Secretaria Nacional de Renda de Cidadania – Senarc

Nº 318 • 17 de maio de 2012

MDS divulga estimativas municipais de atendimento do Bolsa Família
Com os dados do Censo de 2010, a meta de atendimento de 13,8 milhões de famílias
foi distribuída entre os municípios
A concessão de benefícios do Programa Bolsa Família (PBF) é realizada mensalmente, tendo como referência
as estimativas municipais de famílias com perfil PBF (assim consideradas aquelas com renda de até R$
140,00por pessoa), calculadas a partir dos dados coletados pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2011, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
ampliou a meta de atendimento do Programa para 13,8 milhões de famílias. Com base nos dados da amostra
do Censo de 2010, divulgados em abril de 2012, o MDS realizou, com o apoio do IBGE, a distribuição desta
meta de atendimento por município.
Desde 2009, a estimativa de famílias beneficiárias passou a incorporar um coeficiente de volatilidade de renda,
que considera a instabilidade de rendimentos das famílias mais pobres. Estudos indicam que as famílias de
baixa renda, por exercerem trabalhos temporários ou informais, apresentam uma oscilação muito grande nos
seus rendimentos de um mês para o outro. A meta de 13,8 milhões de famílias já considera a aplicação do
coeficiente de volatilidade aos dados do Censo 2010.
De acordo com as novas estimativas municipais, o número de famílias pobres a serem atendidas pelo PBF
cresceu nas regiões Norte (23,2%), Nordeste (4,4%) e Sudeste (10,9%). As regiões Sul e Centro-Oeste, por
sua vez, apresentaram redução de potenciais beneficiários de 13,8% e 4,8%, respectivamente.
Em relação à cobertura do Programa, dois grupos de municípios chamam a atenção: os 1.222 que apresentam
uma cobertura do PBF inferior a 90% das novas estimativas; e os 451 municípios que estão com uma
cobertura igual ou superior a 130%. O primeiro grupo precisa reforçar expressivamente as ações de
cadastramento e de atualização cadastral (famílias com cadastros desatualizados podem estar, atualmente,
dentro dos critérios de atendimento do PBF). O grupo com cobertura igual ou superior a 130% deve
empreender grande esforço nas ações de atualização cadastral, para garantir que estejam no PBF famílias que,
de fato, atendam aos critérios.
Para conhecer as novas estimativas de famílias beneficiárias do PBF no seu município ou no seu estado, acesse
o Relatório de Informações Sociais, que foi recentemente atualizado no site do MDS, e escolha a opção “RI
Bolsa Família CadÚnico”.
As estimativas de famílias de baixa renda, Perfil Cadastro Único, também serão atualizadas e estarão
disponíveis a partir de junho. Referem-se ao número de famílias com renda de até meio salário mínimo por
pessoa e poderão ser consultadas no mesmo link.
IMPORTANTE - A atuação dos municípios é fundamental para garantir a inclusão da população mais
vulnerável no PBF. É importante identificar e cadastrar famílias que vivem em bolsões de pobreza e áreas de
difícil acesso, levando o Estado ao cidadão, sem esperar que as pessoas mais pobres cheguem até o Poder
Público. A atualização permanente dos dados das famílias também é crucial para assegurar que o benefício
chegue a quem precisa, contribuindo, assim, para diminuir as desigualdades sociais no Brasil.

Comunicação no extrato bancário às famílias PBF com perfil de acompanhamento de
condicionalidades de saúde
Para alertar as famílias sobre os prazos referentes ao primeiro período de acompanhamento das
condicionalidades de saúde de 2012, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e o
Ministério da Saúde adotaram como estratégia o envio de mensagens no extrato bancário das famílias. Nos
meses de março e abril as famílias com perfil saúde receberam a seguinte mensagem:
“PROCURE O SERVICO DE SAUDE MAIS PROXIMO DE SUA CASA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE
SAUDE DO BOLSA FAMILIA. LEVE AS CRIANCAS PARA PESAR, MEDIR E VACINAR. AS GESTANTES DEVEM
FAZER O PRE-NATAL.”
Dando continuidade a essa estratégia, neste mês de maio, aproximadamente 17 mil famílias que foram
procuradas pela área da saúde, mas não foram localizadas, receberão a seguinte mensagem no
comprovante de saque:
“A SUA FAMÍLIA AINDA NÃO FOI ENCONTRADA PARA FAZER O ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE DO BOLSA
FAMÍLIA. PROCURE O SERVIÇO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO DE SUA CASA ATÉ O PRÓXIMO MÊS.”
O objetivo é incentivar essas famílias a comparecer ao serviço de saúde antes do encerramento da vigência
do acompanhamento, em 29 de junho.
A expectativa é de que, com esta ação, os beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) estejam atentos
ao seu direito de acesso ao serviço de saúde e os municípios consigam realizar o acompanhamento das
condicionalidades de saúde das famílias beneficiárias.
MDS realiza teleconferência sobre “População em situação de rua: inclusão no Cadastro Único
para programas sociais e serviços socioassistenciais”
Na próxima segunda-feira, 21 de maio, a partir das 10h, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS) realiza teleconferência com o objetivo de intensificar as estratégias e ações necessárias para
identificar e cadastrar todas as pessoas em situação de rua, com prioridade para aquelas em situação de
pobreza extrema.
A teleconferência será transmitida ao vivo pelo canal televisivo NBR (Empresa Brasil de Comunicação – EBC)
e terá a participação do público por telefone e e-mail, a serem divulgados no início do programa.
Para assistir:
NBR - Canal 146 da Sky TV e canais da NET a cabo por assinatura
Site da EBC (www.ebcservicos.ebc.com.br/veiculos/nbr/nbr-ao-vivo)
Site da Presidência da República (www.imprensa.planalto.gov.br)
Twitter da NBR (www.twitter.com/tvnbr), inclusive para retransmissão
Link de acesso: http://www.radiobras.gov.br/estatico/tv_nbr.htm#
YouTube da NBR (www.youtube.com/TVNBR), inclusive para retransmissão
Link do stream

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Coordenação de
Atendimento da Senarc: 0800 707 2003.

