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O que é a Renda 
Básica Emergencial 
(Seguro Quarentena)?

É uma ajuda fi nanceira de R$600 paga as 
pessoas de baixa renda, durante o período 
de pandemia Coronavírus, válida por 3 meses, 
podendo ser prorrogado por igual período. 
Mães chefe de família poderão receber até R$1200.



Quem tem direito 
a Renda Básica 
Emergencial?

QUEM PREENCHE OS SEGUINTES 
REQUISITOS, AO MESMO TEMPO:

• Maiores de 18 anos;

• Sem emprego formal;

• Não receba: benefício social, previdenciário ou 
     seguro- desemprego, com exceção do Bolsa Família, 
     ou seja quem recebe Bolsa Família pode ter direito, 
     mas terá que optar pelo mais vantajoso;

• Tenha renda familiar mensal per capita (por pessoa) de até     
     meio salário mínimo (R$522,50), ou renda mensal familiar    
     total de até três salários mínimos (R$3135);

• Que em 2018 tenha recebido rendimentos como 
     salário e faturamento de até R$ 28.599.70;

• Idosos sem aposentaria se encaixam nas outras 
     regras já existentes para acessar o Benefício de Prestação     
     Continuada (BPC).



É preciso exercer 
também uma das 
seguintes atividades:

• Ser Microempreendedor Individual (MEI);

• Ser Contribuinte Individual do INSS;

• Trabalhador Informal de qualquer natureza inscrito no 
      CadÚnico ou que se encaixe no critério de renda
      familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, 
      ou renda mensal total de até três salários mínimos.

• Se não for inscrito, fazer autodeclaração pela internet;



Condições 
especiais:

Mulher chefe de família, 
com fi lhos menores de 
18 anos, poderão receber 
duas cotas do auxílio 
emergencial, no valor 
total de R$1200;

Será permitido a até 
duas pessoas de uma 
mesma família acumularem 
benefícios. Se um deles 
receber o Bolsa Família, 
poderá  fazer a opção 
pelo auxílio mais vantajoso.



Como faço para 
me inscrever e receber 
o benefício?

A Caixa Econômica Federal disponibilizou 
nesta terça feira (7 de abril) aplicativo gratuito chamado: 
Caixa Auxílio Emergencial que pode ser baixado 
nos celulares Android pelo Play Store ou no App Store 
nos celulares IOS (Iphone).

Também poderá acessar pelo site: 
www.auxílio.caixa.gov.br 



Cronograma 
de pagamento

7 e 8 de abril - Trabalhadores já inscritos nos cadastros. 

Até 48h após a realização do cadastro - Trabalhadores 
que devem se cadastrar no aplicativo, o pagamento será 
realizado dentro deste prazo. 

Quem não tem conta em bancos, deve receber o auxílio 
em casas lotéricas.

O terceiro grupo de benefi ciários são aqueles que já 
recebem o Bolsa Família.

Entre os dias 16 e 30 de abril essa parcela da população 
deverá escolher entre continuar com o Bolsa Família ou pas-
sar a receber a renda básica emergencial.



#PagaLogoBolsonaro

A Renda Básica Emergencial (SEGURO QUARENTENA) 
foi resultado do PT e da oposição.
Lembrem-se Bolsonaro queria pagar apenas R$ 200.

@ptsaopauloptsaopaulo.org.br @ptsaopaulosp

Acompanhe o site e redes 
sociais do PT São Paulo


