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Prazo final para Revisão Cadastral 2010
A Revisão Cadastral de 2010 está se encerrando. O prazo final para as famílias convocadas
atualizarem seus dados se encerrou em 31 de outubro.
O público da Revisão Cadastral 2010 em todo o país era de 1,168 milhão de famílias. Até
novembro, 792.489 famílias atualizaram seus cadastros. Mais de 376 mil famílias tiveram seus
benefícios bloqueados, o que representa cerca de 32% do total. Para que não haja o
cancelamento dos benefícios e, consequentemente, a exclusão dessas famílias no
Programa Bolsa Família (PBF), o último prazo para atualização cadastral é 31 de
dezembro.
A partir de agora, as famílias com benefícios bloqueados que foram sacar seus benefícios receberão
a seguinte mensagem em seu extrato:
SEU BENEFICIO FOI BLOQUEADO. O CADASTRO DA SUA FAMILIA ESTA
DESATUALIZADO HA MAIS DE 2 ANOS. PROCURE A PREFEITURA PARA FAZER A
ATUALIZACAO DO SEU CADASTRO E EVITAR O CANCELAMENTO DO BENEFICIO.

Importante - Rejeições sistêmicas de cadastro
Ao longo da Revisão Cadastral 2010 de 2010 verificou-se a ocorrência de casos nos quais os
cadastros atualizados pelos municípios eram sistematicamente rejeitados pelo processamento na
base nacional do Cadastro Único.
Nos casos em que os motivos de rejeição não puderam ser resolvidos pelo município, manteve-se o
procedimento de considerar como efetivo o esforço da família e do município para realizar a revisão
cadastral e, consequentemente, as famílias nessa situação foram retiradas do estoque de famílias a
revisar pelo município.
Como estes casos poderão se resolvidos pelo município no futuro, com a implementação da Versão
7 do Cadastro Único, será publicada oportunamente uma relação das famílias com rejeição de
processamento para que os municípios regularizem em definitivo sua situação situações. Essa lista
será divulgada junto com a lista de famílias da Revisão Cadastral 2011.

Revisão Cadastral 2011
Em breve, a Senarc divulgará a Instrução Operacional da Revisão Cadastral de 2011. A previsão é
que serão convocadas para o próximo ano cerca de dois milhões de famílias, que deverão atualizar
os seus cadastros até 31 de outubro de 2011.
O Governo Federal divulgará ainda este ano uma campanha de utilidade pública sobre o processo
de revisão cadastral, que será veiculada em rádios e televisões de todo o Brasil.

Teleconferência “Regras da Revisão Cadastral 2011”
O MDS apresenta na próxima segunda-feira, 22 de novembro, a partir das 16h30 (horário de
Brasília), teleconferência para apresentação das regras da Revisão Cadastral 2011, que
abordará sobre as regras para a revisão cadastral de 2011 e, ainda, sobre os resultados do
processo de atualização cadastral das famílias convocadas em 2010. Os municípios poderão
fazer perguntas que serão respondidas ao vivo.
Para acompanhar a teleconferência existem inúmeros meios de acesso.
Pelos portais:
- www.ebcservicos.ebc.com.br/veiculos/nbr/nbr-ao-vivo
- www.imprensa.planalto.gov.br (acesse o ícone NBR ao vivo) ou pelo Blog do Planalto
http://blog.planalto.gov.br
Via satélite, sintonize a antena parabólica com base nos seguintes parâmetros (sinal
da NBR):
Recepção Digital de Satélite:
Satélite: Star One C2
Posição Orbital do Satélite: 70°W
Polarização: Horizontal
Frequência: 3632
Padrão: DVB-S
SYMBOL RATE: 4.6875
FEC 3/4
PID DE VÍDEO: 0308
PID DE ÁUDIO: 0256
PID DE PCR: 8190
Recepção Analógica de Satélite:
Satélite: Star One C2
Posição Orbital do Satélite: 70°W
Freq.: 4030
Banda L: 1120
Polarização: Vertical
Pela NET (canais das cidades que captam o sinal da NBR):
Anápolis – GO
Belo Horizonte – MG
Blumenau – SC
Brasília – DF
Campinas – SP
Campo Grande – MS
Florianópolis – SC
Goiânia – GO
Indaiatuba – SP
Porto Alegre – RS
Ribeirão Preto – SP
Rio de Janeiro – RJ

12
02
19
13
06
09
19
10
06
15
07
04

Santos – SP
São José do Rio Preto – SP
São Paulo – SP

14
07
05

Sky TV: canal 146
OiTV (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina):
canal 905
EmbratelTV: canal 54
Caso a NBR precise transmitir evento ao vivo do presidente Lula, a teleconferência
será interrompida e retomada após o fim da transmissão presidencial ou durante a
programação, a critério da emissora.
A teleconferência não será transmitida nas agências do Banco do Brasil, por meio do
programa Ponto a Ponto.

ANOTE NA AGENDA
31 de dezembro – termina o prazo para registro das informações de acompanhamento da
agenda de saúde, relativas ao 2° semestre de 2010. O registro das informações de saúde é
feito no Sistema de Gestão do Bolsa Família na Saúde.
TV Escola (MEC) exibe de 22 a 26 de novembro série inédita “Vulnerabilidade Social
e Educação”
O Programa “Salto para o Futuro”, da TV Escola (MEC), exibirá de 22 a 26 de novembro, uma
série que abordará a relação entre vulnerabilidade social e educação, dando grande enfoque
para o Programa Bolsa Família (PBF). São cinco programas que tratarão da relação entre
pobreza e educação, condicionalidades de educação no PBF, intersetorialidade na gestão das
políticas educacionais, acompanhamento da frequência escolar e familiar, entre outros temas.
A série é de suma importância para os gestores do PBF e será exibida às 19h pela TV Escola,
com reprise às 8h e 15h. Os contatos para participação interativa são salto@mec.gov.br e
0800 021 6689 para o “ao vivo” e http://www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo/boletins.asp
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.

