
Refugiados e Migrantes,
se você é trabalhador informal 
ou está desempregado, veja 

AUXÍLIO EMERGENCIAL

COMO BUSCAR AJUDA 
EM TEMPOS DE COVID-19
 (coronavírus)

R$ 600/mês
para até duas 
pessoas da 
mesma família.

R$ 1.200/mês
para mulheres chefes de familia, 
sem marido ou companheiro, que 
tenham pelo menos uma pessoa 
menor de 18 anos na familia.

Auxílio por até
3 meses1. O que é?

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Cuidado com e-mails, sites que trazem informações falsas 
ou tentam obter suas informações pessoais. 

Na dúvida, busque informação nos sites o�ciais.   

ATENÇÃO!

Evite aglomerações desnecessárias 
e ir a bancos e outras agências 
públicas sem necessidade. 

Tenha seus documentos de
identificação em ordem 
(protocolo do pedido de refúgio, 
documento provisório ou carteira do RNM).

Os saques em dinheiro da conta 
poupança digital obedecerão a um 
cronograma específico a ser 
divulgado pelo Governo Federal.

SE NÃO ESTÁ INSCRITO NO CADUNICO, 
NÃO SE PREOCUPE!
Mesmo os que não estão cadastrados 
poderão receber o Auxílio Emergencial. 

Então NÃO PRECISA ir a um posto da 
assistência social ou outro local para se 
cadastrar no CADUNICO.

SE VOCÊ NÃO TEM UMA CONTA
BANCÁRIA, NÃO SE PRECOUPE.
Uma conta poupança digital será 
aberta em seu nome. Se você tiver 
conta bancária em qualquer banco, 
pode optar por transferir o valor para 
sua conta já existente, sem cobrança 
de taxas. Para quem recebe pelo 
Bolsa Família nada muda.

+ INFORMAÇÕES

ajuda.acnur.org

caixa.gov.br/auxilio/PAGINAS/DEFAULT2.ASPX

Agência da ONU 
para refugiados (ACNUR)  

Caixa Econômica Federal

brazil.iom.int

Organização Internacional
para as Migrações (OIM)  

 111

Ministério da Cidadania  121

Em caso de dúvidas, as 
seguintes organizações parceiras 
do ACNUR e OIM poderão ajudar:

ADRA - Agência Adventista de 
Desenvolvimento e 
Recursos Assistenciais
Manaus (AM)

 contato@adra.org.br
 nucleo.manaus@adra.org.br
 +55 (61) 3701-1833
 +55 (92) 99303-7757

(ASAV) Associação Antônio Vieira  
Serviço Jesuíta a Migrantes e 
Refugiados (SJMR)
Porto Alegre (PR)

 +55 (51) 32540140

ASBRAD - Associação Brasileira 
de Defesa da Mulher da Infância
e da Juventude
Guarulhos (SP)

 contato@asbrad.org.br
+55 (11) 2409-9518

AVSI - Associação Voluntários
para o Serviço Internacional
Boa Vista e Pacaraima (RR)

 salvador@avsi.org.br
 +55 (71) 3555-3355

CAMI - Centro de 
Apoio ao Migrante
São Paulo (SP)  

 contato@cami.org.br  
 +55 (11) 9672-94238

CAM - Centro de 
Atendimento 
ao Migrante
Caxias do Sul (RS)

 aesc.cam@aesc.org.br
 +55 (54) 3027-3360

Caritas Arquidiocesana 
de São Paulo (Centro de 
Referência para Refugiados)
São Paulo (SP)

 certidao.casp@gmail.com
 +55 (11) 94574-6358

Cáritas Brasileira
Regional Paraná
Curitiba (PR)

 caritaspr@caritas.org 
 +55 (41) 3039-7869
 +55 (41) 99907-3761

Cáritas Brasileira
Regional Norte II
Belém (PA)

 caritasnorte2@caritas.org.br

Cáritas Arquidiocesana 
do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 
 il@caritas-rj.org.br
 +55 (21) 98463-6505

Cáritas Arquidiocesana de Manaus
Manaus (AM)

 caritasarquimanaus@gmail.com
 +55 (92) 3212-9030
 +55 (92) 99519-5501

Cáritas Brasileira 
Regional Santa Catarina
Florianópolis (SC)

 casadedireitos.sc@caritas.org.br
 +55 (48) 99829-2008

Círculos de Hospitalidade
Florianópolis (SC)

 contato@circulosdehospitalidade.org
 +55 (48) 99800-5255

CDHIC - Centro de Direitos Humanos
e Cidadania do Imigrante
São Paulo (SP)

 contato@cdhic.org  
 +55 (11) 95327-8158

FFHI - Fraternidade Federação 
Humanitária Internacional
Boa Vista e Pacaraima (RR)

 meiosdevida.roraima@fraterinternacional.org

IMDH - Instituto Migrações e 
Direitos Humanos Brasília
Brasília (DF)

 imdh@migrante.org.br 

Missão Paz
São Paulo (SP)

 protecao@missaonspaz.org 
 +55 (11) 3340-6950 

SPM - Serviço Pastoral Migrante
Conde (PB) e Florianópolis (SC)

 spmnecasadomigrante@gmail.com

Serviço Jesuíta a 
Migrantes e Refugiados
Brasília (DF), Boa Vista (RR), 
Manaus (AM) e Belo Horizonte (MG)

 (MG) socialbh@sjmrbrasil.org
 (MG) +55 (31) 99210-3434 

 (AM) +55 (92) 99157-6097
 (AM) projetosmao@sjmrbrasil.org

 (RR) +55 (95) 99962-1000
 (RR) socialbv@sjmrbrasil.org

 cidadania.gov.br

2. Quem pode receber?

3. Requisitos

Por exemplo:
Diarista, camelô, feirante, artista, entre outros; 
ou MEI (microempreendedor individual)

Carteira
de trabalho

Ter pelo menos 18 anos;

Não ter emprego 
formal, exceto como 
intermitente inativo.

Possuir renda de até 
R$ 522,50 por pessoa 
ou renda familiar 
TOTAL de até R$ 3.135;







Possuir CPF válido;

Não receber outro 
auxílio ou renda do 
Governo 
(aposentadoria, pensão, 
seguro-desemprego, 
auxílio-doença por 
exemplo), exceto o 
programa  BOLSA FAMÍLIA





Se você recebe o BOLSA FAMÍLIA 
continuará no programa

Se você recebe mais de R$ 600, nada muda.
Porém, o valor pode ser alterado nos casos abaixo:

Bolsa-Família

Quem NÃO tem
emprego formal ou
está desempregado

Neste caso o valor será aumentado 
para R$ 1.200 por até três meses.

Se você é mulher 
chefe de familia, sem 
marido ou companheiro, 
que tem pelo menos 
uma pessoa menor de 
18 anos na familia.

Sua renda será 
complementada até 
chegar em R$ 600/mês 
por até três meses.

Se você recebe 
MENOS de 
R$ 600 pelo 
Bolsa Família

Acompanhe pelo aplicativo ou pela internet 
as datas de recebimento em MAIO E JUNHO.

4. Como receber?

Se você já está inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais do 
Governo Federal (CADUNICO), mas 
não recebe pelo Bolsa Família:

Para quem tem 
conta no Banco do 
Brasil ou na Caixa 
Econômica Federal

2

Se você já recebe pelo programa 
Bolsa Família (ajuda mensal paga 
pela Caixa Econômica Federal)

1
Não precisa ir ao Banco. Você já 
passará a receber o novo valor de 
R$ 600 por três meses, ou, em caso 
de mulher sozinha chefe de família, 
R$ 1.200 por até três meses.
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Bolsa Família
PROGRAMA

123456789  4   00

Veja qual o final do NIS que está em 
seu cartão e confira a data de 
pagamento abaixo:

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

Para quem não 
tem conta nos 
bancos acima

14/04
A partir de

09/04
A partir de

CASO TENHA DÚVIDA SE 
ESTÁ INSCRITO NO CADUNICO
Você pode consultar seu cadastro em:

meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico

SE VOCÊ JÁ TEM CONTA BANCÁRIA
poderá receber o auxílio na sua conta.

Se você NÃO está inscrito no 
CADUNICO ou se você é MEI3

Os recursos estarão disponíveis a partir de 
cinco dias úteis após o cadastramento. 

Deverá se cadastrar no aplicativo 
CAIXA - Auxílio Emergencial ou pela 
internet em auxilio.caixa.gov.br. 

Durante o cadastramento, deverá ser 
declarada todas as pessoas que moram 
com você e dividam renda e despesas, 
inclusive os filhos e outros menores de 
idade. Além disso, deverá ser declarada 
a renda de cada membro da família.

Um mesmo celular pode ser utilizado para 
cadastrar mais de uma pessoa no aplicativo

Caso não tenha, uma conta poupança digital 
será aberta automaticamente. Neste caso, 
você poderá acessar pelo aplicativo CAIXA - 
Auxílio Emergencial ou pela internet em 
auxilio.caixa.gov.br e acompanhar se vai 
receber o auxílio emergencial. Quem é só 
CADUNICO não pode fazer solicitação, só 
verificar sua situação. 

Caso cumpra os requisitos, você poderá receber o 
auxílio emergencial, que será depositado 
automaticamente em sua conta bancária atual.

Acompanhe pelos 
telefones 111 e 121 
as datas de 
recebimento de

MAIO E JUNHO

Depois de fazer o cadastro, a pessoa pode 
acompanhar se vai receber o auxílio emergencial, 
consultando pelo aplicativo ou pela internet.

MESMO SENDO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 
OU FACULTATIVO DA PREVIDÊNCIA
você ainda poderá receber o benefício.

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

