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Programa Criança Feliz+ atende 274 famílias nos
municípios de Cacoal, Espigão do Oeste, Pimenta
Bueno e Ministro Andreazza
O Programa Criança Feliz + é iniciativa que busca fortalecer as
políticas públicas para a primeira infância.
O programa Criança Feliz +, implantado pelo Governo de Rondônia, por meio da
Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), atende 274
famílias em quatro municípios na Região do Café. A iniciativa começou em julho do ano
passado, quando Cacoal, Espigão do Oeste, Pimenta Bueno e Ministro Andreazza
fizeram a adesão ao programa, que é destinado a todos os municípios rondonienses que
já executam o Programa Federal Criança Feliz.

O Programa Criança Feliz + é iniciativa que busca fortalecer as políticas públicas para a
primeira infância. Trata-se de um programa de transferência de renda instituído pelo
governo estadual com o objetivo de levar uma garantia de renda às famílias em situação
de vulnerabilidade social e econômica, com crianças de zero a três anos, ou até seis
anos de idade quando inseridas no Benefício de Prestação Continuada (BPC).
São atendidas no Programa estadual as famílias em situação de extrema pobreza ou de
pobreza, conforme parâmetros do Governo Federal. Para ser contemplada, a família
precisa estar cadastrada no CadÚnico, ter criança sendo acompanhada pelo Programa
Federal Criança Feliz e cumprir ainda uma série de requisitos do Programa Estadual
Criança Feliz +.
Por meio deste programa, o Governo de Rondônia repassa às famílias cadastradas um
valor fixo mensal de R$ 100,00 (cem reais), pelo período de até 36 meses ou até que a
criança complete 3 anos de vida.

“Para auxiliar nas despesas administrativas e custeio de atividades voltadas ao
desenvolvimento social das famílias beneficiadas, trimestralmente o Governo de
Rondônia faz o repasse dos recursos ao municípios para execução do Criança Feliz +,
um programa que tem como prioridade as famílias em situação de pobreza extrema. Ou
seja, com renda per capta inferior a R$ 89,00 por mês”, destaca o secretário regional do
Governo em Cacoal, José Moura.
Executado em parceria com os municípios, além do incentivo mensal no valor de R$ 100,
as famílias também são acompanhadas por equipes multiprofissionais em casa. Desde
julho de 2020, 92 famílias já foram atendidas pelo programa em Cacoal; 77 em Pimenta
Bueno; 55 em Ministro Andreazza e 50 em Espigão do Oeste.
O CADASTRO
O primeiro passo para as famílias se cadastrarem no Criança Feliz + é conhecer o
programa, conferir todos os detalhes e requisitos. As informações podem ser obtidas por
meio do Portal do Governo de Rondônia ou junto aos Centros de Referência de
Assistência Social (Cras) em cada município.
Em Cacoal, o Cras está localizado na Rua Silvio Aparecido Pereira, nº 877, no bairro
Teixeirão; em Pimenta Bueno na Rua Presidente Kennedy, nº 1160, bairro Pioneiros; em
Espigão do Oeste na Rua Acre, nº 2841, bairro Vista Alegre; em Ministro Andreazza, o
Cras está localizado na Rua A 3, nº 6281, no bairro Vila Nova.

