Informações sobre os programas e bene cios vinculados ao Cadastro Único,
entre eles: Bolsa Família, BPC, Auxílio Emergencial, Nutrir Campinas, Tarifas
Sociais – através dos canais de atendimento remoto

NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO:
o Facebook: Cadastro Único Campinas
o Whatsapp por região:
▪
▪

Noroeste | Sudoeste - 9 9443-8253
Leste | Norte | Sul - 9 9476-4677

o E-mails:
bolsafamilia@campinas.sp.gov.br ou
cadastro.agenda@campinas.sp.gov.br
o Chat Online:
Acessar a página da Secretaria Municipal de Assistência Social,
Pessoa com Deﬁciência e Direitos Humanos, clicando em:
h p://www.campinas.sp.gov.br/governo/assistencia -socialseguranca-alimentar/

Os canais de atendimento funcionam de segunda a sexta-feira, das 08h00 às
17h00.

Pedimos que u lizem apenas um dos canais, para evitar duplicidades de
atendimento, assim poderemos ser mais ágeis nas respostas. Em razão do
número signiﬁca vo de solicitações que estamos recebendo, esclarecemos que
o tempo médio para retorno das informações que exigem consulta ao cadastro
é de 48 horas.

PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

● Programa de Transferência de Renda do Governo Federal, des nado às
famílias em situação de extrema pobreza ou pobreza, ou seja, aquelas que
têm renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa, ou entre R$ 89,01 e R$ 178,00
por pessoa, neste caso, desde que tenham em sua composição gestantes e
crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos.

● Para se candidatar ao programa, é necessário que a família esteja inscrita no
Cadastro Único para Programas Socia is do Governo Federal, com seus dados
atualizados há menos de 2 anos.
● O cadastramento é um pré-requisito, mas não implica na entrada imediata
das famílias no Programa, nem no recebimento do bene cio. Mensalmente,
o MDS– Ministério do Desenvolvimento Social seleciona de forma
automa zada as famílias que serão incluídas para receber o bene cio.
● Bene cios bloqueados por averiguação
ou revisão - os casos
serão analisados individualmente – as famílias devem entrar em contato com
o atendimento do Cadastro Único de Campinas, por e -mail ou pelos telefones
e whatsapp.

BPC – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

O BPC – Bene cio de Prestação Con nuada, é um bene cio
socioassistencial regulamentado pela Lei Orgânica de Assistência Social
(LOAS), que garante um salário mínimo mensal a idosos e pessoas com
deﬁciência, com renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo per capita.

▪ Para casos com bene cios bloqueados ou suspensos, em função de
atualização cadastral, entrar em contato através de um dos canais de
atendimento do Cadastro Único divulgados.

INFORMAÇÕES SOBRE O BENEFÍCIO:
h p://www.caixa.gov.br/auxilio/PAGINAS/DEFAULT2.ASPX
Link para requerimento do bene cio:
h ps://auxilio.caixa.gov.br

BAIXE O APP ACESSANDO OS LINKS:
App Store:
h ps://apps.apple.com/br/app/caixa-aux%C3%ADlioemergencial/id1506494331
Play Store:
h ps://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.caixa.auxilio

