ATUALIZAÇÃO CADASTRAL EM CAARAPÓ/MS
O Cadastro Único é o principal instrumento do Estado brasileiro para a seleção e a
inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado obrigatoriamente
para a concessão dos benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia
Elétrica, do Programa Minha Casa Minha Vida, entre outros. Também pode ser utilizado para
a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e municipais. Por
isso, ele funciona como uma porta de entrada para as famílias acessarem diversas políticas
públicas.
Atualizar o Cadastro Único é importante para a garantia desses benefícios sociais. A
atualização dos dados dos beneficiários deve ser feita sempre que houver mudança na
situação da família tais como: nascimento, óbito, mudança de endereço, mudança de escola,
renda.
Você que é beneficiário de um dos Programas do Governo Federal: Bolsa Família,
Tarifa Social de Energia (Baixa Renda), BPC/LOAS , Habitação ou faz parte de algum dos
Serviços da Assistência Social compareça ao posto de Atendimento do Cadastro Único, na Rua
Manoel Ferreira de Araújo nº 700, próximo à Igreja Mundial, para atualização de seu
Cadastro, uma vez que cadastros desatualizados perderão o direito a esses benefícios .
As famílias beneficiárias também serão convocadas pelo Governo Federal, para
atualização cadastral por meio de mensagens em seus extratos de pagamentos do programa.
Já as que não são beneficiárias do Bolsa receberão cartas de convocação para comparecimento
ao setor responsável pelo Cadastro Único em sua cidade.
Quem pode se cadastrar?
Famílias que tenham renda mensal de até meio salário por pessoa ou com renda
familiar total de até três salários mínimos.
É preciso que uma pessoa seja responsável por responder as perguntas de
cadastramento. Esta pessoa deve ter pelo menos 16 anos. Todas as pessoas que moram na
casa e dividem renda e despesas dever ser cadastradas em uma mesma família.
Documentos necessários para cadastramento/ recadastramento
Comprovante de residência (Conta de Luz)
-CPF, RG e título de todos os adultos da casa
-Carteira de trabalho
-Certidão nascimento e CPF das crianças (obrigatório em caso de pedido de BPC/LOAS)
- Comprovante de matrícula escolar

