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N E S T A  E D I Ç Ã O

Estamos vivendo a maior crise sanitária de nossa época com o
surgimento do Novo Corona Vírus. Esse vírus provoca a doença
COVID 19 para a qual ainda não existe medicação nem vacina
específica para combater. PARA DIMINUIR O CONTÁGIO, A
ÚNICA FORMA QUE EXISTE 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 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
salarial.
 
Mas a pressão da população juntamente com os movimentos
sociais e partidos políticos exigiram 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 a essa medida aprovou o valor de R$ 600,00 e no
caso de Mães chefes de família (sem companheiro ou marido)
R$ 1.200,00.

1 5 , A B R I L ,  2 0 2 0 N .  0 1

CENDHEC INFORMA

Em meio à crise sanitária do Coronavírus
AUXÍLIO FINANCEIRO EMRGENCIAL



Valores:

◦ 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 Período

◦ Três (3) meses prorrogáveis por igual período

 

 Quem tem direito

◦ Maiores de 18 anos;

◦ Sem carteira assinada;

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

◦ Quem recebe Bolsa-família vai 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.

 

 Quem exerça atividade

◦ Microempreendedor Individual – MEI

◦ Contribuinte Individual do INSS

 

 Famílias de baixa renda INSCRITAS no CADÚNICO

◦ Trabalhador Informal de qualquer natureza inscrito no CAD Único 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 AUXÍLIO EMERGENCIAL
O Auxílio emergencial é um DIREITO de todas e todos que de fato necessitem. Não é um favor político!

E o que é? O direito a 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!
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COMO SE INSCREVER

 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 PROGRAMA DIREITO À CIDADE do CENDHEC 

Telefone e Whatsapp: 9.9746-0037 e 9.9928-5168. Nos dias de Terça das 09h às 12h e Quinta das 14h às 17h.

 

CASOS ESPECÍFICOS
◦ 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

 

FIQUE ATENTA/O!
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 seus dados para desconhecidos ou sites que não

sejam oficiais do Governo, os sites do Governo terminam com “gov.br”.

.

CADUNICO - COMO SABER SE JÁ ESTOU ESCRITO
 

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, Nome, e demais informações.

 

Ou através do aplicativo do CadÚnico ou ainda ligar no número 0800 707 2003, de segunda a sexta-feira.

 

Famílias de baixa renda NÃO INSCRITAS no CADÚNICO

◦  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.
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LIMPEZA DAS MÃOS - Lavar sempre as mãos com água e sabão, evitar levar a

mão à boca, olhos e nariz. Sempre que sair de casa, antes de fazer qualquer

refeição, tenha suas mãos limpas com água e sabão, caso não tenha, uma

alternativa é usar álcool gel 70%

 

USO DE MÁSCARA - Segundo a recomendação do Ministério da Saúde TODOS e

TODAS, independente de estar doente ou não, devem usar a máscara, pois, é um

item fundamental para o controle da propagação do vírus.

 

PESSOAS DO GRUPO DE RISCO -É possível ser infectado pelo vírus e não ter

nenhum sintoma, mesmo assim se transmite para outras pessoas. É importante

proteger do contato externo os idosos, pessoas com tratamento de câncer, HIV,

insuficiência renal, diabetes, cardíacas. Por isso tem que evitar o contato direto

ou até mesmo fazer visitas.

 

CRIANÇAS - É difícil manter as crianças em casa, mas se estiverem na rua, elas

tem mais chances de serem infectadas. Por isso, caso saia às ruas com suas

crianças, mantenham a distância delas das outras pessoas.

 

LIMPEZA DA CASA - Mistura de água sanitária com água! Você pode usar água

sanitária diluída em água, na proporção de 10 ml de água sanitária para 1 litro de

água comum. Tem o mesmo efeito que produtos mais caros e é uma boa dica

para manter a casa limpa e higienizada.

 

PRECISA SAIR PRA TRABALHAR? - Se você puder, fique em casa, mas caso

você precise sair para trabalhar, lembre-se sempre de manter uma distância de

1,5 m de outras pessoas para não ter nenhum contato direto

 
 

CUIDADOS COM A HIGIENE. (Dicas simples para o dia a dia
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 O ISOLAMENTO SOCIAL e os CUIDADOS DE HIGIENE redobrados são ações de
CIDADANIA para SALVAR VIDAS, que depende de cada um de nós. 
 
VAMOS FAZER A NOSSA PARTE! e cobrar do Estado as políticas públicas de
responsabilidade dos Governos Federal, Estaduais e municipais.

 
FIQUE EM CASA!



 

NO BAIRRO TEM - Cadastre seu negócio nesse site: Site desenvolvido pelo Departamento de

Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco para aproximar, em tempo de

distanciamento social pequenos negócios e novos clientes. E é totalmente gratuito.

http://www.nobairrotem.com.br

 

REDES SOCIAIS - busque outras alternativas Neste momento, muitas pessoas estão em casa e,

provavelmente, elas estão usando alguma rede social. É hora de usar isso a seu favor para divulgar

seus produtos e fazer com que eles cheguem até o público de uma forma geral. Podendo usar como

ferramenta o Instagram e/ou Facebook. É uma alternativa totalmente gratuita.

 

PROCURE NEGOCIAR DESPESAS -negocie com os bancos Outro fator importante, é a negociação

com os bancos, muitos  deles ou todos estão facilitando a vida do cliente, estendendo prazos e

mudando datas. Caso esteja com alguma dívida com o banco, procure negociar.

 

EVITAR DESPESAS INÚTEIS - cuidado com despesas desnecessárias Como o momento é de

instabilidade e não se tem previsão de quando tudo voltará ao normal, é importante que não se faça

gastos com compras desnecessárias.

 

LIQUIDAÇÃO E PROMOÇÃO - Produtos que estão parados na loja Faça promoções de produtos

menos vendidos e liquidação dos produtos que estão em estoque há muito tempo.
 

DICAS PARA PEQUENOS EMPREENDEDORES
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Realização: Parceria: 

 

Construção coletiva da equipe do Programa Direito à Cidade do

CENDHEC - Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social.
 

 

 


