamente possível.

(1) Solicitação do auxílio monetário
Domicílios
de pais
solteiros

Leve diretamente ao balcão de atendimento
do município, distrito, cidade ou vila de
residência ou envie pelo correio.

(2) Depósito na conta designada

Município,
distrito,
cidade ou
vila de
residência

Tenha cuidado com as “fraudes da transferência” e
“fraudes das informações pessoais” sobre o “Auxílio
monetário especial para apoio ao cotidiano de domicílios com filhos,
voltado aos domicílios de baixa renda que criam filhos”.
Caso receba em sua residência ou no local de trabalho, telefonemas ou
correspondências suspeitas dizendo ser o/a (funcionário do/da) capital,
província e/ou do município, distrito, cidade ou vila ou do Min. S, T e BE,
contacte o município, distrito, cidade ou vila de residência ou a delegacia de
polícia mais próxima (ou ligue para o número exclusivo de consultas policiais
#9110).

