
 
  

 04 de abril de 2012  

COMUNICADO 

Orientações para correção de falhas de operação da V7 

”Branqueamento” dos campos de documentação (Bloco 4 – Identificação da 
Pessoa) durante o procedimento de atualização cadastral 

A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) divulgou, por meio do Bolsa Família 
Informa nº 308, de 15 de março de 2012, as principais falhas na operação da Versão 7 do Sistema 

de Cadastro Único e apresentou alguns procedimentos provisórios para corrigi-las, até que uma 
solução definitiva seja disponibilizada pela CAIXA. 

Ainda trabalhando na correção de falhas de operação da V7, a Senarc/MDS e a Caixa Econômica 
Federal (CAIXA) identificaram o “branqueamento” dos campos de documentação durante o 

procedimento de atualização no sistema. Ao finalizar a atualização do Bloco 3 (Família), e seguir 
para o Bloco 4 (Identificação da Pessoa), as informações ficam invisíveis e todos os campos do 

Bloco 4 aparecem “em branco”. A correção deste erro já está sendo analisada pela CAIXA, com alta 
prioridade. 

Porém, o município poderá executar o seguinte procedimento alternativo até que o problema seja 
solucionado: 

 Iniciar a atualização cadastral alterando os Blocos 1, 2 e 3; 

 Ao final do preenchimento do Bloco 3, NÃO clicar em “Continuar Atualizações” e sim ir 

direto para o Bloco 9, clicando na aba correspondente; 
 Alterar os Blocos 9, 10 e o Formulário Suplementar 1 e, após, clicar em “Finalizar 

Atualizações” (até aqui estarão atualizados os dados do domicílio e da família, quais sejam, 

Blocos 1, 2, 3, 9, 10).  
 Em seguida clicar em “Selecione Pessoa da Família”; 

 Escolher a pessoa cujos dados pretende-se atualizar e clicar em “Alterar Pessoa”; 

 A partir daqui fazer as alterações seguindo o fluxo normal de atualização. 

 
PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a 

Coordenação de Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1614/1615. 
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