


TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE O 
PROGRAMA NOSSO FUTURO
 

Ligue na Central 156 (Ligação gratuita)

Baixe o App (Assistente Virtual 156 Osasco) 

Acesse o site: osasco.sp.gov.br/nossofuturo/

Para informações ou agendamento:



Esta é a cartilha do 
Programa Nosso Futuro.

Além de conhecer melhor o Programa, aqui 
você encontrará informações importantes sobre 

COMO PARTICIPAR E SE MANTER NO NOSSO FUTURO 

CARTEIRA DE TRABALHO
E

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO



o que é o Programa  
Nosso Futuro?

O programa NOSSO FUTURO é a forma que a Prefeitura 
de Osasco encontrou de agir no presente para garantir aos 
nossos cidadãos, especialmente crianças e adolescentes, 
um futuro melhor................................................................................

O NOSSO FUTURO prevê ações para atender às 
necessidades de toda a família, desde as crianças, as 
mamães ainda gestantes ou que estejam amamentando, 
os adultos que procuram melhores oportunidades 
profissionais e até as vovós e vovôs que tanto dedicaram 
suas vidas às nossas famílias. 

O programa garante: 
Cartão com valor mensal para alimentação 

Vagas em cursos profissionalizantes e acesso às vagas 
de emprego 

Educação de qualidade para as nossas crianças 

Acompanhamento de Saúde de toda a família 

Prioridade aos serviços públicos de esporte, cultura, 
lazer e assistência social 

3



Como saber se minha família 
pode fazer parte do programa?  

Famílias com crianças e adolescentes até 17 anos ou 
mamães grávidas; 

Inscritas no cadastro único (CadÚnico); 

Que possuam renda familiar menor do que três salários 
mínimos e que a renda por pessoa seja menor 
que R$ 930,00 . 

Como calcular o valor por 
 pessoa da sua família

            1. SOME todo o dinheiro que entra em sua casa, 
               incluindo aposentadoria (se for o caso), bicos, 
               dinheiro de trabalhos não registrados ou qualquer 
               outro benefício.  

 Agora divida o valor total pela quantidade de pessoas 2.
que moram na sua casa. 

Pronto! Esse é o valor por pessoa! 

 
Em uma casa que moram 4 pessoas, a soma de todo o 

valor que recebem juntas é R$ 2.580,00 ao mês. 
Então o valor por pessoa dessa casa é de: R$ 645,00  

EXEMPLO:
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SAIBA O VALOR DO BENEFÍCIO MENSAL 
 A PARTIR DA RENDA POR PESSOA 

Agora que você já sabe que pode fazer parte do programa, 
entenda como é calculado o valor mensal creditado no 
cartão que sua família terá acesso.                                           

Lembrem-se! Mães solo (sem marido ou companheiro(a)) 
e/ou com pessoas com deficiência terão 50% a 
mais do valor.   

Para famílias com MÃES SOLO
e/ou com Pessoas com Deficiência

R$150,00R$180,00R$225,00

faixas de renda e os benefícios
do  programa nosso futuro

Atenção: esses valores podem mudar e ser
reajustados no começo de cada ano.  

RENDA POR PESSOA

até R$320,00

RENDA POR PESSOA

Entre R$320,01
até R$540,00

RENDA POR PESSOA

Entre R$540,01
até R$930,00

BENEFÍCIO PARA A FAMÍLIA

R$150,00
BENEFÍCIO PARA A FAMÍLIA BENEFÍCIO PARA A FAMÍLIA

R$120,00 R$100,00
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COMO O BENEFÍCIO MENSAL 
PODE SER UTILIZADO  ?

Ninguém consegue pensar no futuro de barriga vazia. 
Por isso o valor mensal que é depositado no cartão deve 
servir para ajudar na alimentação saudável de toda a 
família, especialmente as crianças e adolescentes.                 

Onde você pode usar o seu cartão:  

Mercado Padaria Açougue Mercearia Hortifrúti

Prera comprar no comércio do bairro! 

Todo mundo sai ganhando!  
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mas o nosso futuro 
não é só isso! !!

O que a gente quer mesmo 
é que todas as famílias se 
tornem independentes do 
NOSSO FUTURO. Que todos 
tenham comida na mesa, 
e m p r e g o  e  a c e s s o  à s 
melhores condições de vida! 

Além do auxílio para as 
compras do mês, a gente 
s a b e  q u e  a s  f a m í l i a s 
 precisam de muito mais para um futuro melhor. Por isso 
também podem contar com outras ações da prefeitura:........

Prioridade no acesso a vagas de creche para as mamães 
poderem trabalhar; 

Cursos e encaminhamentos para quem quer arrumar um 
novo emprego,  aprender novas profissões ou até mesmo 
abrir ou formalizar o seu negócio; 

Mais serviços e programação de cultura, saúde, esporte, 
lazer e assistência social para a criançada ter atividades 
quando não estiver na escola e toda a família.  
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AGORA QUE ESTOU NO PROGRAMA, 
 O QUE DEVO FAZER?

Cuidar do NOSSO FUTURO é também responsabilidade 
de quem faz parte dele! Mas isso é muito simples: basta 
cuidar da sua família que o NOSSO FUTURO está garantido!  

EDUCAÇÃO 
Os responsáveis devem garantir matrícula das crianças e 
adolescentes na escola e deverão manter a frequência 
escolar de, no mínimo, 75% das aulas. Devem também 
participar das reuniões e acompanhar o desempenho dos 
pequenos!  ...............................................................................................

LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA... E DA FAMÍLIA, TAMBÉM! 
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SaÚDE 
Além de garantir a vacinação das crianças e adolescentes, 
os responsáveis devem fazer o acompanhamento com a 
equipe dos postos de saúde, participar das consultas 
pré-natal no caso de gestantes e participar das atividades 
promovidas sobre amamentação e alimentação saudável.  .....

A Unidade Básica de Saúde (UBS) mais perto da sua casa é a sua 
referência em saúde. Caso não saiba, consulte no telefone 156. 

CUIDAR DA SAÚDE DE TODOS! SEU COMPROMISSO, NOSSA OBRIGAÇÃO! 
AFINAL, SAÚDE ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR!
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TRABALHO 
Para os adultos, manter visitas frequentes aos Portais do 
Trabalhador para saber sobre as vagas disponíveis para o 
seu perfil profissional, participar das entrevistas e atividades 
para economia solidária e frequentar os cursos que 
serão disponibilizados . 
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Para se manterem no programa, todos devem assumir o 
compromisso de garantir que as crianças e adolescentes 
estejam longe do trabalho infantil e da esmola nas ruas.  ..... 

Equipes da prefeitura acompanharão para garantir que as 
crianças tenham uma vida digna, e a garantia de uma 
infância feliz e saudável.  

CRIANÇA 
NA RUA, 
NÃO!  !!

assistência social 
Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) são 
a sua segunda casa nesse programa. Lá, há muitas 
atividades para toda a família, além de profissionais como 
assistentes sociais e psicólogos que oferecem 
atendimento às famílias. O Centro de Atenção ao Idoso 
(CATI) também tem atividades para os vovôs e vovós. 
Procurem esses espaços para mais informações.  
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES
AOs CIDADÃO s

Mudou de endereço? 

 
Informe seu novo endereço, apresentando seus 
documentos e comprovante de endereço em uma 
unidade CRAS ou Portais do Trabalhador.

As crianças ou adolescentes mudaram de escola? 

 
Leve o comprovante de matrícula em uma unidade CRAS 
ou Portais do Trabalhador.

Mudou a renda da família? 

 
Informe se alguém da família conseguiu emprego, teve 
aumento de salário ou passou a ganhar mais com serviços
por conta própria. É importante informar também se a 
renda familiar diminuiu.

Mudou o responsável pela casa? 

 
Leve um documento que explique a troca, tais como:
certidão de óbito, declaração do INSS, declaração do
Conselho Tutelar.

Aumentou ou diminuiu o número de pessoas da casa? 

 
Informe o nascimento ou falecimento de uma pessoa da
família;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Em caso de nascimento, leve uma cópia da certidão de 
nascimento;......................................................................
Em caso de falecimento, leve a certidão de óbito.

12



E quem ainda não está 
no Nosso Futuro, o 

?  que tem que fazer

É OBRIGATÓRIO ESTAR CADASTRADO NO CadÚnico  
Se a SUA FAMÍLIA não estiver cadastrada no CadÚnico: 

 
Caso sua família não esteja cadastrada no CadÚnico, 
mas possuem a faixa de renda e tenham crianças 
de 0 a adolescente de 17 anos, ligue de graça no 
telefone 156 e faça um agendamento para comparecer 
ao local indicado..............................................................................

Se você não conseguir ligar, não tem problema: vá aos 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), nas 
unidades dos Portais do Trabalhador ou nos locais de 
atendimento que serão disponibilizados pela Prefeitura e 
faça seu cadastro!

Fique atento: O cadastramento não significa que a família 
entrará imediatamente no Nosso Futuro, mas se estiver 
encaixada nas condições estabelecidas no Programa, 
com certeza chegará a sua vez.

Documentos necessários para realizar o CadÚnico: 

 
Responsável: CPF ou Título de Eleitor;

Qualquer um dos Demais membros da família:  
documentos de cada uma das pessoas da família: 
Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, CPF, 
RG, Carteira de Trabalho ou Título de Eleitor. 
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ENDEREÇOS DE REFERÊNCIA
 DO PROGRAMA NOSSO FUTURO

CRAS BONANÇA
Rua Antônio Jacinto Rangon, 45 - Bonança

CRAS JARDIM MUNHOZ
Rua Vereador. Sadamitu Omosako, 112 - Jardim Munhoz Júnior

CRAS JARDIM PIRATININGA
Rua Martin Afonso, 244 - Piratininga

CRAS JARDIM VELOSO
Avenida Sarah Veloso, 299 - Veloso

CRAS KM 18
Rua Vitório Tafarello, 578 - Km 18

CRAS PADROEIRA
Avenida Padroeira, s/n - Padroeira

CRAS VILA YARA
Rua Benedita Soares Fernandes, 07 - Vila Yara

CRAS VILA YOLANDA
Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1992 - Vila Yolanda

PORTAL DO TRABALHADOR CENTRO
Rua Fiorino Beltramo, 300 - Centro

PORTAL DO TRABALHADOR ZONA SUL
Avenida João de Andrade, 1778 - Jardim Santo Antônio

PORTAL DO TRABALHADOR ZONA NORTE
Avenida Presidente Costa e Silva, 372 - Jardim Helena Maria
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