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Bolsa Familia Consulta pelo NIS, PIS
Se você está buscando no Google sobre "consulta bolsa família pelo nis" então veja agora em
nosso blog todas as dicas para que você possa consultar o saldo do bolsa família online através
do NIS ou PIS.
O Bolsa Família é um benefício pago pelo Governo federal as famílias de baixa renda ou que
estão com níveis de extrema pobreza e analfabetismo. Para quem quer consultar o Bolsa Família
Online saiba que não é possível consultar o Bolsa Família pelo PIS e CPF, mas pelo nome do
beneficiário e NIS.

Bolsa Familia Consulta pelo NIS, PIS

Se você quer receber o Bolsa Família este ano Clique no Botão +1

1/3

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

Entenda o Bolsa Família:

O Programa Bolsa Família foi criado para apoiar as famílias mais pobres e garantir a elas o
direito à alimentação e o acesso à educação e à saúde. O programa visa a inclusão social dessa
faixa da população brasileira, por meio da transferência de renda e da garantia de acesso a
serviços essenciais.

Em todo o Brasil, mais de 11 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa Família. Conheça o
programa, os direitos e deveres das famílias atendidas e conte com a CAIXA no recebimento do
benefício ou para retirar dúvidas sobre o programa.

Programas incorporados ao Bolsa Família: - Bolsa Escola; - Cartão Alimentação; - Auxilio
Gás; - Bolsa Alimentação.

O Programa Bolsa Família já beneficia mais de treze milhões de famílias e seu maior objetivo é
combater a pobreza, assim promovendo uma maior estabilidade financeira para as famílias que
recebem esse auxilio. Por sua vez esse auxílio financeiro permite que as famílias tenham
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melhores condições para se alimentar e assim também são evitados possíveis problemas de
saúde no futuro.
Nis Bolsa Família 2014 consulta saldo
Você que quer fazer a consulta do benefício do programa Bolsa Família, poder consultar pelo
serviço oferecido pela Caixa Econômica Federal. Você poderá fazer a consulta do Bolsa Família
mensal de todos os nomes de pessoas ou dependentes que participam do programa. Para quem
já é beneficiado pelo Programa Bolsa Família e deseja fazer aconsulta do saldo é muito fácil e
existem algumas opções.
Para fazer a consulta do Bolsa Família, basta você acessar o site www.beneficiossociais.gov.br e
colocar o número do seu NIS e em seguida a senha cadastrada e você terá acesso para consultar.
As consultas disponíveis são por Nome, Estado, Município ou família, se você está querendo
consultar o seu benefício no Bolsa Família, confira na página inicial do site.
Para isso, basta encontrar o campo que leva o nome do benefício, clicar no link consulta do
benefício por família, incluir o NIS do responsável e o nome do responsável legal para que os
dados sejam disponibilizados.
Não existe nenhum campo onde o benefício possa ser verificado somente com o número do CPF
ou pelo PIS
Leia mais:Calendário PIS Pasep 2012 -2013 caixa pagamentos
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