






Municípios com alto índice de vulnerabilidade social 

Informações do Censo de 2010 

População 
Cadastro 

Único 

% inscrita no 
Cadastro 

Único 

Beneficiarios 
de Bolsa 
Familia 

% 
dependende 

da Bolsa 
Familia 

Beneficiarios 
de Bolsa 

Prestação 
Continuada 

IDHM 
% de 

Extremamen
te Pobres 

% de Pobres 

Campinopolis 14.305 8.790 61,00 6.157 43,00 215 0,538 37,82 54,03 

Alto Paraguai 10.066 5.317 52,00 2.425 24,00 397 0,638 12,45 24,55 

Chapada dos Guimarães 17.821 9.622 54,00 6.766 38,00 554 0,688 9,09 18,62 

Poconé  31.779 20.664 65,00 15.785 49,67 1.525 0,652 9,42 21,09 

Varzea Grande  252.596 116.317 46,00 55.850 22,00 8.869 0,734 2,01 7,03 

Vila Bela da Santíssima 
Trindade 14.493 6.617 45,65 3.554 24,52 121 0,601 15,10 35,44 
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O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) é um instrumento de identificação e 
caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, que pode ser utilizado para diversas políticas e 
programas sociais voltados a este público. Por meio de sua base de dados, é possível conhecer quem são, onde estão e 
quais são as principais características, necessidades e potencialidades da parcela mais pobre e vulnerável da 
população.  
 
O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência de renda do Governo Federal, sob condicionalidades, 
instituído  pela Medida Provisória 132, de 20 de outubro de 2003, convertida em lei em 9 de janeiro de 2004, pela Lei 
Federal n. 10.836, que unificou e ampliou e os  programas anteriores de transferência de renda. 
 
O Programa Bolsa Família atende às famílias que vivem em situação de pobreza e de extrema pobreza. Foi utilizado um 
limite de renda para definir esses dois patamares. Assim, podem fazer parte do Programa: 
- Todas as famílias com renda por pessoa de até R$ 77 mensais;  
- Famílias com renda por pessoa entre R$ 77,01 e R$ 154 mensais, desde que tenham, em sua composição crianças 
ou adolescentes de 0 a 17 anos. 



Municípios com alto índice de vulnerabilidade social 

Bolsa Prestação Continuada; 
a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meio de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
 
Extrema Pobreza ou Pobreza Absoluta 
A situação de pobreza absoluta ocorre quando um determinado indivíduo ou grupo se encontra num nível abaixo do 
rendimento mínimo, o que não lhes permite comprar bens essenciais. 
A pobreza absoluta divide-se em: pobreza primária, quando o rendimento permite apenas a manutenção, ainda que ao 
mais baixo nível; e pobreza secundária, ocorre quando o rendimento é suficiente para satisfazer as necessidades 
básicas, mas devido a má administração dos rendimentos, estas não são satisfeitas. 
Segundo a Declaração das Nações Unidas emitido na Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Social, em Copenhaga, 
em 1995, a pobreza absoluta é "uma condição caracterizada por uma grave privação de necessidades humanas 
básicas, como alimentos, água potável, instalações sanitárias, saúde, residência, educação e informação. Isto depende 
não só do rendimento, mas também do acesso aos serviços". 
O Governo Federal adota como medida de extrema pobreza familiar rendimentos mensais abaixo de R$ 70 por pessoa. 
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OBS: Recentemente houve uma correção neste valores, de acrodo com o INPC. 
https://pt.wikipedia.org/wiki/ Pobreza_absoluta 
 
Pobreza 
Linha de pobreza é o termo utilizado para descrever o nível de renda anual com o qual uma pessoa ou uma família não 
possui condições de obter todos os recursos necessários para viver. A linha de pobreza é, geralmente, medida em 
termos per capita(expressão latina que significa "por cabeça") e diversos órgãos, sejam eles nacionais ou 
internacionais, estabelecem índices de linha de pobreza. 
 
https://pt.wikipedia.org/wiki/ Linha_de_pobreza 
 
Fontes; 
http://aplicacoes.mds.gov.br/ sagi-data/METRO/metro_ds.php? p_id=229&p_ibge=5&p_search=&p_ 
ibge=51&p_search= 
 
http://www.cidades.ibge.gov. br/xtras/uf.php?lang=&coduf= 51&search=mato-grosso 



Vulnerabilidade social 

Mais da metade das cidades mato-grossenses tem até 80% da 
população dependente de benefícios de programas sociais como 
meio de sobrevivência. Essa grande fatia representa 1.355,728 
pessoas, que têm o benefício do Programa Bolsa Família como o 
principal assistente. 
 
Apesar do dado ser genérico, o secretário Valdiney Arruda afirma 
que os outros 99 municípios, excetuando a região metropolitana 
de Cuiabá, têm variação entre 65% e 80% da população com 
registro no Cadastro Único (CAD Único).    
 



Ação Internacional 







































Tendência 

Quando entregamos para 
Cidadão  o que ele quer 
comprar a um preço acessível 
e com transparência nos 
tornamos cada vez mais 
próximo por que entregamos 
para ele valor. 
 
Cidadão é símbolo de respeito. 








