
 
  

 19 de junho de 2012  

COMUNICADO 
 

Governo Federal concede Auxílio Emergencial Financeiro às 
famílias de Agricultores Familiares inscritas no Cadastro Único e 

que vivem em municípios afetados pela seca 

As famílias de Agricultores Familiares com renda familiar total de até dois salários mínimos e que 
residem nas regiões atingidas pela estiagem receberão do Governo Federal um “Auxílio 

Emergencial Financeiro”, no valor de R$ 400,00. Para viabilizar o a concessão do benefício 

emergencial, os ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), da Integração 
Nacional e do Desenvolvimento Agrário (MDA) firmaram um Acordo de Cooperação Técnica, sendo 

que o para o pagamento do auxílio começa a ser pago esta semana. 
 

O Ministério da Integração Nacional será o órgão responsável pela concessão e pagamento do 

Auxílio Emergencial, a partir de folha de pagamento elaborada pelo MDA, responsável por 
identificar as famílias que cumprem os requisitos de elegibilidade ao benefício nos municípios em 

situação de emergência ou em estado de calamidade pública. 
 

Público-alvo: Para receber o benefício emergencial, as Famílias de Agricultores deverão atender 
aos seguintes critérios de elegibilidade: 

1) Residir em município em situação de emergência ou estado de calamidade pública, cujo 

reconhecimento pelo Poder Executivo Federal tenha ocorrido entre 1º de janeiro e 31 de 

outubro de 2012; 

2) Ser agricultor familiar com Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar (Pronaf) – DAP; 

3) Possuir renda mensal média de até dois (2) salários mínimos; 

4)   Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; 

5) Não tenha aderido ao Garantia Safra 2011/2012. 

Valor, forma e data de início do pagamento  do “Auxílio Emergencial” 
Cada família beneficiada deverá receber o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 
transferidos em cinco parcelas mensais de R$ 80,00 (oitenta reais). Os beneficiários do Programa 

Bolsa Família (PBF) que que se enquadram no  perfil para recebimento do “Auxílio Emergencial” 

terão a transferência dos recursos efetuada juntamente com o pagamento do PBF. Os demais 
beneficiários  receberão o Cartão Cidadão no endereço cadastrado na DAP para efetuar os saques 

nos canais de atendimento da CAIXA, de acordo com o calendário PBF.  
O pagamento da primeira parcela do benefício será realizado ainda neste mês de junho para as 

famílias residentes nos 263 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública 

reconhecidos pelo Ministério da Integração Nacional entre janeiro e maio deste ano Neste primeiro 



mês, serão beneficiadas 113.011 famílias, sendo 71.896 famílias beneficiárias do PBF e 41.115 

famílias não beneficiárias. 

 

Importante!  
Comunicação aos beneficiários do “Auxílio Emergencial” 
Os beneficiários do PBF serão comunicados sobre a concessão do novo benefício por meio de 

mensagem impressa no extrato de pagamento. As demais famílias, que já estão inseridas no 
Cadastro Único mas não são beneficiárias do PBF, deverão ser comunicadas pelos gestores 

municipais, os quais terão um importante papel na ampla divulgação do Auxílio Emergencial 
Financeiro.  

A listagem das famílias que serão beneficiadas está disponível no Sistema de Gestão do Programa 

Bolsa Familia (SigPBF), no aplicativo de upload/download de arquivos, conforme indicado na tela: 

Cadastro Único/ Auxílio Emergencial Financeiro 

 
 

Em caso de dúvidas, os municípios poderão consultar mais informações em 
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes   

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a 
Coordenação de Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1614/1615. 

  

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/sistemagestaobolsafamilia
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/sistemagestaobolsafamilia
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/fale_conosco
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/fale_conosco

