
Tutorial de como fazer para receber o auxílio emergencial

Sou beneficiário do Bolsa Família. 
Posso receber o auxílio emergencial?

� Trabalhadores informais
� Desempregados 
� microempreendedores individuais (MEI's)

         Sim, caso o auxílio emergencial seja 
mais  vantajoso  que  o valor  recebido  no
programa Bolsa Família. 

          Caso o  valor  do  Bolsa Família seja 
inferior  aos  R$  600  reais,  o  pagamento 
será efetuado no  valor mais vantajoso, ou 
seja, no mínimo R$ 600, automaticamente.

Você se encaixa em qual grupo desses grupos?



Você se encaixa em qual grupo desses grupos?Você se encaixa em qual grupo desses grupos?

COMO RECEBER?Cidadãos que tem Cadastro Único
(CadÚnico) do Governo Federal

- Não precisam realizar cadastro no site ou aplicativo;
- Essas pessoas serão identificadas pelo Governo Federal
e receberão o valor automaticamente;
- Vai receber duas parcelas em abril, 
a primeira até o dia 14, e a segunda entre os dias 27 e 30, 
conforme o mês de aniversário.
Para quem tem conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa:
Primeira parcela a partir de 9 de abril.

Segunda parcela:
- 27 de abril para nascidos de janeiro a março
- 28 de abril para nascidos de abril a junho
- 29 de abril para nascidos de julho a setembro
- 30 de abril para nascidos de outubro a dezembro
Terceira e última parcela:
- 26 de maio para nascidos de janeiro a março
- 27 de maio para nascidos de abril a junho
- 28 de maio para nascidos de julho a setembro
- 29 de maio para nascidos de outubro a dezembro



COMO RECEBER?Para quem não tem
conta nesses bancos

Primeira parcela em 14 de abril
Segunda parcela:
- 27 de abril para nascidos de janeiro a março
- 28 de abril para nascidos de abril a junho
- 29 de abril para nascidos de julho a setembro
- 30 de abril para nascidos de outubro a dezembro
Terceira e última parcela:
- 26 de maio para nascidos de janeiro a março
- 27 de maio para nascidos de abril a junho
- 28 de maio para nascidos de julho a setembro
- 29 de maio para nascidos de outubro a dezembro



Trabalhadores informais, microempreendedores individuais (MEI's),
contribuintes individuais do INSS que estão fora do Cadastro Único.

É necessário fazer uma cadastro no site 

ANDROID

IOS

CLICK AQUI

CLICK AQUI

CLICK AQUI

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


Quem não tiver acesso à internet poderá
se cadastrar nas agências da Caixa e casas lotéricas

Primeira parcela em até cinco dias úteis 
após o cadastro, iniciando em14 de abril;
Segunda parcela:
- 27 de abril para nascidos de janeiro a março
- 28 de abril para nascidos de abril a junho
- 29 de abril para nascidos de julho a setembro
- 30 de abril para nascidos de outubro a dezembro
Terceira e última parcela:
- 26 de maio para nascidos de janeiro a março
- 27 de maio para nascidos de abril a junho
- 28 de maio para nascidos de julho a setembro
- 29 de maio para nascidos de outubro a dezembro



Beneficiários do Bolsa Família

        O  pagamento  será  conforme  o  calendário   do 
Bolsa  Família,  ou  seja,  a  partir  do  dia  16 de abril.

Pagamentos seguem o calendário do Bolsa Família:
- Primeira parcela nos últimos dez dias úteis de abril
- Segunda parcela nos últimos dez dias úteis de maio
- Terceira parcela nos últimos dez dias úteis de junho



-  Qualquer pessoa cadastrada que tenha 
conta  bancária  em  qualquer  instituição 
financeira terá o benefício depositado em
sua conta habitual e de forma gratuita.

A Caixa Econômica vai criar contas digitais. 
                   Essas contas serão gratuitas e o
                   dinheiro depositado poderá ser 
                   usado para pagamento de contas,
             transferências e DOCs gratuitamente.

Quantas pessoas podem ser
beneficiadas por família?

-  Qualquer pessoa cadastrada que tenha 

Estou no Cadastro Único e tenho contas
 em outros bancos que não sejam

a Caixa Econômica e o Banco do Brasil.
 Onde vou receber o benefício?

A Caixa Econômica vai criar contas digitais. 

Não faço parte do Bolsa Família,
 não estou no Cadastro Único e não tenho
 conta em qualquer instituição financeira.

 Como poderei receber o benefício?

- No máximo duas pessoas por. 
Já os pais ou mães que são 
responsáveis sozinhos por suas
 famílias têm direito a receber o 
benefício em dobro, 
ou seja, R$ 1.200.



Tenho um smartphone pré-pago, mas estou sem créditos.
Como baixar o aplicativo?

     Mesmo que seu celular pré-pago não tenha créditos, 
é possível baixar o aplicativo Caixa Auxílio Emergencial 
sem problemas. 

Para evitar um colapso do
sistema    financeiro,      a 
Caixa  Econômica  vai  divulgar
um cronograma para organizar 
os saques  em espécie do valor 
depositado.

Para evitar um colapso do

Vou poder sacar o dinheiro recebido
pelo Auxílio Emergencial?

Para dúvidas: Ligue no número 111 
Não será possível se inscrever pelo telefone, apenas tirar dúvidas.


