
Como acessar o Auxílio Emergencial do Governo 
Federal e outros apoios em tempos de COVID-19

Mulher refugiada ou migrante, veja aqui

Ajuda financeira por até três parcelas.

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

R$ 1.200/mês para 
mulheres chefes de família.

Quem pode receber?
Quem NÃO tem carteira de trabalho 
assinada ou está desempregada ou 
ainda inscrita como MEI 
(Microempreendedora Individual).

Qualquer pessoa pode fazer o pedido,
independente da profissão/atuação, 
desde que cumpra os requisitos do auxílio.

Se você é responsável única 
pelas despesas da casa e tem 
pelo menos uma pessoa menor 
de 18 anos sob seu cuidado, 
você tem direito ao auxílio de 
R$ 1.200/mês. 

Se você é mãe adolescente, 
também tem direto ao auxílio.
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O que é?

3 Requisitos
Ter pelo menos 18 anos, exceto 
no caso de mães adolescentes;

Não ter emprego formal;

Possuir renda de até R$ 522,50 
por pessoa da família ou renda 
familiar total de até R$ 3.135,00;

Possuir CPF válido;

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

Se você recebe o BOLSA FAMÍLIA, 
continuará no programa, mas 
o valor pode ser ampliado.

Bolsa-Família

Se você recebe menos de 
R$ 600 pelo Bolsa Família
Sua renda será complementada 
até chegar a R$ 600/mês por 
até três parcelas.

Se você é mulher chefe de família 
e recebe pelo Bolsa Família
O valor será aumentado para 
R$ 1.200/mês por até três parcelas.

AUXÍLIO EMERGENCIAL



4 Como receber
Se você já recebe pelo 
programa Bolsa Família1

Não precisa ir ao banco. 
Automaticamente, você já deve receber 
o novo valor de R$ 600,00 ou, em caso 
de mulher chefe de família (únicas 
responsáveis pelas despesas da casa), 
R$ 1.200,00 por até três parcelas.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO

Bolsa Família
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Ministério da Cidadania

CASO TENHA DÚVIDA SE 
ESTÁ INSCRITA NO CADUNICO

Baixe o app
Meu CadÚnico

apple.co/3huayEu

bit.ly/2YFKJc9

Acesse o site 
do CADUNICO

bit.ly/2XLUki8

Se você já é cadastrada no CADUNICO com 
CPF, não precisa fazer solicitação, só 
verificar sua situação. 

Acompanhe pela internet ou 
pelos telefone as datas de 
recebimento do Auxílio. 

Confira pela internet
se você vai receber 
o Auxílio Emergencial. 

auxilio.caixa.gov.br

IMPORTANTE!

No site ou no aplicativo é possível verificar se 
você está cadastrada, descobrir o NIS, quem 
são as pessoas da família, a renda familiar e 
gerar um comprovante de cadastramento.

auxilio.caixa.gov.br

Você pode consultar seu cadastro pelo 
aplicativo ou pelo site do CADUNICO

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

2
Caso cumpra os requisitos, você já 
pode receber o Auxílio Emergencial 
se tiver uma conta da CAIXA ou do 
Banco do Brasil no seu nome, em 
seu cadastro no CADUNICO.

Caso não tenha conta, uma 
Poupança Social Digital CAIXA é 
aberta automaticamente. 
Mas é necessário que você possua 
CPF registrado no Cadastro Único.

Caso não tenha registrado 
seu CPF no CADUNICO, é 
preciso fazer a solicitação via 
aplicativo ou site da CAIXA. 

apple.co/2BjTO20

bit.ly/2UMiGGP

Baixe o app 
CAIXA - Auxílio
Emergencial

Acesse o site
da CAIXA

auxilio.caixa.gov.br
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Depois de fazer o 
cadastro, você pode 
acompanhar se e 
quando vai receber o 
auxílio emergencial, 
consultando pelo 
aplicativo ou pelo 
site da CAIXA.

Se você NÃO está inscrita no 
CADUNICO ou se cadastrou 
após 2 de abril de 2020:

3
Deverá se cadastrar no aplicativo 
CAIXA - Auxílio Emergencial ou pela 
internet em auxilio.caixa.gov.br 

Durante o cadastramento, todas as 
pessoas que moram com você e dividem 
renda e despesas devem ser declaradas, 
inclusive filhos e outros menores de 
idade. Todos devem ter CPF. 

Baixe o app CAIXA
Auxílio Emergencial

apple.co/2BjTO20

bit.ly/2UMiGGP

Se algum membro da sua família não tiver CPF, 
você deve providenciar antes de fazer a solicitação. 

Se você já possui conta bancária ativa no seu 
nome, em qualquer banco, você pode 
informá-la quando fizer a solicitação do Auxílio 
no site ou no aplicativo. O valor do Auxílio é 
depositado na conta bancária informada. 

Caso você não tenha conta bancária, 
a CAIXA abrirá uma conta poupança 
social digital no seu nome para 
depositar o valor do Auxílio. 

IMPORTANTE!
Todas as pessoas da família que 
cumprem os requisitos devem fazer 
sua própria solicitação, mas no 
máximo duas pessoas da mesma 
família podem receber o Auxílio. 

Quem tem direito ao Auxílio 
recebe o valor em até 5 dias após 
a aprovação na conta informada 
ou criada pela CAIXA. 

em até
5 DIAS

Baixe o app
CAIXA - Auxílio
Emergencial

apple.co/2BjTO20

bit.ly/2UMiGGP

Um mesmo celular pode ser utilizado 
para cadastrar mais de uma pessoa 
no aplicativo, mas todas têm que ter 
seu próprio número de telefone.

Novidade!

Você pode fazer a solicitação do Auxílio Emergencial 
em uma agência dos Correios. 

Para isso, basta levar sua documentação e respeitar o calendário 
de solicitação de acordo com o seu mês de nascimento.

Identificação oficial com 
foto, em que conste 
também o nome da sua mãe

CPF seu e das pessoas da 
sua família que dependem 
da sua renda

CALENDÁRIO DE SOLICITAÇÃO NOS CORREIOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
SEGUNDA-FEIRA 

TERÇA-FEIRA 
QUARTA-FEIRA 
QUINTA-FEIRA 

SEXTA-FEIRA

→  Nascidas em janeiro ou fevereiro
→  Nascidas em março ou abril
→  Nascidas em maio ou junho
→  Nascidas em julho, agosto ou setembro
→  Nascidas em outubro, novembro ou dezembro

5 Como solicitar o Auxílio 
se você não tem acesso à internet

4 Como receber
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Se você tiver uma conta em banco, não se 
esqueça de levar os dados da sua agência e conta. 

Ao final do atendimento, você receberá um 
protocolo de cadastro. Guarde esse 
comprovante com você.

Caso você não tenha uma conta, 
poderá solicitar na agência dos Correios 
a abertura de uma Conta Social Digital 
na CAIXA. A conta só será aberta se 
a solicitação for aprovada.

Os Correios não fazem o pagamento 
do benefício, apenas a CAIXA.

Fique atenta ao horário de atendimento dos 
Correios. A maioria das agências funciona de 
segunda a sexta-feira das 9h às 17h.

Para consultar o andamento do pedido, você 
pode ligar para o número 121 ou ir a qualquer 
agência dos Correios após o prazo previsto de dez 
dias para a conclusão da análise. Não se esqueça 
de levar o protocolo de cadastro e o seu CPF. 

bit.ly/2AUXozL

Caso precise regularizar o seu CPF, o processo 
pode ser feito pela internet, de forma gratuita.

Certifique-se de preencher todos os 
campos com as informações certas, 
sem omissões nem alterações.

Acesse o site 
da Receita

Após o envio do cadastro, você deve aguardar 
a verificação do seu pedido pelo Governo 
Federal, não podendo fazer alterações. 

Se você regularizou ou atualizou 
os dados do CPF recentemente, 
deve aguardar pelo menos três dias 
para tentar novamente.

Se você cometeu algum erro e o 
auxílio foi negado ou o resultado 
foi "dados inconclusivos", pode 
fazer uma nova solicitação.

Marcação como chefe 
de família sem indicação 
de nenhum membro;

Falta de inserção da 
informação de sexo;

Inserção incorreta de 
dados de membro da 
família, tais como CPF 
e data de nascimento; 

Mais de uma pessoa da 
família ter feito o cadastro e 
haver divergência nos 
dados entre os pedidos; 

Inclusão da mesma pessoa 
em famílias distintas; 

Inclusão de alguma 
pessoa da família com 
indicativo de óbito.

PRINCIPAIS ERROS DE CADASTRO E PREENCHIMENTO

Se você fez o cadastro correto, mas teve 
o pedido negado e não concorda com a 
decisão, você pode solicitar uma revisão 
pelo aplicativo ou pelo site do programa. 

FIQUE ATENTA!
O aplicativo só pode ser o da CAIXA. Ele é 
gratuito e pode ser instalado no seu celular 
mesmo que você não tenha créditos ou 
plano de dados da sua operadora de celular.

CUIDADO COM APLICATIVOS, 
E-MAILS E SITES FALSOS.

TODOS OS TRÂMITES 
SÃO GRATUITOS. 

Atenção a e-mails ou sites que trazem 
informações falsas ou tentam obter seus 
dados pessoais. Na dúvida, busque 
informação apenas nos sites oficiais. 

6 Em caso de 
erro no cadastro

7 Em caso de pedido negado
O acompanhamento 
deve ser feito da 
mesma maneira que a 
solicitação original.

IMPORTANTE!
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É possível que o Governo Federal 
aprove o pagamento de novas 
parcelas do Auxílio Emergencial 
durante a pandemia de COVID-19, 
mas não necessariamente nos 
mesmos valores. 

MANTENHA-SE INFORMADA POR 
MEIO DE FONTES SEGURAS. 

Para mais informações sobre os seus 
direitos e deveres bancários, leia a 
“Cartilha de Informações Financeiras 
para Migrantes e Refugiados”

Para saques em dinheiro da 
Poupança Social Digital CAIXA, 
consulte o cronograma específico 
divulgado pelo Governo Federal.

Para movimentar sua 
conta-poupança digital, 
baixe o app CAIXA TEM

apple.co/3ebt5Ds bit.ly/3fyIr5q

OBSERVAÇÕES SOBRE A CONTA
POUPANÇA SOCIAL DIGITAL DA CAIXA

Se precisar abrir uma conta poupança social 
digital da CAIXA para o recebimento do Auxílio, 
você necessitará informar também o seu 
documento de identificação, que poderá ser: 

Protocolo do Pedido de Refúgio; ou

Carteira do Registro Nacional Migratório; ou

Protocolo de solicitação da Carteira
do Registro Nacional Migratório; ou

Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) digital; ou

Passaporte.

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

Tenha o seu CPF e o(s) seu(s) 
documento(s) de identificação em 
ordem (Protocolo do Pedido de 
Refúgio, documento provisório ou 
carteira do RNM, ou outro documento 
de identificação oficial válido).

SE NÃO ESTÁ INSCRITA NO 
CADUNICO, NÃO SE PREOCUPE!

Mesmo quem não está cadastrada 
poderá receber o Auxílio Emergencial 
fazendo a solicitação via app 
ou site da CAIXA.

Portanto 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 Poupança Social Digital CAIXA 
será aberta em seu nome. A conta 
poupança social digital permite 
realizar transações eletrônicas, 
como transferências para outras 
contas, DOC ou TED para qualquer 
banco, ou pagamento de boletos.

INFORMAÇÕES ÚTEIS
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PORTUGUÊS

INGLÊS

FRANCÊS

ESPANHOL

ÁRABE
bit.ly/2Y6Bkv8 bit.ly/2AIDmZq bit.ly/30SCtIm

bit.ly/3e9tNRD bit.ly/2UPSXgL



 ajuda.acnur.org

Agência da ONU 
para Refugiados (ACNUR)  

 brazil.iom.int unicef.org

Organização Internacional
para as Migrações (OIM)  

Ministério da Cidadania
 121
 cidadania.gov.br

Central CAIXA
 111
 caixa.gov.br/auxilio

 onumulheres.org.br
ONU Mulheres  Fundo das Nações Unidas

para a Infância (UNICEF)

Para mais informações sobre o Auxílio Emergencial: Você também pode acompanhar mais 
detalhes sobre sua solicitação pelo endereço 
consultaauxilio.dataprev.gov.br/consulta

Caso você ainda fique com dúvidas, pode preencher o 
formulário no link fale.mdsvector.site:8080/formulario

LIGAÇÃO GRATUITA LIGAÇÃO GRATUITA

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

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)  

 reguralizacaomigratoria.cami@gmail.com  
 +55 (11) 3333-0847
 +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

Centro de Referência e Atendimento 
para Imigrantes (CRAI)
São Paulo (SP)

 recepcao.crai@sefras.org.br
 + 55 (11) 2361-3780 
 + 55 (11) 2361-3780 (Whatsapp)
 + 55 (11) 2361-3780 (Whatsapp)

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)
e ASAV Porto Alegre (RS)

 (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

 (ASAV - RS)  +55 (51) 32540140

As seguintes organizações parceiras também poderão ajudar em caso de dúvidas:

CONTATOS
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Desde o início da pandemia houve um aumento nos casos de 
violência doméstica e familiar contra as mulheres. A Lei brasileira 
(Lei Maria da Penha) pune as seguintes formas de violência:

Avise familiares e amigos da sua situação. 
Em seguida, você pode buscar informações 
pelo Ligue 180, um serviço do governo 
federal, que funciona 24 horas por dia, 
durante todos os dias da semana.

FÍSICA 
Empurrão, tapa, espancamento, 
atirar objetos, estrangulamento, 
queimaduras na pele ou cabelos, 
lesões com objetos cortantes
ou perfurantes.

PSICOLÓGICA
Ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, 
vigilância constante, perseguição, 
xingamento, chantagem, limitação
do direito de ir e vir.

SEXUAL
Estuprar, obrigar a fazer atos
sexuais que causam desconforto ou 
repulsa, impedir o uso de métodos 
contraceptivos ou forçar o aborto, 
coagir ou manipular para matrimônio, 
gravidez ou prostituição. 

FIQUE ATENTA!

PATRIMONIAL 
Controlar o dinheiro, deixar de pagar 
pensão alimentícia, destruir ou danificar 
documentos pessoais ou objetos 
estimados, furtar, extorquir, privar de 
bens, valores ou recursos econômicos.

MORAL
Acusação de traição, julgamento moral 
de conduta, exposição da vida íntima, 
crítica mentirosa, desvalorização pelo 
modo de se vestir.

1 Lei Maria da Penha

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

2 Como buscar ajuda

NEM SEMPRE A VIOLÊNCIA COMEÇA 
COM UMA AGRESSÃO FÍSICA.
Geralmente, outras formas de
violência acontecem primeiro.
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