Fiscalização
mento indevido de benefício em razão de o
responsável pela família ter prestado informação falsa ou omitido alguma informação no
cadastramento da família ou na atualização
cadastral.
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Como denunciar
Ouvidoria

Ouvidoria - Ministério do Desenvolvimento
Social
0800 707 2003
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Ouvidoria — Sedestmidh
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www.ouvidoria .df.gov.br
Para maiores informações:
156, opção 1;
www.sedest.df.gov.br;
Ou compareça ao Cras de sua localidade.
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Informações

fáceis e rápidas
sobre seus direitose da sua família!

Programa Bolsa Família
Programa de transferência direta de renda que

Quem pode participar
Todas as famílias com renda por pessoa de até R$
85,00 mensais (famílias em situação de extrema
pobreza);
Famílias com renda por pessoa entre R$ 85,01 e
R$ 170,00 mensais, desde que tenham pelo
menos uma crianças ou adolescentes de 0 a 17
anos.

Valores do Programa
Cada família recebe o Programa Bolsa Família
conforme sua composição familiar e renda.
Para mais informações acessem a página da
Sedestmidh (www.sedest.df.gov.br)

DF Sem Miséria
O DF Sem Miséria estabelece ações integradas do
Governo para garantia de direitos de cidadania e
superação da extrema pobreza no DF, por meio
de acesso à renda, serviços públicos, projetos de
inclusão produtiva e geração de emprego.

Quem pode participar
que após o recebimento do benefício ainda apresentarem renda per capita inferior a R$140,00,

Valores do Programa
Cada família recebe o DF Sem Miséria conforme
sua composição familiar, renda e valores recebidos do Programa Bolsa Família.
Para mais informações acessem a página da
Sedestmidh (www.sedest.df.gov.br)

Agendamento
Sua inscrição ou atualização do Cadastro Único
deverá ser agendada por meio do telefone 156.
O atendimento ocorrerá no Centro de Referência
de Assistência Social (Cras) de sua região.
As agendas mensais são disponibilizadas sempre
no 1º dia útil de cada mês.

Cadastro Único
O Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (Cadastro Único) é um instrubaixa renda, sendo também pré-requisito para a
participação em mais de 30 programas e serviços,
dentre eles o Programa Bolsa Família, DF Sem
Miséria, Bolsa Alfa, Benefício de Prestação
ciência.

Quem pode participar
Famílias com renda mensal de até meio salário
mínimo por pessoa e/ou com renda mensal total
de até três salários mínimos;
Famílias que participem ou queiram participar de
Programas que exijam a inscrição no Cadastro.

Documentação necessária
para atendimento
Documentos obrigatórios para o Responsável
Familiar (RF):
CPF ou título de eleitor;
RF e demais membros da família (obrigatório
membro):
RG (Identidade), CPF, Certidão de nascimento/casamento, Carteira de trabalho, Título de
eleitor.

