Governo do Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

COMUNICADO

O Governo do Estado de Roraima através da Secretaria de Estado do Trabalho e Bem Estar
Social - SETRABES, estará recebendo documentação para o credenciamento de pessoas interessadas em
participar do Programa Minha Horta Cidadã, que estejam dentro do perfil de baixa renda (renda per capta de
R$ 178,00 até meio salário minimo) e que sejam moradores dos bairros atendidos inicialmente pelo programa.
Serão credenciadas até 80 (oitenta) pessoas desde que estejam enquadradas no perfil de
baixa renda e que possuam algum conhecimento relacionado ao manuseio de hortas.
Local de Entrega de documentação:
SETRABES (CAISAN) Endereço: Avenida Mario Homem de Melo, n° 2310, Mecejana, bloco 3, sala 21. Boa Vista/RR
Prazo para recebimento da documentação: 25/01/2021 a 05/02/2021
Horário : 08:00 as 12:00hs

Poderão participar do presente credenciamento os interessados que apresentarem as
seguintes condições:
1

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos

2

Estar com situação regular no Cadastro de Pessoa Física – CPF , junto a Receita Federal

3

Não ter restrição juntos as instituições financeiras

4

Pertencer a família de baixa renda (renda per capta de R$ 178,00 até meio salário minimo)

5

Dispor de residência própria com espaço livre de até 240 m² equivalente a área de até 12 x 20 aonde
serão instalados os 12 canteiros necessários para execução do programa

6

Ser morador dos seguintes bairros: Aracelis, São Bento, Senador Hélio Campos, Santa Luzia, Conjunto
Cidadão, Laura Moreira e Nova Esperança

7

Imigrantes com residência permanente com comprovação de documento pela Polícia Federal.

Os interessados devem comparecer munidos dos seguintes documentos:
1
2
3

Documentos originais com foto (CPF, RG ou CNH)
Comprovante de endereço recente, no máximo 90 (noventa) dias de emissão, anteriormente à data da publicação do
edital
Em caso do comprovante não se encontrar em nome do interessado, deverá fazer uma DECLARAÇÃO DE
PRÓPRIO PUNHO de que reside no local.
Para mais informações, falar com a senhora Rita Mello pelo n° de telefone 99164 0945.

