
Orientações sobre
o auxílio
emergencial do 
GOVERNO FEDERAL.



Auxílio emergencial
do Governo Federal



Se tiver irregularidades no meu
CPF posso receber?

Não

Como posso proceder para
regularizar?

Acesse o site da RF, clique em
CF e depois em regularizar o
CPF



O que é o auxílio
emergencial do Governo
Federal?

É um programa de governo que permite que
pessoas em situação de vulnerabilidade social
recebam um auxilio no valor de 600 reais, por
causa da pandemia COVID-19



O que é
CADUNICO?

É uma ferramenta do Governo
Federal para identificar as
famílias de baixa renda em
todo território federal.

Para quem já fez
cadastro até o dia 20 de
março recebem
automaticamente. 



Eu não me cadastrei no
CADUNICO para receber o
auxilio emergencial. 
 
E agora?

Acessar ao link:
https://auxilio.caixa.gov.br/#/
inicio



O estudante deve declarar o
grupo de origem (mãe, pai,
irmãos)

Como devo declarar meu grupo
familiar?



Estudante pode receber o
auxilio emergencial?

Sim, desde que a família atenda ao critério de
renda familiar (renda somada a todos os
membros da familia) abaixo de tres salarios
minimos (R$3.135) ou renda per capita (por
pessoa) inferior a meio salario mínimo  por
pessoa (R$ 522,50) . Nesta conta entram os
rendimentos brutos, sem descontos.



Duas.  Caso a mulher seja a
principal provedora, ela poderá
receber R$1200,00

Quantas pessoas de minha
familia podem receber?



Eu e minha familia estamos com muitas
dificuldades para prover nossas
necessidades básicas (alimentação,
moradia). O que devo fazer?
 
 

A porta de entrada para os serviços
ofertados pela Assistência Social é o Centro
de Referencia da Assistência Social-CRAS.
Veja qual é mais próximo da sua
residencia. E se precisar podemos orientar.



Posso acumular os auxilios da PRAE
com o auxilio emergencial do Governo
Federal?
 
 
 

Sim, pois se trata de uma
transferência de renda advinda de

uma situação de calamidade.



prae@unila.edu.br

Material Adaptado:
Prace UNIFAL


