AUXÍLIO
EMERGENCIAL
O AGRICULTOR E A AGRICULTORA

FAMILIAR TÊM DIREITO A RECEBER
A RENDA MÍNIMA EMERGENCIAL DO
GOVERNO DURANTE O PERÍODO DA
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS

O QUE É O AUXÍLIO
EMERGENCIAL?
É uma ajuda financeira, resultado de muita
pressão da sociedade civil e articulação do
Congresso Nacional, paga pelo governo federal,
no valor de R$ 600, para pessoas de baixa
renda em virtude da pandemia do coronavírus.
O valor será pago por um período de 03 meses.
Poderão receber até duas pessoas da mesma
família.
Mães sozinhas, chefe de família, têm direito a
duas cotas, totalizando o valor de R$ 1.200,00.
Para as mulheres que já têm o CADÚNICO,
essa informação será automática. As que não
têm o CADÚNICO deverão marcar essa opção
no aplicativo.

Beneficiários ou beneficiárias do bolsa
família receberão o valor que for maior
automaticamente. No final desse período,
voltarão a receber apenas o valor do bolsa
família.

REQUISÍTOS
Para ter acesso ao auxílio emergencial, a
pessoa deve cumprir, ao mesmo tempo, os
seguintes requisitos:
Ser maior de 18 anos de idade;
Não ter emprego formal;
Não receber benefício previdenciário ou
assistencial, seguro-desemprego ou de
outro programa de transferência de renda
federal que não seja o Bolsa Família;
Renda familiar mensal por pessoa de até
meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda
familiar mensal total de até três salários
mínimos (R$ 3.135,00);
Não ter recebido rendimentos tributáveis,
no ano de 2018, acima de R$ 28.559,70.
Observação: A ajuda inclui também idosos/as e
pessoas com deficiência que estão na fila de espera
do INSS aguardando para receber o BPC (Benefício de
Prestação Continuada) ou sua Aposentadoria, desde
que se enquadrem nos critérios acima.

PASSO A PASSO

PARA DAR ENTRADA NO AUXÍLIO

1º PASSO
Entre no site

https://auxilio.caixa.gov.br/
ou baixe o aplicativo
para Android - Play Store
Caixa Auxílio Emergencial
e para IOS - APP Store
Caixa Auxílio Emergencial

2º PASSO
Clique na opção:
“Realize a sua Solicitação”

3º PASSO
Se você se encaixa nos requisitos, marque
no final as opções:
✓ Declaro que li e tenho ciência que me enquadro
em todas as condições acima.

✓ Autorizo o acesso e uso dos meus dados para validar

4º PASSO
Preencha as informações: NOME, CPF,
DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE

Ao informar o
CPF, Se você já
tem CADÚNICO, o
próprio aplicativo
informará que você
já possui o cadastro
Aguarde o prazo de
5 dias para verificar
se está apto para
receber o auxílio.

SE VOCÊ NÃO POSSUI O
CADÚNICO, DEVE SEGUIR
O MESMO PASSO A PASSO:

1º PASSO
Entre no site

https://auxilio.caixa.gov.br/

ou baixe o aplicativo para Android Play Store - Caixa Auxílio Emergencial
e para IOS - APP Store - Caixa Auxílio
Emergencial

2º PASSO
Clique na opção:
“Realize a sua Solicitação”

3º PASSO
Se você se encaixa nos requisitos,
marque no final as opções:
✓ Declaro que li e tenho ciência que me enquadro

em todas as condições acima.
✓ Autorizo o acesso e uso dos meus dados para validar
as informações acima.

4º PASSO
Preencha as informações pessoais: NOME CPF - DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE

5º PASSO
Valide seu telefone através de um código via SMS

6º PASSO
Informe o número de membros da família
(Nesta tela, se você é mulher chefe de
família lembre-se de marcar essa opção)

7º PASSO
Informe os dados bancários.

8º PASSO
Você pode acompanhar sua solicitação pelo
site: https://auxilio.caixa.gov.br/. No lado
esquerdo da tela clique em: Acompanhe sua
solicitação.
Dúvidas sobre o cadastro ligue 111.

FORMA DE
PAGAMENTO
O auxílio emergencial será pago por bancos
públicos federais por meio de uma conta do
tipo poupança social digital.
Essa conta será aberta automaticamente
em nome dos beneficiários, com dispensa
da apresentação de documentos e isenção
de tarifas de manutenção.
A conta pode ser a mesma já usada para
pagar recursos de programas sociais
governamentais, como PIS/Pasep e FGTS.
A pessoa poderá fazer ao menos uma
transferência eletrônica de dinheiro por mês,
sem custos.
Os bancos são Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal e Banco do Nordeste.
Também podem ser utilizadas para o
pagamento agências lotéricas e agências
dos Correios.
Calendário de pagamento: O beneficiário do Bolsa
Família receberá o pagamento conforme o calendário
normal do programa. Os demais beneficiários do
auxílio emergencial receberão a primeira parcela até o
dia 14 de abril, a segunda entre os dias 27 e 30 de abril,
e a terceira e última parcela será quitada a partir do dia
26 de maio.
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