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Prezados (as) a equipe de Serviço Social do Colégio de Aplicação está ciente que a pandemia 

do COVID- 19 está impactando as condições socioeconômicas das famílias dos estudantes que já 
viviam ou passaram a vivenciar situações de vulnerabilidade socioeconômica devido a esse delicado 
momento social de nossa sociedade. 

Inicialmente, a medida emergencial do Estado de Santa Catarina e da Reitoria da UFSC foi 
a suspensão das aulas para diminuir a transmissão do vírus. Paralelamente os munícipios 
começaram articular ações no âmbito da política de assistência social para atender as famílias em 
situação de vulnerabilidade social.  

Preocupadas com a situação socioeconômica de nossos alunos(as) e com a dificuldade de 
comunicação, em virtude da necessidade de isolamento social para nossa segurança, resolvemos 
elaborar uma aba específica em nossa página sobre “Atualizações COVID-19”, aonde tentaremos 

filtrar o excesso de informações, compilando o que é relevante sobre as medidas de proteção 
socioassistencial. 

Aqui você encontrará informações de acordo com o Município que reside, pois as ações são 
diferenciadas, e ao final do documento, algumas orientações gerais sobre o auxílio emergencial do 
governo federal. 

Cabe explicar que estas informações foram retiradas e reproduzidas de páginas oficiais e 
redes sociais.  

Em meio a medidas de isolamento, nossa equipe visa estreitar vínculos com a comunidade 
escolar através de orientações  sobre direitos sociais via plataforma online e continuará compilando 
informações e repassando via nossa página oficial. Ainda lembramos que aos familiares que 
necessitarem de orientações específicas podem entrar em contato através do e-mail: 
servicosocial.ca@contato.ufsc.br 

Tentaremos responder com a maior brevidade possível. 
Aproveitem o momento para conhecerem nosso trabalho, visitem nossa página! 
Mesmo distante estamos com vocês!  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

mailto:servicosocial.ca@contato.ufsc.br
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Fonte da Imagem: https://brasilescola.uol.com.br/sociologia Acesso em 04/04/20 às 21h46 

Rede Socioassistencial de Biguaçu:  
 

A Secretaria de Assistência Social e 

Habitação, da Prefeitura Municipal de Biguaçu, 

está realizando o agendamento de entrevista 

para  fornecimento de cestas básicas. As 

pessoas que estejam vivenciando situação de 

vulnerabilidade social deverão ligar para o 

telefone (48) 3094-4128 ou enviar mensagem 

para o BiguáZap (48) 99153-0332 e agendar 

entrevista com um(a) Assistente Social do 

município. No dia da entrevista é necessário 

comprovar residência no município e portar 

RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento 

é de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.  
 

ATENÇÂO 

A secretaria municipal da assistência social só 

distribuirá cestas básicas após análise dos 

cadastros pelas assistentes sociais do município. A mesma possuí estrutura para 

atender 60 pessoas por dia, acima desse número não há recursos humanos para 

suprir a demanda. O agendamento para o atendimento das assistentes sociais deverá 

ser feito somente por telefone. 
 

Fonte: Facebook/Prefeitura Municipal de Biguaçu. 
 

Endereço dos Centros de Referência de Assistência Social de Biguaçu 
 

CRAS Praia João Rosa – Centro de Referência de Assistência Social – Rua João 

Martiniano Rodrigues, 240 – Praia João Rosa, Biguaçu – SC, 88160-368 
 

Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS I – Rua Francisco 

Petry, 146 – Centro, Biguaçu – SC, 88160-000 
 

CRAS Universitário – Centro de Referência de Assistência Social – R. Pref. Paulo Alves 

Wilder -Universitários, Biguaçu – SC, 88160-000 
 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (RECRIA) – Rua João Martiniano 

Rodrigues – Praia João Rosa, Biguaçu – SC, 88160-000 
 

VISANDO A EDUCAÇÃO 

O Município, através da Secretaria 

Municipal de Educação (Semed) lançou o site 

EducaBigua, um canal com propostas educativas 

que visam complementar a aprendizagem das 

👧👦👩🦰👨🦰crianças, jovens e adultos 

matriculados na rede municipal de ensino.  

A iniciativa tem o objetivo de disponibilizar 

📚📘conteúdo para os alunos durante o período 

de isolamento social em razão da pandemia do 

novo 😷 Coronavírus (COVID-19). 

O portal será alimentado semanalmente com 

sugestões de atividades pedagógicas, histórias, 

curiosidades e jogos educativos. 👩🏫👨🏫 O 

conteúdo é organizado pela equipe pedagógica da Semed com sugestões dos 

profissionais da rede. 🦰 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia%20Acesso%20em%2004/04/20
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Para visualizar o conteúdo é só clicar em ➡️www.educabigua.com.  
Fonte: Facebook da Prefeitura de Biguaçu 

Rede Socioassistencial de Florianópolis:  
 
 

Em Florianópolis os atendimentos estão 

acontecendo todos a distância, através de 

vários canais, publicados na página da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Prefeitura de Florianópolis. 

 

Como principal ação, para alunos da 

rede municipal foi criado o Cartão Merenda, 

num valor de 100 Reais mensais para 

beneficiados estudantes da rede e creches 

conveniadas cujas famílias estão cadastradas 

no Programa Bolsa Família. O valor foi calculado 

com base na alimentação que estes estudantes 

recebem durante o período que estão nas 

unidades educativas. Para alunos matriculados 

na rede estadual ou federal que necessitem de 

auxílio alimentação, a Prefeitura está 

destinando cestas básicas. 

 

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) estão atendendo por 

telefone, facebook ou e-mail os pedidos de agendamentos de alimentação e entregas 

de cestas básicas. Os espaços não estão atendendo presencialmente, acatando as 

normas de não aglomeração, mas, as famílias podem entrar em contato por meios 

online de atendimento. Devem encaminhar dados pessoais como nome, CPF e 

endereço, para as equipes cadastrarem e responderem a possibilidade de entrega de 

benefícios de alimentação.  
 

 Fonte: Página da Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis . 
Facebook da Secretaria Municipal de Assistência Social de Florianópolis. 

 

Fonte: Facebook do Conselho Tutelar de Florianópolis 

 

 

Endereços dos Centros de Referência em Assistência Social de Florianópolis 

 

Cras Centro 

E-mail: coordenacao.crascentro@pmf.sc.gov.br  

Facebook: https://www.facebook.com/crascentroflorianopolis/?ti=as 

Telefone: (48) 3222-0148 

 

Cras Capoeiras 

E-mail: coordenacao.crascapoeiras@pmf.sc.gov.br  

Facebook: https://m.facebook.com/crascapoeirass/?ref=bookmarks 

Telefones: (48) 3348-6237 | (48) 3240-1562 | (48) 3240-1889 

 

http://www.educabigua.com/
mailto:coordenacao.crascentro@pmf.sc.gov.br
https://www.facebook.com/crascentroflorianopolis/?ti=as
mailto:coordenacao.crascapoeiras@pmf.sc.gov.br
https://m.facebook.com/crascapoeirass/?ref=bookmarks
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Cras Trindade 

E-mail: coo.crastrindade@pmf.sc.gov.br  

Facebook: https://www.facebook.com/CRAS-Centro-II-

108905667409210/?modal=admin_todo_tour 

Telefones: (48) 3338-1076 | (48)3338-1068 

 

Cras Jardim Atlântico 

E-mail: coordenacao.crascontinente1@pmf.sc.gov.br  

Facebook: https://www.facebook.com/crascontinente.crasi.5  

Telefones: (48) 3244-0683 | (48) 3348-3150 

 

Cras Saco Grande  

E-mail: coo.crassacogrande@pmf.sc.gov.br  

Facebook: https://www.facebook.com/crasnorte3/?eid=ARCou42Ez1UntJ03HPF-

o_nv7mo_HzoNimON3qjSNp9or_ZlsXjnpR1K3KI2kL65mLHSVTpSbc2Ecd6N 

Telefones: (48) 3338-2610 | (48) 3238-4041 

 

Cras Canasvieiras 

E-mail: crasnortepaif@gmail.com  

Facebook: https://www.facebook.com/crascanasvieiras.semas.3 

Telefones: (48) 3369-0840 | (48) 3369-4039 

 

Cras Rio Tavares 

E-mail: crassul3@pmf.sc.gov.br  

Facebook: https://m.facebook.com/CrasSul03/ 

Telefone: (48) 3337-4028 

 

Cras Tapera 

E-mail: coo.crastapera@pmf.sc.gov.br 

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016287649286 

Telefone: (48) 3338-1042 

 

Cras Saco dos Limões 

E-mail: coo.crassacolimoes@pmf.sc.gov.br  

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008067076999 

Telefones: (48) 3225-3147 | (48) 3222-9165 

 

Cras Ingleses 

E-mail: coo.crasingleses@pmf.sc.gov.br  

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100008407451432 

Telefone: (48) 3369-1302 

 

O Conselho Tutelar de Florianópolis também está atendendo em regime de 

plantão de sobreaviso em virtude das medidas adotadas para contenção da 

disseminação do Coronavírus (Covid-19). Para denúncias continua funcionando o 

Disque 100. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:coo.crastrindade@pmf.sc.gov.br
https://www.facebook.com/CRAS-Centro-II-108905667409210/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/CRAS-Centro-II-108905667409210/?modal=admin_todo_tour
mailto:coordenacao.crascontinente1@pmf.sc.gov.br
https://www.facebook.com/crascontinente.crasi.5
mailto:coo.crassacogrande@pmf.sc.gov.br
https://www.facebook.com/crasnorte3/?eid=ARCou42Ez1UntJ03HPF-o_nv7mo_HzoNimON3qjSNp9or_ZlsXjnpR1K3KI2kL65mLHSVTpSbc2Ecd6N
https://www.facebook.com/crasnorte3/?eid=ARCou42Ez1UntJ03HPF-o_nv7mo_HzoNimON3qjSNp9or_ZlsXjnpR1K3KI2kL65mLHSVTpSbc2Ecd6N
mailto:crasnortepaif@gmail.com
https://www.facebook.com/crascanasvieiras.semas.3
mailto:crassul3@pmf.sc.gov.br
https://m.facebook.com/CrasSul03/
mailto:coo.crastapera@pmf.sc.gov.br
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016287649286
mailto:coo.crassacolimoes@pmf.sc.gov.br
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008067076999
mailto:coo.crasingleses@pmf.sc.gov.br
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008407451432
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         MAPA DOS CRAS FLORIANPOPOLIS                          INFORMATIVO CONSELHO TUTELAR 
 

Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CCFVs) 

 

Os Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos estão fechados, mas 

os recursos destes centros estão sendo utilizados para aquisição de alimentos para 

concessão de cestas básicas para as famílias atendidas.  

“Confira as publicações atualizadas dos Centros de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (CCFVs) sobre as principais informações para a prevenção 

à propagação do coronavírus,  acesso aos direitos socioassitencias e sugestões de 

atividades socieducativas de convivência no ambiente familiar”.  

 

🔖CCFV-Agronômica: https://www.facebook.com/ccfvagronomica/ 

🔖CCFV-Costeira: https://www.facebook.com/ccfvcosteira.costeira.1   

🔖CCFV-Itacorubi: https://www.facebook.com/ccfvitacorubi.itacorubi.5  

🔖CCFV-Jardim Atlântico: https://www.facebook.com/fernando.ccfv.3  

🔖CCFV-Tapera: https://www.facebook.com/ccfv.tapera.18 

🔖CCFV- Monte Cristo: https://www.facebook.com/ccfvmontecristo/         

  
Fonte: #Repost Facebook Maria Gabriela da Rocha -Assistente Social 

Facebook Secretaria Municipal de Assistência Social 
 

Centro de Referência de Atendimento à Mulher 

 

“Os casos de violência doméstica podem aumentar 

com a medida de isolamento social. O Centro Especializado 

do Atendimento a Mulheres em Situação de Violência 

(CREMV) tem novos canais para atendimentos”.  
Fonte: #Repost Facebook Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Florianópolis 

https://www.facebook.com/ccfvagronomica/
https://www.facebook.com/ccfvcosteira.costeira.1
https://www.facebook.com/ccfvitacorubi.itacorubi.5
https://www.facebook.com/fernando.ccfv.3
https://www.facebook.com/ccfv.tapera.18
https://www.facebook.com/ccfvmontecristo/
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SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA DE FLORIANÓPOLIS 
 

SOMAR FLORIPA 

 

“O Somar Floripa é 

uma rede solidária da 

Prefeitura de Florianópolis 

que conecta os cidadãos às 

Organizações da 

Sociedade Civil – OSCs de 

Florianópolis para realizar 

trabalhos voluntários de 

cuidado das pessoas, da 

comunidade e dos 

animais”. 

Durante a 

pandemia do Covid-19, a 

rede solidária Somar 

Floripa tem auxiliado em 

diversas demandas, dentre 

estas, a arrecadação entre 

seus voluntários de cestas 

básicas e o auxílio na 

distribuição para os CRAS 

da Capital. 

O site é somarfloripa.com e também pode seguir o trabalho realizado nas 

redes sociais. 

Na Rede Somar é possível encontrar: 

Idosos que precisam de carona para vacina da gripe e se cadastrar como um 

voluntário; 

Costureiras que confeccionam máscaras que serão doadas para voluntários e 

agentes de saúde; 

Voluntários transportadores que tenham veículos disponíveis e limpos para 

auxiliar no transporte de equipamentos de proteção individual; 

Arrecadação de alimentos não perecíveis, itens de higiene e materiais de 

limpeza para famílias em situação de vulnerabilidade social. As doações podem ser 

entregues na passarela nego querido, das 10h às 17h, e nos supermercados 

Imperatriz de Florianópolis; 

Na rede Somar também pode ser encontrada uma relação das organizações 

cadastradas da Sociedade Civil, que desenvolvem serviços neste Município. 
Fonte: Facebook Somar Floripa e somarfloripa.com 

Fonte: Facebook Somar Floripa 

 

ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO DE SAMBAQUI 

 

A ABS (Associação do Bairro de Sambaqui) convida as famílias em situação 

de VULNERABILIDADE social com residência em Sambaqui e Barra de Sambaqui a se 

inscreverem na rede de apoio que estamos formando no bairro.  

Através dessa rede de apoio, pretende-se cadastrar famílias que estão sem 

fonte de renda, ou renda insuficiente durante à quarentena, devido à pandemia do 

COVID-19, e conectá-las com voluntários (benfeitores) dispostos a adquirir e doar 

cestas básicas e kits de higiene e limpeza, como forma de apoio neste momento de 

emergência.  

Caso esta seja a sua situação, cadastre suas informações no 

link: https://forms.gle/nwMS1o5tj5XnqdrJ6 

https://forms.gle/nwMS1o5tj5XnqdrJ6


 

 8 

OBS.: A única informação sua que será divulgada aos benfeitores será o 

primeiro nome e o número de telefone/whatsapp para estabelecer o contato e 

combinar a entrega da cesta básica.                         Fonte: #Repost Facebook Abs Sambaqui 

CAMPECHE SOLIDÁRIO 

 

“O Campeche Solidário é um movimento que surgiu a partir da urgência de 

prestar assistência a famílias diretamente atingidas pelas medidas de combate à 

pandemia do COVID19. É uma campanha emergencial e que depende de doações, e 

trabalho totalmente voluntário, para manter-se ativa. 

Às famílias que já viviam em situação de alta vulnerabilidade social, muitas 

delas com rendimentos provenientes de atividades informais e de contratos de 

trabalho precários, junta-se uma massa de trabalhadores autônomos e freelancers, 

que se vêem totalmente desprovidos de qualquer renda para atendimento das 

necessidades básicas de sobrevivência. 

Nosso lema é MAPEAR e AGIR! Identificar necessidades e tentar supri-las o 

mais rápido possível! 

Somos um movimento totalmente suprapartidário com o único objetivo de 

AJUDAR QUEM PRECISA. Sem julgamentos ou preconceitos. A palavra de ordem é a 

SOLIDARIEDADE! 

Contribua para a aquisição de cestas 

básicas. O valor unitário, de cada cesta 

básica, é de R$ 55,00. 

Dados para depósito 

 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

AGENCIA 0408 

C/C 013-00523884-6 

ALENCAR VALMOR VIGANO 

CPF 01664427988 

 

Nesta primeira semana de atuação 

[23 a 29/03/2020], distribuímos mais de 

100 cestas básicas, metade delas destinadas 

à Comunidade das Areias do Campeche. Mas 

não somente o Campeche foi agraciado. Rio Tavares, Ribeirão da Ilha, Vila Aparecida 

e Morro do Mosquito também receberam doações do Campeche Solidário.”  
Fonte: # Repost Facebook Campeche Solidário 

   

Atendimento Psicológico On-line Gratuito 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Recebido via WhatsApp 
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Rede Socioassistencial de São José: 
 

A Secretaria Municipal de Assistência Social, da Prefeitura Municipal de São 

José, está recebendo demandas via e-mail e telefone, realizando orientação quanto 

aos serviços assistenciais disponibilizados na rede municipal.   
 

 
Fonte: #Repost Facebook/ Secretaria Municipal de São José  

 
 

ATENDIMENTO CRAS por e-mail:  

 

Os técnicos da Secretaria de Assistência Social irão receber demandas da 

população via email, realizando orientação quanto aos serviços assistenciais 

disponibilizados na rede municipal.  

 

O serviço está funcionando de segunda à sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h 

às 17h 

 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Areias 

E-mail: crasareias@pmsj.sc.gov.br 

Bairros de Abrangencia: Areias,Barreiros,Bela Vista, Jardim Cidade Florianópolis , 

Jardim Solemar,, Nossa Senhora do Rosário, Procasa, Real Parque,  Potecas 

 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Colônia Santana 

E-mail:crascoloniasantana@pmsj.sc.gov.br 

Bairros de Abrangencia: Colônia Santana  Sertão do Maruim  Rua da Tyson/JBS 

 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Jardim Zanellato 

E-mail: craszanelato@pmsj.sc.gov.br 

Bairros de Abrangencia: Serraria (Compreende os loteamentos):  Araucária, Boa 

Vista, Dona Adélia, Dona Wanda, José Nitro, Morar Bem, Serraria,  Zanelatto 

 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – Forquilhinha 

E-mail:crasforquilhinha@pmsj.sc.gov.br   

Bairros de Abrangencia: Bosque das Mansões,  Campinas,  Centro Distrito Industrial 

Fazenda Santo Antônio, Flor de Nápoles, Forquilhas, Forquilhinhas, Jardim Santiago, 

Kobrasol, Picadas do Sul, Ponta de Baixo, Praia Comprida, São Luis, Roçado 

 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)  - Ipiranga 

E-mail: crasipiranga@pmsj.sc.gov.br 

Ipiranga, Pedregal 
Fonte: #Repost Facebook/ Secretaria Municipal de São José 

 

 

 

 

mailto:crasareias@pmsj.sc.gov.br
https://webmail.ufsc.br/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctif%3D0&_uid=3552&_mbox=SPAM.Filtrados&_framed=1&_action=preview#NOP
mailto:craszanelato@pmsj.sc.gov.br
https://webmail.ufsc.br/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctif%3D0&_uid=3552&_mbox=SPAM.Filtrados&_framed=1&_action=preview#NOP
mailto:crasipiranga@pmsj.sc.gov.br
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SÃO JOSÉ SOLIDÁRIA! 

 

Por meio da Secretaria da Educação, a Prefeitura está promovendo uma 

campanha de arrecadação de alimentos. 🙋 Eles serão doados, entregues em casa, 

para as famílias que necessitarem, durante o período de suspensão das aulas. 

 

👉 A campanha está sendo realizada entre grupos de professores e nas redes 

sociais das Escolas. A orientação é que todas as embalagens sejam higienizadas e 

seguidos os padrões de prevenção ao coronavírus. 👇 Confira na imagem os dias em 

que as equipes estarão em cada escola para receber as doações. Para saber mais, 

acesse: https://bit.ly/2wUpdX0.  
 

Fonte: #Repost Facebook/ Secretaria Municipal de São José 
 
 

https://bit.ly/2wUpdX0
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Rede Socioassistencial de Palhoça: 
 

A Prefeitura Municipal de Palhoça, através da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, vêm a público informar que em decorrência da crise do Corona 

vírus, está fazendo a entrega de cestas básicas para as pessoas em vulnerabilidade, 

seguindo todas as normativas técnicas existentes com visita domiciliar de um 

Assistente Social, que realiza uma avaliação socioeconômica das famílias atendidas. 

O pré-cadastro é feito pelo telefone  (48) 3242- 3202 das 08:00 às 12:00 e das 

13:00 às 17:00 horas. 

O nosso único objetivo nesse momento, é atender todas as famílias carentes 

em nosso município, que estão sofrendo os impactos da pandemia do COVID-19. 
 

Fonte: Facebook/Secretaria Municipal de Assistência Social/ Município de Palhoça.  

 
 
 

Auxílio Emergencial do Governo Federal 
 
 
 

“O Governo Federal lança na próxima terça-feira (07.04) um aplicativo para 

os trabalhadores sem cadastro nos programas sociais inserirem seus dados e se 

candidatarem a receber o auxílio emergencial de R$ 600. O benefício foi 

disponibilizado para garantir uma renda mínima aos brasileiros em situação mais 

vulnerável durante a pandemia do Covid-19 (novo coronavírus). 

O aplicativo servirá para o Ministério da Cidadania identificar os trabalhadores 

informais, os microempreendedores individuais (MEI) e os contribuintes individuais 

do INSS que se enquadram na lei e têm direito ao pagamento emergencial durante 

três meses. 

O objetivo é que esse contingente “invisível” de trabalhadores fora do 

Cadastro Único seja identificado. A partir da identificação, os bancos públicos federais 

poderão realizar os pagamentos a quem tem o direito ao auxílio emergencial. 

A data limite para inserção de dados no Cadastro Único foi o dia 20 de março. 

Agora, o sistema está suspenso para ajustes tecnológicos, pois a quantidade de 

acessos nos últimos dias se multiplicou, passando de sete mil para mais de 200 mil 

por dia. Quem se inscreveu já está garantido no sistema para receber o auxílio 

emergencial. 

Os beneficiários do Programa Bolsa Família e as pessoas que estão registradas 

no Cadastro Único do Governo Federal não necessitarão baixar o aplicativo. O 

pagamento para essas pessoas será realizado automaticamente. 

O calendário do Bolsa Família segue normal. As pessoas que recebem pelo 

programa um pagamento menor que os R$ 600 do auxílio emergencial passarão a 

receber o valor mais vantajoso. 

“Quem está no Bolsa Família, fique tranquilo. Receberão a partir de 16 de 

abril, que é o calendário do programa. As pessoas vão receber o que for mais 

vantajoso, o Bolsa Família ou o auxílio emergencial. A Caixa vai pagar de R$ 600 

para cima. Aquele que está no Bolsa Família não precisa fazer nada no aplicativo”, 

enfatizou Lorenzoni. 

O ministro destacou ainda que os cidadãos que não recebem o Bolsa Família, 

mas estão no Cadastro Único, também devem começar a receber o auxílio 

emergencial na próxima semana. Esse público também não precisa baixar o 

aplicativo. “Não estamos falando de pouca gente, são de cinco a dez milhões de 

pessoas. Isso é uma operação colossal. Somando tudo, talvez a gente chegue a 80 

milhões de pessoas para atender”, dimensionou Lorenzoni. 

Além do aplicativo, haverá um site e uma central telefônica para o cadastro 

dos trabalhadores informais fora da base de dados do governo. O pagamento será 
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feito em uma conta digital e gratuita, sem taxas para movimentação. “Haverá um 

segundo aplicativo para realizarmos o pagamento. Será uma conta poupança digital”, 

informou Guimarães. 

Quem não tiver como acessar o aplicativo de pagamento receberá um TED 

para qualquer banco, também de graça. O saque poderá ser feito nos terminais de 

atendimento eletrônico, em lotéricas e nas agências dos bancos públicos federais. O 

Governo Federal reitera o pedido para que as pessoas não procurem neste momento 

as agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil nem se dirijam aos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Quem não está inscrito no 

Cadastro Único precisa esperar a disponibilização do aplicativo, na próxima terça-

feira. E o cronograma de pagamento será detalhado na próxima semana. 

O Governo Federal também faz um alerta contra as fake news. Sites falsos 

foram criados e disseminados pelo aplicativo WhatsApp para tentar obter dados dos 

beneficiários. O recado é para não fornecer dados para qualquer pessoa ou site que 

fale em nome do benefício.” 

 

Quem tem direito ao benefício? 

1. Trabalhadores que cumpram uma das condições: 

a) Ser microempreendedor individual (MEI) 

b) Ser contribuinte individual ou facultativo do Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS) 

c) Ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único – quem não estiver 

cadastrado poderá fazer uma autodeclaração por meio de aplicativo que estará 

disponível na terça-feira (07.04) 

d) Ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2020 

 

2. Ter mais de 18 anos 

 

3. Família com renda mensal per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo 

(R$ 522,50) ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos (R$ 3.135) 

 

4. Não ter tido rendimentos tributáveis, em 2018, acima de R$ 28.559,70 

 

Quantas pessoas podem ser beneficiadas por família? 

No máximo duas pessoas por família podem receber o auxílio emergencial de R$ 

600. As mulheres chefes de família monoparental têm direito a receber o benefício 

em dobro, ou seja, R$ 1.200. 

 

Quando posso sacar o benefício? 

Após a sanção do Projeto de Lei pelo presidente Jair Bolsonaro, na última quarta-

feira (01.04), e a edição de Medida Provisória com a garantia dos recursos 

extraordinários de R$ 98,2 bilhões, na quinta-feira (02.04), falta o Governo Federal 

publicar um decreto para regulamentar o funcionamento do auxílio emergencial, o 

que acontecerá na próxima semana. 

 

Onde posso sacar o benefício? 

Conforme a lei aprovada, quando estiver regulamentado, o benefício será pago nas 

agências dos bancos públicos federais, em terminais de atendimento eletrônico e 

em lotéricas. 

 

Como deve proceder quem não tem Cadastro Único no governo federal? 

A pessoa que se encaixa no perfil para receber o auxílio emergencial e não estiver 

no Cadastro Único poderá fazer uma autodeclaração por meio de aplicativo que 

estará disponível na terça-feira (07.04). 

 

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

Sim, caso o auxílio emergencial seja mais vantajoso que o valor recebido no 
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programa Bolsa Família. Como os integrantes do Bolsa Família já estão no Cadastro 

Único, não será necessário pedir a alteração do benefício. 

 

Para ler matéria na íntegra, acessar o endereço eletrônico: 

Fonte:#Reposthttp://www.desenvolvimentosocial.gov.br/Portal/imprensa/Noticias/

aplicativo-para-cadastro-de-trabalhadores-informais-sera-lancado-na-terca-feira-

07-04 

 
O aplicativo para pessoas que não estão inscritas no CadÚnico estará liberado 

a partir de 07/04. Mas caso você queira saber se já está inscrito no CadÚnico existem 

três maneiras: pelo site aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/do Ministério da 

Cidadania, pelo aplicativo Meu CadÚnico e pelo telefone 0800 707 2003, opção 5. O 

serviço de ligação é gratuito e pode ser feito por um telefone fixo ou móvel. Maiores 

informações na matéria https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/01/como-saber-se-
estou-no-cadastro-unico.ghtml Acesso em 04/04/20 às 21h05 

 

 

Fique Ligado 
 

O Ministério da Saúde já começou a 

fazer os telefonemas para monitorar a 

distância a saúde da população. No 

identificador de chamadas, o número que 

aparece é o 136. Atenda e responda. 

 

Nesses tempos, boa informação é 

fundamental. Siga a Rádio Senado.  

 
Fonte: #Repost Facebook Senado Federal 

 

 

  

 

Dúvidas e Sugestões 
 

A situação que estamos vivenciando devido a pandemia do COVID- 19 é 

inusitada para todos nós. Estamos todos aprendendo a lidar com esse momento 

delicado para nossa sociedade. Por isso, nós da equipe do Serviço Social do Colégio 

de Aplicação queremos saber quais são as demandas  socioassistenciais da 

Comunidade Escolar do Colégio de Aplicação nesse momento.  

Por isso, entre em contato com nossa equipe através do e-mail 

servicosocial.ca@contato.ufsc.br  para tirar dúvidas, fazer sugestões, compartilhar 

ações  da sociedade civil organizada de apoio a pessoas em situação de 

vulnerabilidade social ou ainda indicar sugestões de informações que você gostaria 

de ver publicadas em nossa página. Não se esqueça, mesmo longe, estamos JUNTOS! 
 

 

Ficha Técnica: 
Este material foi compilado pelas assistentes sociais do Colégio de Aplicação. Os textos foram 
reproduzidos e as fontes citadas. Nosso dever é divulgar serviços sociais e ampliar direitos à 
população. As imagens também foram reproduzidas, e conforme a lei de direitos autorais não 
desenvolvemos nenhuma arte e não possuímos nenhum mérito sobre o texto. Fica proibida a 
impressão e distribuição. 06/04/2020 
 

 

http://www.desenvolvimentosocial.gov.br/Portal/imprensa/Noticias/aplicativo-para-cadastro-de-trabalhadores-informais-sera-lancado-na-terca-feira-07-04
http://www.desenvolvimentosocial.gov.br/Portal/imprensa/Noticias/aplicativo-para-cadastro-de-trabalhadores-informais-sera-lancado-na-terca-feira-07-04
http://www.desenvolvimentosocial.gov.br/Portal/imprensa/Noticias/aplicativo-para-cadastro-de-trabalhadores-informais-sera-lancado-na-terca-feira-07-04
https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/01/como-saber-se-estou-no-cadastro-unico.ghtml%20Acesso%20em%2004/04/20
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/04/01/como-saber-se-estou-no-cadastro-unico.ghtml%20Acesso%20em%2004/04/20

