
O mundo está vivendo a maior crise sanitária de nossa época com o surgimento do
Novo Coronavírus. Ele provoca a doença COVID-19 para a qual ainda não existe
medicação nem vacina específica para combater. PARA DIMINUIR O CONTÁGIO, A
FORMA MAIS EFICAZ É  O ISOLAMENTO SOCIAL.

 

O isolamento tem afetado a economia em todo o mundo. E os trabalhadores
informais têm sido os mais afetados na geração de renda para sustento da família.

Essa situação aguçou ainda mais a crise econômica que vivenciamos no mundo e no
Brasil.
 

A situação obrigou líderes mundiais a tomarem medidas urgentes para a proteção
social da população, em especial, a mais vulnerável. Infelizmente, no Brasil, o Governo
Federal age com irresponsabilidade quando chama a Covid-19 de “gripezinha” e reduz
a jornada de trabalho com possibilidade de redução de salário. 

 

Mas a pressão da população, juntamente com os movimentos sociais e partidos
políticos, exigiram do Governo Federal a criação de um AUXÍLIO EMERGENCIAL
FINANCEIRO para a população de baixa renda. A princípio, o Governo Federal propôs
um valor de R$ 200,00, a oposição para essa medida aprovou o valor de R$ 600,00 e
no caso de mães chefe de família (sem companheiro ou marido) R$ 1.200,00.

 

CENTRO DOM HELDER CAMARA DE ESTUDOS E AÇÃO SOCIAL
CENDHEC

AUXÍLIO  FINANCEIRO  EMERGENCIAL

 

FIQUE EM CASA!

em meio à crise sanitária do Coronavírus  - Brasil
(Lei  13.892/2020)



R$ 600,00 - Individual;
R$1.200,00 - Até dois membros da família;

R$1.200,00 - Mulheres chefe de família com
filhos (menos de 18 anos).

Maiores de 18 anos;

Sem carteira assinada;

A pessoa que não recebe benefício social,
previdenciário ou seguro-desemprego;

Quem recebe Bolsa-família pode receber, mas
tem que optar pelo mais vantajoso (Fiquem
tranquilos: quem optar pela Renda
Emergencial só terá o Bolsa-Família suspenso
enquanto estiver recebendo o valor
emergencial);
Quem, em 2018, não tenha recebido
rendimentos com salários e faturamento de até
R$ 28.599,70. Pessoas com deficiência e idosos
sem aposentadoria que se encaixam nas outras
regras para acessar o Benefício de Prestação
Continuada – BPC.

Microempreendedor Individual – MEI;
Contribuinte  Individual do INSS.

O direito à ajuda financeira para os mais
prejudicados pela quarentena do coronavírus, por
3 meses com valor de R$ 600,00, podendo chegar
a R$ 1.200,00, em casos específicos. A depender
da crise e dos seus efeitos, ele poderá ser
prorrogado, por isso, fique atento!

 

Valores:

 

Período:
Três (3) meses prorrogáveis por igual período.

 

Quem tem direito?

 

Quem exerça atividade:

 

Famílias de baixa renda INSCRITAS no
CADÚNICO Trabalhador Informal de qualquer
natureza inscrito no CADÚnico até 20 de março
ou que se encaixe no critério de renda familiar de
R$ 522,50 por pessoa, não podendo ultrapassar R$

3.135,50 (contando todo mundo que mora na
casa).

 

 

 

 

 

O QUE  É?

 

 O AUXÍLIO EMERGENCIAL É UM DIREITO DE TODAS E TODOS
QUE DE FATO NECESSITEM. NÃO É UM FAVOR POLÍTICO!



Quem não estiver inscrito no CADÚNICO também poderá solicitar o auxílio através
de aplicativo para celular da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, a verificação da
renda familiar será realizada por meio de autodeclaração durante o
preenchimento do cadastro.

Basta acessar o site do CadÚnico:

https://meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico/ e preencher as informações
solicitadas: Nome; Data de Nascimento; Nome da Mãe; Estado e Município onde
realizou o cadastro. Depois clica em EMITIR CERTIDÃO.

 

Se a pessoa for cadastrada, aparece na tela verde e branca o número do NIS, o Nome,

e demais informações.

 

Através do aplicativo do CadÚnico ou ligando para o número 0800 707 2003, de
segunda a sexta-feira.

 

Famílias de baixa renda NÃO INSCRITAS no CADÚNICO

 

COMO  SABER  SE  JÁ  ESTOU
CADASTRADO  NO  CADÚNICO?

 

 O AUXÍLIO EMERGENCIAL É UM DIREITO DE TODAS E TODOS
QUE DE FATO NECESSITEM. NÃO É UM FAVOR POLÍTICO!



Até duas pessoas da família podem receber o auxílio emergencial;
Até duas pessoas da família podem acumular o Auxílio Emergencial + o
Bolsa-Família (um receberá o pagamento emergencial e o outro o
recebimento do Bolsa-Família);

Mães chefe de família (sem companheiro ou marido) podem receber até
R$ 1.200,00.

 

PELO CELULAR: 

Baixe o aplicativo de nome “CAIXA Auxílio Emergencial” e preencha as
informações solicitadas.

▪ Aplicativo para Android no Play Store / Aplicativo para Apple no App Store;

 

PELO SITE:

▪ NO SITE: http://auxilio.caixa.gov.br
 

EM CASO DE DÚVIDA: 

TELEFONE da Caixa Econômica Federal: 111
 

PLANTÃO JURÍDICO do CENDHEC:

Telefone e WhatsApp: (81) 9.9746-0037 e 9.9928-5168.

Nos dias de Terça-feira, das 09h às 12h, e Quinta-feira, das 14h às 17h.

 

Casos Específicos:

 

 

 

 

 

O pagamento será por meio dos bancos federais como a Caixa Econômica
Federal, Banco do Brasil e bancos privados, além das lotéricas e Correios.

 

Cuidado com Golpes! Não forneça, de nenhuma forma, os seus dados para
desconhecidos ou sites que não sejam oficiais do Governo (os sites do
Governo terminam com “gov.br”).
 
 

 

 

COMO  SE  INSCREVER?

FIQUE  ATENTO/A!

Realização: Parceria: 


