
Veja como será a distribuição das cestas básicas em Chã Grande 

 

 

 

O município de Chã Grande inicia nesta quinta-feira (23) a distribuição das cestas básicas para famílias em situação de 
vulnerabilidade social. A ação será coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social, e contará com a entrega de 5.459 

cestas, compostas pelos itens básicos de alimentação. Os beneficiários devem ficar atentos ao cronograma estabelecido pela 

administração municipal para evitar aglomerações. 

A entrega será feita na quadra poliesportiva José Barbosa Filho, na Escola Municipal XV de Março, sempre com início às 7h. A 

ação seguirá durante cinco dias, com o encerramento sempre às 18h. As cestas serão distribuídas de acordo com ordem alfabética, 

levando em consideração a primeira letra do nome do beneficiário. 

Os beneficiários com os nomes iniciados pela letra “A” se dirigem até o local de entrega já nesta quinta-feira, das 7h às 12h. Em 

seguida, a partir das 13h, a ação será voltada para os beneficiários com as letras “B, C e D”. 



A entrega continua na sexta-feira (24). Pela manhã, a ação contemplará as letras “E e F”, enquanto que no período da tarde, das 

13h às 18h, receberão os alimentos os beneficiários inscritos no Cadastro Único com os nomes iniciados pelas letras “G, H e I”. 

No sábado, a ação não será realizada. A entrega volta no domingo (26). Durante todo o dia, a entrega será voltada para os nomes 

iniciados com as letras “J, K e L”. Já na segunda-feira (27), apenas os nomes com a letra “M”, serão atendidos. 

O último dia reunirá as letras “N, O, P, Q e R” no período da manhã. À tarde, será a vez das letras “S, T, U, V, W, X, Y e Z” , 

encerrando a primeira fase das entregas das cestas básicas. 

Para ter acesso ao benefício, é necessário que o beneficiário esteja inscrito no Cadastro Único do Governo Federal. A 

recomendação principal é de que apenas uma pessoa por família compareça ao local de distribuição, usando máscara. 

 


