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❑ O que é o auxílio emergencial:
❑ Para ter acesso:

O benefício foi criado para garantir uma renda mínima

aos brasileiros em situação mais vulnerável diante a

pandemia da COVID-19, Novo Coronavírus.

✓ Pessoas inscritas no Cadastro Único, mas

que não são beneficiários do Programa Bolsa

Família e atendem o requisitos para o auxílio

emergencial, não precisarão realizar nenhum

cadastro e nem baixar aplicativo. Serão

identificadas pelo Governo Federal e receberão

automaticamente;

✓ Beneficiários dos Programa Bolsa Família,

não devem solicitar a alteração do benefício. O

pagamento será efetuado automaticamente, com

o valor mais vantajoso, ou seja, de no mínimo R$

600,00;

✓ Pessoas que não tem Cadastro Único,

deverão fazer uma autodeclaração por meio do

aplicativo disponível na versão Android ou IOS,

ou site;

✓ Microempreendedores Individuais - MEI,

devem baixar o aplicativo criado pela Caixa e

efetuar o cadastro.

COMO VOCÊ ESTÁ?

QUEREMOS SABER, CLIQUE AQUI E NOS FALE UM POUCO. 
.
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❑ Requisitos para ter direito ao auxílio
emergencial:

✓ Exercer atividades em uma das seguintes

condições:

*Micro Empreendedor Individual - MEI;

*Contribuinte Individual ou Facultativo do Regime

Geral de Previdência Social (INSS);

*Trabalhador Informal.

✓ Não ter emprego formal;

✓ Não receber os seguintes benefícios:

* Previdenciário;

* Assistencial;

* Seguro-desemprego;

OBS: Beneficiários do programa Bolsa Família

podem receber o Auxílio Emergencial.

✓ Ter Renda Familiar mensal de:

*Até R$ 522,50 por pessoa ou

*Até R$ 3.135,00, renda familiar total.

✓ Não ter recebido rendimentos tributáveis, no ano de

2018, acima de R$ 28.559,70;

✓ Maior de 18 anos.

Coordenação de Desenvolvimento Social - CDS
WhatsApp: 99318-2983 
E-mail: cdsprogesp@ufam.edu.br
Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Para consulta, acesse:

https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEUIud3meAvgr_ctONx5g8jYrb_V2loefkQFyfkuk_N1LLYA/viewform
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio
https://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlio-emergencial/id1506494331
https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio

