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Apresentação
Ao ti rar 28 milhões de brasileiros da pobreza e levar 36 milhões para a clas-
se média, o Brasil surpreendeu o mundo, mas ainda há 16,2 milhões de 
brasileiros que ainda vivem na mais extrema pobreza.

O Plano Brasil sem Miséria, lançado em 02 de junho de 2011, arti cula e mo-
biliza esforços do Governo Federal, estados e municípios em torno de mais 
de 120 ações na cidade e no campo, distribuídas em três eixos: garanti a de 
renda, inclusão produti va e acesso a serviços voltadas para atender essa 
população extremamente pobre, cuja renda familiar, dividida entre os seus 
membros é inferior a R$ 70 mensais por pessoa. 

Além da parti cipação de 11 ministérios no Brasil Sem Miséria, os estados 
como membros do Pacto Federati vo brasileiro foram incenti vados a elabo-
rar seus Planos Estaduais sem Miséria e a apoiar e mobilizar os municípios 
para a erradicação da extrema pobreza nos seu território alinhados com o 
Brasil Sem Miséria. Todos os estados parti ciparam e assinaram os Pactos 
Regionais promovidos nas cinco regiões do país: norte, nordeste, sudeste, 
sul e centro-oeste. 
 
Várias ações do Plano contam com a parceria de enti dades e grupos da 
sociedade civil que parti cipam ati vamente de sua implementação, como no 
caso de ações de inclusão produti va rural, no Programa Água para Todos, 
nas ações de acesso a serviços através dos conselhos e outros fóruns de 
parti cipação, entre outras.                                          

No âmbito da busca ati va para inclusão e atualização cadastral, a parti ci-
pação das organizações da sociedade civil deve ser arti culada em cada es-
fera federati va com o responsável pelo Programa Bolsa Família e Cadastro 
Único. Pretende-se esti mular essas parceria, divulgando às organizações da 
sociedade civil com mais potencial para atuar nessa esfera, os contatos dos 
gestores estaduais do CadÚnico e também a própria ação de Busca Ati va, 
para que repassem as informações à população e se arti culem para apoiar 
ações de cadastramento.

Para que haja recursos sufi cientes para cumprir as metas do Brasil Sem Mi-
séria, o Plano Plurianual, 12.593, de 18 de janeiro de 2012, em seu arti go 
19, estabelece o Plano como prioridade da Administração Pública Federal. 
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O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é efi caz na ampliação do mercado do 
pequeno agricultor. Seu objeti vo é benefi ciar 255 mil famílias em extrema pobreza 
até 2014.
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Consiste no pagamento de R$ 300 trimestral para a manutenção e conservação dos 
recursos naturais presentes em fl orestas, reservas extrati vistas e em áreas de de-
senvolvimento sustentável. 

Acesso a Serviços –
Saúde, Educação e Assistência Social
A expansão e a qualidade dos serviços públicos ofertados às pessoas em 
situação de extrema pobreza norteiam o Brasil Sem Miséria. Para isso, o 
plano prevê o aumento e o aprimoramento dos serviços ofertados aliados à 
sensibilização, mobilização, para a geração de ocupação e renda e a melho-
ria da qualidade de vida. As ações incluirão os seguintes pontos:

• Documentação;

• Energia elétrica;

• Combate ao trabalho infanti l;

• Segurança Alimentar e Nutricional: Cozinhas comunitárias e bancos 

de alimentos;

• Apoio à população em situação de rua, para que saiam desta 

condição;

• Educação infanti l;

• Saúde da Família;

• Rede Cegonha;

• Distribuição de medicamentos para hipertensos e diabéti cos;

• Tratamento dentário;

• Exames de vista e óculos;

• Assistência social, por meio dos Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência 

Social (CREAS).

Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), presentes em todos 
os municípios, funcionam como postos de atendimento e referência das 
ações do Brasil Sem Miséria.
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Na linha do empreendedorismo, os objeti vos são esti mular a ampliação e 
o fortalecimento dos pequenos negócios e apoiar o microempreendedor 
individual (MEI), com prioridade para aqueles que são benefi ciários do Bol-
sa Família. São desenvolvidas ações para trazer o MEI para a formalidade 
e prestar assistência técnica a esses empreendedores, em parceria com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). A in-
clusão produti va urbana arti cula, ainda, com os bancos públicos iniciati vas 
que visam a ampliar o microcrédito produti vo e orientado, com a redução 
da taxa de juros, aumento da oferta de linhas de crédito e ampliação do 
apoio técnico.

Inclusão Produtiva Rural
No campo, onde se encontra 47% do público do Brasil Sem Miséria, o obje-
ti vo é fortalecer as ati vidades realizadas pelas famílias extremamente po-
bres da agricultura familiar, aumentando a sua capacidade produti va e a en-
trada de seus produtos nos mercados consumidores, através de orientação 
e acompanhamento técnico, oferta de insumos e de água. 
Conheça agora algumas das principais estratégias do Brasil Sem Miséria no 
meio rural.
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Até 2014, 253 mil famílias de agricultores mais pobres terão acompanhamento con-
ti nuado e individualizado por equipes profi ssionais contratadas prioritariamente na 
região pelo Governo Federal. Cada grupo de mil famílias terá a assistência de um 
técnico de nível superior e de dez técnicos de nível médio. Uma parceria com uni-
versidades e a Embrapa vai introduzir tecnologias apropriadas a cada família e, com 
isso, aumentar a produção. 
Em 2011, foram lançadas 3 chamadas para o atendimento de 30 mil famílias. Cerca 
de 10 mil já estão recebendo visitas das equipes técnicas para apoiar a elaboração 
de um projeto produti vo. 
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Para que as famílias consigam implementar os projetos produti vos elaborados em 
conjunto com as equipes de assistência técnica, elas receberão um fomento a fundo 
perdido de R$ 2.400, pagos em parcelas semestrais, durante dois anos, para adquirir 
insumos e equipamentos. O plano prevê outras ações complementares ao fomento, 
como a oferta de sementes da Embrapa e tecnologias apropriadas para cada região. 
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A meta, aqui, é atender 750 mil famílias com a construção de cisternas e sistemas 
simplifi cados coleti vos. Além disso, milhares de famílias serão benefi ciadas por sis-
temas de água voltados para a produção.

Diálogos Sociais 
Realizados em 2011, os Diálogos Sociais em torno do Programa Brasil Sem 
Miséria envolveram diversos atores sociais. Movimentos do Campo: Via 
Campesina, FETRAF, CONTAG;
Movimentos sociais urbanos: Catadores de Material Reciclável, Moradores 
de Rua Redes de ONG e enti dades; Reunião inter-conselhos de políti cas so-
ciais, direitos humanos e temas transversais

Centrais Sindicais; Comunidades Religiosas; Comissão Nacional da Rede de 
Educação Cidadã (RECID); Confederações patronais (CNI, CNA, CNC, CNS, 
CACB) e enti dades da responsabilidade social e do investi mento social priva-
do (GIFE e ETHOS).

As propostas apresentadas naquele momento foram compiladas e enviadas 
ao Ministério de Desenvolvimento Social, para apreciação e incorporação no 
desenvolvimento do programa. 

O objeti vo desse segundo encontro é debater o andamento do Brasil Sem 
Miséria, bem como a forma de parti cipação da Sociedade Civil no Plano. 
Para tal, serão discuti dos os temas que seguem, divididos por eixos:

Busca Ativa
A Busca Ati va é uma estratégia do Plano Brasil Sem Miséria e signifi ca levar 
o Estado ao cidadão, sem esperar que as pessoas mais pobres cheguem até 
o poder público. Com efeito, um dos grandes desafi os do Brasil Sem Miséria 
é alcançar a população considerada invisível, aquela que não acessa serviços 
públicos e vive fora de qualquer rede de proteção social. Os moti vos dessa 
invisibilidade podem ser vários:, ausência de documentação civil; migrações 
constantes; residência em territórios confl agrados; pertencimento a popu-
lações tradicionais que habitam áreas isoladas ou distantes; pertencimento 
a segmentos socialmente excluídos e; desconhecimento de seus direitos, 
entre outros.

A Busca Ati va refere-se à localização, inclusão no Cadastro Único e atuali-
zação cadastral de todas as famílias extremamente pobres, assim como o 
encaminhamento destas famílias aos serviços da rede de proteção social. 
Entende-se como rede de proteção social a oferta de direitos sociais bási-
cos e de oportunidades para inclusão produti va abrangendo as políti cas de 
garanti a de renda (Bolsa Família, Bolsa Verde, Benefí cio de Prestação Con-
ti nuada, Previdência Social), de acesso a serviços (assistência social, saúde, 
educação, energia, água, segurança alimentar e nutricional, entre outras) e 
de trabalho e renda. 
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Com o intuito de promover a inclusão social e econômica dos 16 milhões 
de brasileiros que vivem em situação de pobreza extrema, a Busca Ati va – 
coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 
e em parceria com outros ministérios, estados e municípios, desenvolve 
uma série de medidas, podendo-se destacar: a realização de muti rões, 
campanhas, palestras e ati vidades socioeducati vas; o cruzamento de bases 
de dados; a promoção de visitas domiciliares dos agentes de assistência 
técnica do Ministério de Desenvolvimento Agrário, dos técnicos do INCRA, 
dos agentes de saúde do Ministério da Saúde, dos agentes ambientais do 
Ministério do Meio Ambiente, entre outros; a realização de processos de 
qualifi cação dos gestores públicos dos três níveis de governo para o atendi-
mento à população extremamente pobre.

Garantia de renda
Com o lançamento do BSM, três medidas foram implementadas no Progra-
ma Bolsa Família para melhorar a situação das crianças que vivem na po-
breza e na extrema pobreza. Em setembro de 2011, a quanti dade máxima 
de Benefí cios Variáveis que cada família pode receber foi ampliada de três 
para cinco benefí cios. A medida tem enorme impacto social sobre as famí-
lias com mais de três crianças e adolescentes (de zero a quinze anos), que 
são justamente as que mais sofrem pela condição de extrema pobreza. O 
aumento do limite de Benefí cios Variáveis por família levou ao pagamento 
de 1,3 milhão de novos Benefí cios Variáveis relati vos a crianças de todo o 
País no mês de setembro, quando foi implementado.

Em novembro de 2011, o PBF começou a pagar Benefí cios Variáveis para 
ajudar na nutrição dos bebês durante uma fase fundamental para seu de-
senvolvimento, que vai de zero a seis meses. O benefí cio fi cou conhecido 
como “benefí cio variável nutriz”. O valor é o de um Benefí cio Variável, isto 
é, R$ 32, e não exclui o pagamento do Benefí cio Variável que a família re-
cebe por passar a ter um novo membro de zero a 15 anos, o bebê. O bene-
fí cio variável nutriz conta como um dos cinco Benefí cios Variáveis que cada 
família pode receber. Começa a ser pago quando a criança com idade entre 
zero e seis meses é identi fi cada no Cadastro Único. Seu pagamento cessa 
após seis parcelas, mas a família conti nua recebendo o Benefí cio Variável 
por ter mais uma criança. Em novembro de 2011 foram pagos 69.059 be-
nefí cios nutriz.

Finalmente, em dezembro, teve início o pagamento dos Benefí cios Variáveis 
desti nados à proteção das mulheres grávidas - e consequentemente, dos 
bebês. Chamado de “benefí cio variável à gestante”, no valor de R$ 32, ele 
é pago por nove parcelas contadas a parti r do momento em que a mulher 
é identi fi cada pela rede de saúde como gestante. A medida representa um 
estí mulo à realização dos exames pré-natal, e também conta no limite de 
cinco Benefí cios Variáveis por família. Sua implantação só foi possível graças 
ao aperfeiçoamento do sistema de gestão do MDS e à sua integração com o 
do Ministério da Saúde. 

Tudo isso esti mula o desenvolvimento adequado das crianças, inclusive an-
tes mesmo do nascimento, melhorando suas perspecti vas de desenvolvi-
mento futuro. 

Em 2011, o MDS fi rmou pactuações dessa natureza com nove unidades da 
federação para a complementação de renda alcance : Acre, Amapá, Distri-
to Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e 
São Paulo, e Mato Grosso e Goiás. A expectati va para 2012 é de envolver 
novos estados.

Inclusão Produtiva Urbana
Para as cidades, a inclusão produti va arti cula ações e programas que favore-
cem a inserção no mercado de trabalho seja por meio do emprego formal, 
do empreendedorismo ou de empreendimentos da economia solidária. Re-
úne iniciati vas de oferta de qualifi cação sócio-profi ssional e intermediação 
de mão-de-obra, que visam à colocação dos benefi ciários em postos de em-
prego com carteira de trabalho e previdência assinada, de apoio a microem-
preendedores e a cooperati vas de economia solidária.

A oferta de turmas de qualifi cação sócio-profi ssional é realizada por meio 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e 
o Programa Mulheres Mil. Ambos os programas operam com insti tuições de 
reconhecida qualidade técnica, como as enti dades do Sistema “S” e os insti -
tutos federais de ensino técnico e tecnológico, com oferta gratuita de mais 
de 200 ti pos de cursos de formação inicial e conti nuada, sintonizados com 
a vocação econômica de cada região. O aluno recebe material pedagógico, 
lanche e transporte gratuitamente. A arti culação com a intermediação de 
mão-de-obra, por meio, sobretudo, do Sistema Nacional de Empregos (SINE), 
expressa a ligação entre a qualifi cação e a colocação no mercado de trabalho. 
O MDS fi rma parcerias com enti dades representati vas de empregadores com 
o objeti vo de captar vagas de emprego para o público do Plano BSM.


