NOVO PRAZO PARA A RETIRADA DO CARTÃO ES SOLIDÁRIO
Postado em20 de maio de 2021por: Imprensa Colatina
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A Prefeitura de Colatina, por meio da Secretaria de Assistência Social, divulga a última chamada
para a retirada do Cartão ES Solidário em Colatina.
A retirada do cartão pelo beneficiário deve ser feita a partir da próxima segunda-feira (24), das 9 às
11 horas, na praça da antiga Estação Ferroviária, em frente à Prefeitura de Colatina. O prazo segue
até a quarta-feira (26).
Também haverá entrega na quinta (27) e sexta-feira (28), nos Cras dos bairros Ayrton Senna, São
Miguel e Colúmbia para os beneficiários das regiões.
Com o intuito de evitar aglomerações, devem comparecer ao local somente os beneficiários e que
possuem o nome na listagem divulgada pela Prefeitura de Colatina. Para retirar o cartão, devem ser
apresentados os seguintes documentos: documento com foto, acompanhado do CPF e/ou NIS.
A lista de beneficiários pode ser consultado clicando aqui.
Confira o cronograma:
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Dias 24, 25 e 26 de maio (segunda, terça e quarta-feira), das 9h às 11 horas, na praça da antiga
estação ferroviária, em frente a Prefeitura de Colatina;
Dia 27 de maio (quinta feira), das 9h às 11 horas, no Cras Ayrton Senna, para os beneficiários
que residem nos bairros Ayrton Senna e Vicente Soella;
Dia 28 de maio (sexta feira), das 9h as 10 horas, no Cras São Miguel, para os beneficiários que
residem nos bairros São Miguel e São Marcos;
Dia 28 de maio (sexta feira), das 10h às 11 horas, no Cras Colúmbia, para os beneficiários que
residem nos bairros Colúmbia e Novo Horizonte.
Documentos:
Levar documento com foto e CPF
O Cartão ES Solidário
O Cartão ES Solidário é destinado às famílias que já estão na base de dados do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), caracterizadas pelo recorte de renda de extrema
pobreza (renda de até R$ 147 por pessoa) e que incluem crianças de 0 a 6 anos no grupo familiar;
idosos com mais de 60 anos; ou com pessoas com deficiência.
O valor do auxílio será de R$ 600,00, dividido em três parcelas de R$ 200,00, a serem pagas a partir
de abril de 2021. O auxílio terá a duração de três meses.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação – PMC
Eduardo Candeias / Katler Dettmann / Maria Tereza Paulino / Renato Costa Neto
(27) 3711-7045
imprensa@colatina.es.gov.br
Texto: Eduardo Candeias
Foto: divulgação / Setades
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