1
Discurso da Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
– Tereza Campello – na Cerimônia de Anúncio de medida complementando renda
a todos os beneficiários do Bolsa Família, em 19 de fevereiro de 2013, às 11h00,
no Palácio do Planalto, Salão Nobre.
Por muito tempo o Brasil viveu uma falsa dicotomia entre desenvolvimento
econômico e políticas de inclusão.
Na última década, porém, um conjunto de políticas sociais mostrou que outro
caminho é possível.
Um grande marco nesse novo direcionamento foi o programa Bolsa Família.
Criado em 2003, no Governo Lula, representou a primeira grande incursão do
país em políticas sociais centradas - de fato - na pobreza.
Hoje o Bolsa Família é a base do Plano Brasil Sem Miséria e, para encarar
esse desafio, precisou se reinventar.
Após anos trabalhando com benefícios de valores fixos, em 2012 - com o
Brasil Carinhoso - o Bolsa Família passou a variar de acordo com a severidade da
pobreza. Isso modificou a lógica de funcionamento e tornou a gestão do Bolsa
Família ainda mais complexa.
Mas o esforço valeu a pena. O Brasil Carinhoso teve impacto imediato e
certeiro em todo o Brasil, retirando da extrema pobreza 16 milhões e 400 mil
pessoas em famílias com crianças.
Este resultado nos deu a segurança para dar mais um passo.
A Presidenta Dilma assina hoje medida que garante que o mesmo tipo de
benefício passe a ser pago a todas as famílias do Bolsa Família em situação de
extrema pobreza.
Mais uma vez os impactos serão imediatos: a partir do dia 18 março, todos os
beneficiários do Bolsa Família receberão benefícios suficientes para que cada
membro da família tenha uma renda de no mínimo R$ 70 reais.
Assim, o Bolsa Família chega aos seus 10 anos comemorando uma conquista:
o fim da miséria, do ponto de vista da renda, no universo dos seus beneficiários.
Este é um marco nesta nossa caminhada.
Antecipamos prazos e metas garantindo que mais 2 milhões e 500 mil
Brasileiros superem a extrema pobreza.
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São os últimos beneficiários do Bolsa Família a ultrapassar a linha de miséria.
Esta decisão, e seus efeitos, se alicerçam no gigantesco esforço feito pelo
Brasil ao longo destes 10 anos de construção do Bolsa Família.
É necessário explicar a medida, e apresentar seus impactos, para que a
dimensão histórica deste ato fique clara.
Vamos aos fatos e dados:
- A partir de 2003 com a criação do Bolsa Família, as bases de dados, finalmente,
foram unificadas no Cadastro Único.
- Com o Bolsa Família eliminamos a sobreposição de beneficiários e demos
transparência às ações dispersas de renda que haviam sido implementadas em
2002.
É fundamental destacar os méritos de criar um programa como o Bolsa
Família com objetivo explicito de aliviar a pobreza
É um orgulho ter feito parte da equipe que montou o BF, coordenado por Miriam
Belchior e composto por muitos dos que se encontram aqui hoje, em especial Dra.
Ana Fonseca. Mas todos sabem quem era o verdadeiro gênio por trás do grupo:
Luiz Inácio Lula da Silva.
O grande diferencial do Bolsa Família é ter escala nacional: chegamos a
todos os municípios, apoiados na rede de assistência social das prefeituras. Em
oito anos quadruplicamos, em valores reais, o orçamento e alcançamos mais de 45
milhões de pessoas.
Gráfico: “Evolução dos Programas de Transferência de Renda”

O Bolsa Família também se tornou a grande porta de entrada para a
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população pobre: para documentação civil, acompanhamento pré-natal, vacinação
e para a educação.
Com o Bolsa Família, 15 milhões e setecentos mil alunos têm frequência
escolar individualizada, acompanhada bimestralmente. Antes não era assim.
Esta sólida plataforma se constituiu na alavanca para todo o Brasil sem
Miséria.
Desde o início de seu governo, Presidenta, o Investimento no Bolsa Família
saltou de 15 bilhões para 24 bilhões de reais, cresceu 60% com o Brasil Sem
Miséria e o Brasil Carinhoso.
É importante entender o que mudou, na prática, no benefício das famílias.
Vamos usar um exemplo:
Gráfico “Simulação dos impactos na mudança do Bolsa Família – 1ª. parte

Nesta tela temos a renda de três famílias extremamente pobres, que tem a
mesma composição familiar (mesmo número de filhos e com a mesma idade), mas
que tem rendas diferentes. Esta é a renda das famílias. Renda de seu trabalho.
Lembramos que 70% dos adultos do Bolsa Família trabalham. Trabalham,
mas são mal remunerados e mais vulneráveis. Por isso construímos essa rede de
proteção. Voltando...
As famílias têm rendas diferentes vindas do seu trabalho, mas como a
composição familiar é idêntica, recebiam um beneficio de mesmo valor - em
amarelo é o Bolsa.
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Gráfico “Simulação dos impactos na mudança do Bolsa Família – 2ª. parte

Vejam que, no exemplo, depois de pago o Bolsa Família, uma delas
ultrapassa a linha dos 70 reais, mas as outras não.
Agora, com o Brasil Sem Miséria, os benefícios do Bolsa Família irão variar
segundo a severidade da pobreza. Quem tem menos renda recebe mais, e todos
chegam, no mínimo, a um mesmo patamar de renda.
Gráfico “Simulação dos impactos na mudança do Bolsa Família” – 3ª. parte

O impacto das medidas na renda das famílias pode ser avaliado no gráfico a
seguir:
Se tirássemos uma foto em 2011 dos beneficiários do Bolsa Família, teríamos o
seguinte quadro:
- 36 milhões de pessoas seriam extremamente pobres se dependessem
exclusivamente de sua renda vinda do trabalho
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Gráfico “Evolução da extrema pobreza entre os beneficiários do Bolsa Família”

- Ao receber o Bolsa Família, 14 milhões de pessoas superam a extrema pobreza;
- As outras 22 milhões de pessoas, têm sua pobreza aliviada, mas continuam em
Extrema Pobreza mesmo depois de receber o Bolsa Família.

Estes números foram superados por sua iniciativa, Presidenta, com o Brasil
Sem Miséria.
Ainda em 2011, com os reajustes favorecendo as crianças e com o gatilho de
3 para 5 filhos, 3 milhões e 100 mil pessoas saíram da extrema pobreza.
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Em 2012, com o Brasil Carinhoso, mais 16 milhões e 400 mil pessoas
passam a ter renda acima de 70 reais.

Restavam assim, no Bolsa Família, como demonstramos em dezembro, 2
milhões e quinhentas mil pessoas.
Em março, com a medida assinada pela senhora, Presidenta, estas 2 milhões
e 500 mil pessoas ultrapassarão a linha da extrema pobreza - 42,6% deles, jovens
entre 16 e 25 anos.

Os últimos beneficiários do BF que ainda tinham renda inferior a R$70,00.
São mais 800 milhões de reais que, somados ao Brasil Carinhoso,
representam 4 bilhões e seiscentos milhões de reais direcionados aos mais pobres
entre os pobres.
Por fim apresentamos a estimativa do impacto do Brasil Sem Miséria na
extrema pobreza do país. Nos apoiamos em Nota Técnica do IPEA, elaborada por
Rafael Osório e Pedro Souza, que analisa o potencial de redução da extrema
pobreza do Brasil Carinhoso e do novo desenho do Bolsa Família.
São simulações com base nos dados da PNAD 2011.
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Qualquer outra fonte ou pesquisa mostrará resultados semelhantes: uma
vigorosa redução da extrema pobreza do ponto de vista da renda.
Neste primeiro quadro temos a renda dos 10 por cento mais pobres da
população em 2011, distribuídos por faixa de renda.
Gráfico “Potencial de redução da extrema pobreza” – PNAD 2011

De acordo com a PNAD esta seria a renda das famílias, fruto do seu
trabalho.
A renda, dos 10 por cento mais pobres, sem o Bolsa Família.
A área laranjada representa o que falta de renda para que todas as pessoas
superem os 70 reais.
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Percebam que quando adicionamos o Bolsa Família, a renda de todos é
ampliada na mesma proporção, independente da severidade da pobreza.

Com o Bolsa Família conseguimos um grande impacto na renda dos 10 por
cento mais pobres.
E a redução da extrema pobreza chegou a 36%.
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Com o Brasil Sem Miséria, estamos dando mais um passo: transferindo renda
suficiente para que todos os beneficiários do Bolsa Família superem 70 reais.
Todos chegam num mesmo platô.

Pela nota do IPEA a redução da extrema pobreza (que é a redução da área
laranjada) passa de 36% para 89%.

Esta área laranjada remanescente é objeto da nossa Busca Ativa.
Quando falamos do Bolsa Família, não estamos falando de contar pessoas ou
de estatística. Estas pessoas têm nome, endereço, e sabemos, mês a mês, em
qual agência da Caixa, ou em qual casa lotérica, estas famílias retiram seus
benefícios.
E cada uma sabe o que estes valores representam em suas vidas.
Ainda estamos no meio de seu mandato Presidenta, e temos muito a fazer.
A senhora tem sido enfática ao determinar que façamos a Busca Ativa de
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todos os brasileiros ainda fora do Cadastro. Estamos trabalhando muito para isto.
Já localizamos quase 800 mil famílias.
E, junto com os prefeitos eleitos, temos a missão de localizar mais 700 mil
famílias.
Mas não descuidaremos do nosso Cadastro. Temos orgulho de ter um dos
cadastros mais bem focalizados do mundo. Nossos mecanismos de controle são
rigorosos e periodicamente cruzamos dados com Receita, INSS, CAGED, Tribunais
Eleitorais e outros.
O Cadastro é transparente.
A cada dia introduzimos inovadores mecanismos de controle. É o caso do
monitoramento de variações de renda que já começamos a fazer este ano.
A frase síntese da nossa comemoração hoje fala muito: é só um começo.
Não vamos nos limitar à miséria monetária.
Estão em curso ações estruturantes que ampliam oportunidades para o
público do Brasil sem Miséria.
Usamos o Cadastro Único e as bases de dados dos demais programas, para
reorganizar a oferta de serviços.
Está em curso a verdadeira reforma: colocar o Estado a serviço de quem
mais precisa.
Por isso o Cadastro Único é precioso. É o nosso instrumento de gestão, de
monitoramento, para reorientar esta oferta. É o nosso mapa da miséria.
Estamos agindo: para agir precisamos do nome, endereço, escolaridade de
cada membro da família. Informações sobre frequência escolar, renda,
participação no mercado de trabalho, tarifa social de energia, produção rural e
outros.
Ampliamos a oferta de serviços para os mais pobres: em parceria com o
MEC, por exemplo, triplicamos o numero de escolas em tempo integral com
maioria de alunos do Bolsa Família.
Pagamos 50% a mais para a abertura de vagas em creches para as crianças
pobres, e já identificamos 381 mil crianças desde o Brasil Carinhoso.
A concentração de Pobreza também é critério do Ministério da Saúde para
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construção e reforma de UBS e para cirurgia de cataratas.
O mesmo fizemos com ações estruturais de inclusão econômica das famílias,
em curso em todo o Brasil.
Seu comando e compromisso, Presidenta, é universalizar o acesso à água no
meio rural: Um milhão de pessoas já se beneficiaram das 260 mil cisternas
entregues no semiárido em seu governo.
Superando o preconceito e seus limites, 267 mil trabalhadores pobres, de
baixa escolaridade, querem melhorar de vida. E voltaram à sala de aula em cursos
de qualificação profissional do PRONATEC. Chegaremos em 2014 com 1 milhão.
Todas as nossas metas estão sendo cumpridas, e todos os dias computamos
mais um avanço.
Hoje por exemplo, Presidenta, entregamos, com o Ministério de Minas e
Energia, as listagens do Cadastro Único para as concessionárias de energia
elétrica. Faremos a busca ativa para levar o Luz para Todos para os pobres.
Estamos levando o mapa de oportunidades para o mapa da pobreza
(oportunidade de emprego, de creche, de luz, de microcrédito).
Hoje damos um passo importante em direção a uma sociedade mais
inclusiva e justa. Ao instituir um padrão abaixo do qual nenhuma família deverá
estar. E garantir uma política publica efetiva que responda por este padrão.
E é só o começo.
Hoje damos mais um passo na construção de um Brasil Sem Miséria.

