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Arrecadação solidária

Uma rede de apoio tem se formado em todo o país diante das necessidades causadas pela pandemia do 
coronavírus, envolvendo entidades, sociedade civil e Estado. Itens de higiene, alimentos, valores em dinheiro e 
até mesmo serviços podem ajudar quem está mais vulnerável nesse momento. Quer e pode contribuir? 
Reunimos abaixo locais, coletivos e instituições que estão recebendo doações pelo país:

Auxílio Emergencial Covid-19

Casos por Regiões
Norte 1360 7,6%
Nordeste 3242 18,2%
Centro-Oeste 903 5,1%
Sudeste 10624 59,5%
Sul 1728 9,7%

Fonte:https://covid.saude.gov.br/

O benefício, no valor de R$ 600,00 reais, será pago 
por três meses, para até duas pessoas da mesma família. 
Para as famílias em que a mulher seja a única responsável 
pelas despesas da casa, o valor pago, mensalmente, será 
de R$1.200,00 reais. 

Quem estava no Cadastro Único até o dia 20/03, e 
que atenda as regras do Programa, receberá sem precisar 
se cadastrar no site da CAIXA. Quem recebe Bolsa Família 
poderá receber o Auxílio Emergencial, desde que seja 
mais vantajoso, nesse período o Bolsa Família cará 
suspenso. 

As pessoas que não estavam no Cadastro Único até 
20/03, mas que têm direito ao auxílio poderão se 
cadastrar no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo APP 
CAIXA|Auxílio Emergencial.

Com o objetivo de fornecer proteção emergencial no 
período de enfrentamento à crise causada pela pandemia 
do novo Coronavírus (Covid-19), o governo federal 
liberou, na última terça-feira (07), o cadastro para 
recebimento do Auxílio Emergencial, destinado aos 
trabalhadores informais, microempreendedores 
individuais (MEI), autônomos e desempregados.

Maior de Idade; 
Para ter acesso ao auxílio emergencial, a pessoa deve cumprir, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:

Não ter emprego formal;
Não ser beneciário previdenciário ou assistencial, com exceção do Bolsa Família;

Rendimentos Tributáveis: não ter recebido rendimentos tributáveis, no ano de 2018, acima de R$ 
28.559,70;

Renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar 
mensal total (tudo o que a família recebe) de até três salários mínimos (R$ 3.135,00); 
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AÇÃO SOLIDÁRIA
MORADORES DE RUA PETROLINA/JUAZEIRO

DOADORES ANÔNIMOS

DOE BISCOITOS, LEITE, ACHOCOLATADO,
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, ALIMENTOS

NÃO PERECÍVEIS E DE FÁCIL CONSUMO.

ENTRE EM CONTATO QUE IREMOS ATÉ A SUA
CASA BUSCAR!

Socorro: (87) 98827.0187
Neves: (87) 99991.3064

Estar desempregado ou ser: microempreendedor individual (MEI) ou 
contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência 
Social (RGPS) ou ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Clique aqui
para conferir a

notícia completa!

Clique aqui
para conferir a

notícia completa!
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