CESTA BÁSICA
E KIT DE HIGIENE

SAIBA QUEM TEM DIREITO,
QUANDO E COMO RECEBER.
Para ajudar no combate ao coronavírus, a Prefeitura de Belo Horizonte
está distribuindo cestas básicas e kits de higiene para diversas
famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social.
É necessário seguir a escala de distribuição informada pelo
sistema para que não haja aglomeração nas lojas.

pbh.gov.br/saude

GRUPO 1

GRUPO 2

FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADÚNICO
com renda per capta familiar de até ½
salário mínimo

CATADORES DE MATERIAIS
RECICLÁVEIS

FAMÍLIAS DE VILAS, FAVELAS E
OCUPAÇÕES URBANAS
que estão inscritas no CadÚnico
TEM DIREITO A

Distribuição dos produtos
a partir do dia:

AGRICULTORES URBANOS
CESTA BÁSICA &

FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA
MORADIA
TRABALHADORES INFORMAIS
LICENCIADOS NOS SHOPPINGS
POPULARES*
CAMELÔS COM DEFICIÊNCIA
LICENCIADOS
LAVADORES DE CARROS

QUANDO

13

abril

KIT DE
HIGIENE

Consulta on-line a partir do dia 7 de abril
em cestabasica.pbh.gov.br

GRUPO 3

ENGRAXATES

FAMÍLIAS DE VILAS, FAVELAS E
OCUPAÇÕES URBANAS

AMBULANTES COM VEÍCULO DE
TRAÇÃO HUMANA LICENCIADOS

que não estavam em cadastros
anteriores, mas estão no Sistema
SUS-BH.

TEM DIREITO A

QUANDO
Distribuição dos produtos
a partir do dia:
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Consulta on-line a partir do dia 7 de abril
em cestabasica.pbh.gov.br

ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS
PESSOAS COM MEDIDAS
PROTETIVAS
FAMÍLIAS DE VILAS, FAVELAS E
OCUPAÇÕES URBANAS
que não estavam em cadastros
anteriores, mas estão no Sistema
SUS-BH.

* Shoppings Populares: Caetés, Uai Centro e O Ponto Venda Nova.

TEM DIREITO A

QUANDO
Distribuição dos produtos
a partir do dia:

Caso se enquadre nos públicos
indicados, a família deverá acessar

cestabasica.pbh.gov.br
usando o primeiro nome e CPF do
responsável pelo cadastro ou
licenciamento de atividade informal.
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abril

Consulta on-line a partir do dia 11 de abril
em cestabasica.pbh.gov.br

A PLATAFORMA INDICARÁ SE A
PESSOA DEVE RETIRAR:
• CESTA BÁSICA
• CESTA BÁSICA E O KIT HIGIENE
• SOMENTE O KIT HIGIENE
Caso de famílias que têm filhos na Rede Municipal
de Ensino e já receberam a cesta básica em
substituição à alimentação escolar.

AO CHEGAR NO SUPERMERCADO
COMO SE IDENTIFICAR PARA
RETIRAR OS PRODUTOS:
Na loja, o responsável pelo cadastro deve
apresentar o RG com CPF (ou um
documento oficial com foto e o CPF) e
assinar um recibo. Em situações
excepcionais, caso o responsável pelo CPF
identificado no cadastro esteja
impossibilitado de retirar os produtos,
outra pessoa poderá retirar desde que
apresente procuração simples (não sendo
necessária a autenticação em cartório), os
documentos originais do beneficiário e os
seus respectivos documentos.

O QUE VEM NA
CESTA BÁSICA?
5 kg de arroz, tipo 1;
5 kg de açúcar cristal;
2 kg de feijão carioca, tipo 1;
1 kg de fubá de milho;
500 g de macarrão parafuso
massa com ovos;
500 g de macarrão espaguete
massa com ovos;
1 kg de sal refinado;
1 frasco de óleo de soja (900 ml);
1 kg farinha de mandioca;
2 pacotes de leite em pó (400 g cada);
1 lata de extrato de tomate (350 g);
1 lata de sardinha (250 g)

O QUE VEM NO
KIT DE HIGIENE?

PRAZOS

8 sabonetes corporais

Se o beneficiário perdeu o prazo
estipulado no sistema, ele poderá retirar
a cesta na loja indicada até o dia 30 de
cada mês.

10 sabões em barra multiuso

2 litros de cloro concentrado
para diluição

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS

Os supermercados não possuem as informações sobre o cadastro.
A consulta deve ser feita exclusivamente pela internet em

cestabasica.pbh.gov.br

Essas são importantes
medidas de proteção contra
o novo coronavírus.
Para saber mais,
acesse pbh.gov.br

