
CONFIRA A LISTA DE BENEFICIÁRIOS DE CESTAS BÁSICAS E KITS DE HIGIENE E 
LIMPEZA DO PROJETO “JURUTI CONTRA A COVID 19” 

 

O Instituto Juruti Sustentável - IJUS, divulga a relação de beneficiados da 1º Entrega de 
cestas Básicas e Kits de Higiene e Limpeza do Projeto “Juruti contra a Covid 19”.  

Para retirar a cesta o beneficiário contemplado deverá comparecer ao local indicado 
na listagem, na data e horário determinado, apresentar o documento original (RG, 
CNH ou Carteira de Trabalho) e o Número de Identificação Social (NIS). 

Para as pessoas idosas, acamadas, com dificuldade de mobilidade ou consideradas do 
grupo de risco será permitida a retirada da cesta por outra pessoa, portando 
documento original próprio e da referência. 

As mesmas listas estarão disponíveis para consulta nas Associação de Moradores dos 
Bairros de Juruti  

O Projeto “Juruti Contra a Covid 19” 

O projeto “Juruti Contra Covid-19” é resultado de parceria entre o Instituto Juruti 
Sustentável (IJUS), a Plataforma de Parceria para a Amazônia (PPA), Agência de 
Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID), Alcoa Foundation e Cooperativa da 
Agricultura Familiar de Juruti (Cooafajur). 

O objetivo do apoio humanitário é realizar o atendimento de famílias que tiveram sua 
segurança alimentar e renda impactadas em decorrência da pandemia da covid-19. Um 
Total de 500 famílias da região Urbana de Juruti serão atendidas por um período de 2 
meses.  

O levantamento dos quantitativos de pessoas e relação de beneficiários, e critérios de 
escolha foram definidos a partir de parceria com o Cadastro Único, Secretaria Municipal 
de Assistência Social, Secretaria Municipal de Administração, Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS) e Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), para atendimento dos beneficiários da zona urbana de Juruti. 

A 2ª Entrega será realizada no início do mês de janeiro, em período a ser informado 
pelos meios de comunicação do Instituto e Redes Sociais.   

DICAS IMPORTANTES:  

Não levar crianças e idosos para a retirada das cestas.  

Pessoas que são do grupo de risco ou com sintomas de gripe não devem comparecer.  

O uso de máscara é obrigatório.  

Não perca a viagem! Confira antes para saber se o seu nome está na lista dos 
beneficiários.     



 

Caso beneficiário não faça a retirará de sua cesta no prazo de 10 dias a mesma será 
direcionada a outra família que cumpra os critérios do projeto.   
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