PIS 2018 - 2019
O PIS 2018-2019 será pago a todos os trabalhadores que tenham direito ao beneficio social do PIS/PASEP.
http://www.piscaixa.com.br

Calendário do Bolsa Família 2019
O calendário 2019 do Bolsa Família começa a valer a partir desta terça-feira (01/01/2019). Desta
forma, as famílias que recebem o benefício devem verificar o calendário de 2019 e não mais o do
ano que se passou.
Confira o calendário abaixo e veja qual será a data que o valor do benefício estará disponível para
saque, de acordo com o último dígito do NIS, número que está escrito no seu cartão do bolsa
família. Verifique também a partir de qual data do mês o valor estará disponível para saque. De
acordo com o o calendário, os pagamentos se iniciam dia 20 de janeiro de 2019.

Calendário Bolsa Família 2019
Verifique o dia do seu pagamento conforme mês e número do cartão Bolsa Família.

CALENDÁRIO BOLSA FAMÍLIA 2019
Mês

Cartão Terminado em:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Janei 19/01 20/01 21/01 22/01 23/01 26/01 27/01 28/01 29/01 30/01
ro
Feve 12/02 13/02 18/02 19/02 20/02 23/02 24/02 25/02 26/02 27/02
reiro
Març 18/03 19/03 20/03 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 30/03 31/03
o
Abril 16/04 17/04 20/04 22/04 23/04 24/04 27/04 28/04 29/04 30/04
Maio 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 25/05 26/05 27/05 28/05 29/05
Junh 17/06 18/06 19/06 22/06 23/06 24/06 25/06 26/06 29/06 30/06
o
Julho 20/07 21/07 22/07 23/07 24/07 27/07 28/07 29/07 30/07 31/07
Agos 18/08 19/08 20/08 21/08 24/08 25/08 26/08 27/08 28/08 31/08
to
Sete 17/09 18/09 21/09 22/09 23/09 24/09 25/09 28/09 29/09 30/09
mbro
Outu 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10
bro
Nove 17/11 18/11 19/11 20/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 30/11
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mbro
Deze 10/12 11/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 21/12 22/12 23/12
mbro

Bolsa Família 2019 - O Bolsa Família é um programa criado pelo Governo Federal, para auxiliar
famílias que vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza. O benefício é concedido para
famílias que possuem renda per capita de até R$154 por mês. O objetivo do programa é combater
a fome no país, além de promover alimentação saudável e acesso a serviços públicos, como
saúde, educação e assistência social.

IMPRIMIR BOLSA FAMÍLIA 2019
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BOLSA FAMÍLIA BLOQUEADO

Beneficiários do Bolsa Família podem ter por algum motivo seu benefício bloqueado pelo Governo
Federal. O bloqueio acontece muitas vezes por divergência nos dados da família no cadastro
único, plataforma criada pelo Ministério do Desenvolvimento Social para controle dos cadastros,
pagamentos e todo os detalhes do Bolsa Família.
É de grande importância que o responsável pela família que recebe o benefício, mantenha seu
cadastro atualizado no CadUnico, evitando assim que seu cadastro seja bloqueado. Cabe aos
municípios registrar, avaliar e corrigir situações de advertência, bloqueio, suspensão e
cancelamento do programa.

QUEM TEM DIREITO AO BOLSA FAMÍLIA 2019
Para ter direito ao Bolsa Família 2019 e começar a receber o benefício é importante que as
famílias interessadas atendam estes requisitos:
Famílias extremamente pobres (recebem no máximo R$ 85.00 mensais por pessoa)
Famílias pobres (recebem entre R$ 85.01 e R$ 170.00 mensais por pessoa)
Famílias pobres que tenham como componente familiar gestantes, crianças e/ou
adolescentes com idade máxima de 17 anos.
Caso você ou algum conhecido preencha esses requisitos deverá procurar o programa
Bolsa Família 2019 em sua cidade e fazer a inscrição.
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REQUISITOS PARA RECEBER O BOLSA FAMÍLIA
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De acordo com o programa, os requisitos exigidos das famílias contempladas são os seguintes:
Crianças e adolescentes com idade máxima de 15 anos devem registrar uma frequência
escolar de pelo menos 85%
Adolescentes entre 16 e 17 anos de idade devem obrigatoriamente comprovar a frequência
mínima escolar de 75%
Crianças e adolescentes devem estar com as carteiras de vacinação em dia
As gestantes devem realizar o pré-natal
Mulheres com idade entre 14 e 44 anos que amamentam devem estar submetidas a
acompanhamento médico.
Crianças com até 7 anos de idade precisam passar por acompanhamento médico em prol
de seu crescimento e desenvolvimento
Crianças e adolescentes com até 15 anos e que realizam trabalho infantil devem ser
rapidamente retiradas dele e registrar uma frequência mínima de 85% de serviços
socioeducativos
Obrigatoriamente as famílias devem realizar o recadastramento do Bolsa Família a cada 2
anos ou quando for exigido no comprovante ou extrato de pagamento do benefício.

VALOR DO BOLSA FAMÍLIA 2019

Não existe um valor único pago pelo Governo Federal as famílias assistidas pelo programa, pois o
Bolsa Família é organizado em vários tipos de benefícios que resumidamente são os seguintes:
Benefícios variáveis (é aquele benefício que contempla gestantes, mulheres que
amamentam, crianças e adolescentes com idade entre 0 e 16 anos incompletos). O valor
do benefício é de R$ 39.00 por mês.
Benefício Básico (concedido as famílias que se encontram em estado de extrema
pobreza). O valor do benefício é de R$ 85.00 por mês.
Benefício Variável Jovem (Concedido as famílias que possuem adolescentes entre 16 e 17
anos de idade). O valor do benefício é de R$ 46.00.
Além disso, as famílias na condição de extrema pobreza podem acumular os benefícios e
receberem até R$ 372.00 por mês como incentivo a superação.
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CADASTRE-SE PARA RECEBER AUMENTO BOLSA FAMÍLIA
Clique no botão fale conosco para receber notícias do aumento do bolsa família em seu Inbox do
Facebook e ficar ligado.

Iremos enviar para você dicas de tudo o que você precisa fazer para receber aumento do bolsa
família direto em seu cartão.
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