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ESTÁ SEM TEMPO? BAIXE AQUI O ARTIGO PARA LER
DEPOIS

O Governo Federal começa a liberar nesta quarta-feira (24),
o saque da 3ª parcela do auxílio emergencial no valor de R$
600. Os primeiros saques serão autorizados para os
bene�ciários do Bolsa Família que têm o NIS (Número de
Identi�cação Social) terminado em 6.
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Lembrando que os bene�ciários que possuem o NIS com
dígito �nal entre 1 e 5 já teve a 3ª parcela liberada e ainda
pode  sacar o valor.

Para ter direito ao saque do dinheiro, é preciso que o
bene�ciário do Bolsa Família preencha todos os critérios
impostos pelo Governo Federal para receber o auxílio
emergencial.

Calendário de saque do auxílio emergencial

Vale ressaltar que o calendário de saque para quem é
bene�ciário do Bolsa Família não é o mesmo daquele para
quem se inscreveu no site da Caixa Econômica Federal, no
aplicativo ou que estava inscrito no Cadastro Único.

(https://nith.com.br/nith�ix?utm_source=blog-
nith&utm_medium=banner_post_mobile&utm_campaign=ni

th�ix_blog_nith)

A agenda de saque segue o mesmo critério das liberações
anteriores, sendo que o dinheiro será liberado a cada dia a
um novo grupo dos inscritos no Bolsa Família, conforme o
último número do NIS. Con�ra a programação:

NIS 1: 17 de junho
NIS 2: 18 de junho
NIS 3: 19 de junho
NIS 4: 22 de junho
NIS 5: 23 de junho
NIS 6: 24 de junho
NIS 7: 25 de junho
NIS 8: 26 de junho
NIS 9: 29 de junho
NIS 0: 30 de junho
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Para os bene�ciários do Bolsa Família, o saque do auxílio
pode ser feito por meio do cartão do Programa Bolsa
Família, Cartão Cidadão e também por crédito em conta da
Caixa Econômica Federal.

Quem pode receber o auxílio emergencial?

Os saques do auxílio emergencial no valor de R$ 600 serão
destinados para os 44,9 milhões de brasileiros que �zeram
a solicitação e foram aprovados de acordo com os critérios
estabelecidos pela Caixa Econômica Federal, tanto para os
cadastrados pelo aplicativo, site ou pelo CadÚnico.

Podem receber o benefício, os seguintes grupos:
empregado que não têm carteira assinada, autônomo,
desempregado, MEI e contribuinte individual da
Previdência.

Vale lembrar que a pessoa também deve estar dentro dos
limites de renda estabelecidos na lei, que são eles:

Família com renda mensal total de até três salários
mínimos (R$ 3.135) ou com renda mensal per capita (por
membro da família) de até meio salário mínimo (R$
522,50);
Teve rendimentos tributáveis de até R$ 28.559,70 em
2018 (conforme declaração do Imposto de Renda feita
em 2019).
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O auxílio emergencial aprovado prevê três parcelas de R$
600 (ou R$ 1.200 para mulheres chefe de família). O
governo estuda a possibilidade de estender o programa,
mas ainda não con�rmou o valor que será disponibilizado e
nem a quantidade de parcelas.

Gostou do artigo?

Aqui no nosso blog trazermos informações importantes
sobre esse período de pandemia de coronavírus, além de
novidades, tendências, dicas e os últimos acontecimentos
do segmento.

Aproveite também e conheça o site da Nith Treinamentos
(http://www.nithtreinamentos.com.br/) e todos os nossos
cursos online. Siga-nos também no Facebook (https://pt-
br.facebook.com/nithtreinamentos/), no Instagram
(https://www.instagram.com/nithtreinamentos/) e se
inscreva no canal da Nith Treinamentos
(https://www.youtube.com/channel/UC0Q4ZQa1Jx0l48xqPC
ZpDGQ), no Youtube
(https://www.youtube.com/user/NithTreinamentosEAD). 

Domine DP e eSocial de maneira de�nitiva e transforme
desa�os em oportunidades em 2020! Inscreva-se agora na
Primeira Turma do Curso Online Formação de Especialista
em DP e Social, Cresça na Carreira e crie Novas Fontes de
Renda usando o seu conhecimento. Clique aqui
(https://nith.com.br/trabalhista/curso/especialista-dp-e-
esocial/?
utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=esp
ecialistadpesocial) e garanta sua vaga!
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