
AUXÍLIO EMERGENCIAL

(FONTE: www.gov.br)

“A exemplo do auxílio emergencial pago aos informais, os trabalhadores do setor cultural receberão R$ 600 por mês, em três
parcelas. O benefício será limitado a duas pessoas de uma mesma família e, quando se tratar de mulher chefe de família, terá
direito a duas cotas.
De acordo com o decreto, para ter direito ao benefício, o profissional do setor artístico terá de comprovar atuação na área nos
últimos 24 meses; e não poderá ter emprego formal. Outra exigência é não ser titular de benefício previdenciário ou assistencial e
nem estar recebendo seguro-desemprego ou qualquer renda de programa de transferência de renda federal, com exceção do
Bolsa Família.
Também é preciso comprovar renda familiar mensal par capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até
três salários-mínimos, o que for maior.
Para ter direito ao benefício, a pessoa não pode ter recebido, no ano de 2018, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70; e
nem ser beneficiário do auxílio emergencial pago pelo Governo Federal.
Segundo o decreto, entende-se como trabalhador e trabalhadora da cultura, as pessoas que participam da cadeia produtiva dos
segmentos  artísticos  e  culturais,  “incluídos  artistas,  contadores  de  histórias,  produtores,  técnicos,  curadores,  oficineiros  e
professores de escolas de arte e capoeira”.
 

Como será feita a seleção e liberação do auxílio emergencial para as pessoas físicas?

O cadastro, a seleção e a liberação dos benefícios de recursos para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura será efetuado
apenas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult/MG), que considerará os inscritos no seu
cadastro estadual ou em cadastro federal. Desta forma, o requerente deverá preencher o formulário de cadastro estadual no link
abaixo.

Para mais informações entrar no site da Secretaria de Estado https://www.secult.mg.gov.br/leialdirblanc

No site você encontrará orientações, notícias e informações mais detalhadas sobre a operacionalização
da Lei Aldir Blanc no Estado de Minas Gerais.
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