MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ-ES

ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

CADASTRO PARA O CARTÃO RECONSTRUÇÃO EM
GUAÇUÍ SERÁ ABERTO NESTA SEXTA
EM GUAÇUÍ, A INSCRIÇÃO PODE SER FEITA NO CRAS DO MUNICÍPIO, A PARTIR DESTA SEXTA (14), DAS 8 ÀS 15
HORAS, ATÉ O DIA 6 DE MARÇO
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Estará aberto, a partir desta sexta-feira (14), o cadastro para as pessoas que tiveram prejuízos
com as chuvas e enchentes, em Guaçuí, e pretendem ter acesso ao Cartão Reconstrução.
Por meio deste cartão, o Governo do Estado vai doar R$ 3 mil para cada família com renda de
até três salários mínimos que tiveram prejuízos com as fortes chuvas que caíram sobre o
município e toda a região no final de janeiro. As pessoas devem estar inscritas no Cadastro
Único (CadÚnico), até o dia 27 de janeiro deste ano, e morarem nos municípios onde foi
decretado estado de emergência ou calamidade pública.
Em Guaçuí, a inscrição pode ser feita no Cras do município, a partir desta sexta (14), das 8
às 15 horas, até o dia 6 de março. E é necessário levar um documento oficial com foto, CPF
de todos os membros da família, comprovante de residência, boletim de ocorrência em caso de
perda de documentos em razão das chuvas e o laudo da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros que
certifique os prejuízos causados pelas águas.
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Essa iniciativa do Estado conta com todo o apoio da Prefeitura de Guaçuí, por meio da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Renda (Semasdh).
?Estaremos à disposição das pessoas afetadas e que tenham o direito de ter acesso a esse
recurso que será muito importante para o início da reconstrução daquilo que perderam?,
afirma a secretária da pasta, Josilda Amorim.
O valor de R$ 3 mil não é um empréstimo, mas sim uma espécie de doação do Estado
para ser usada na compra de material de construção, móveis e eletrodomésticos. O cartão
será operado pelo Banestes, com recursos do Fundo Estadual de Assistência Social, por meio de
um aporte da reserva de contingências do governo. A seleção e o cadastramento das famílias
ficou a cargo das equipes de Assistência Social dos municípios.
Informações para a imprensa
Superintendência de Imprensa Oficial
(28) 3553-1387
Marcos Freire
comunicacao@guacui.es.gov.br
www.guacui.es.gov.br
www.facebook.com.br/prefeituradeguacui
www.youtube.com/prefeituradeguacui
www.twitter.com/guacui_gov
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