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MDS estará presente no Encontro Nacional de Novos Prefeitos e
Prefeitas

Evento será realizado de 28 a 30 de janeiro, em Brasília, para promover a integração entre os Governos
Municipais e Federal
Entre os dias 28 e 30 de janeiro, Brasília será sede do “Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas
– Municípios Fortes, Brasil Sustentável”. O evento coordenado pela Secretaria de Relações Institucionais
da Presidência da República será realizado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães e tem como
principal objetivo promover a integração entre os municípios e o Governo Federal. O evento irá reunir
Ministérios e órgãos do Governo Federal para apresentarem suas políticas e programas executados em
parceria com os governos municipais, entre eles, o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), sob responsabilidade
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).
O BSM, organizado em três grandes eixos de atuação − garantia de renda, acesso a serviços e
inclusão produtiva − envolve cerca de 100 ações executadas por diferentes ministérios. A porta de
entrada para o BSM é o Cadastro Único, o que reforça a necessidade de as informações das famílias
cadastradas serem mantidas corretas e atualizadas.
O Programa Bolsa Família (PBF), juntamente com o Benefício da Prestação Continuada (BPC), é
elemento central do eixo de garantia de renda. Além disso, os beneficiários do PBF constituem público
prioritário para outras ações do BSM. Um exemplo é o Brasil Carinhoso, que compreende tanto o novo
benefício do PBF para Superação da Extrema Pobreza (para famílias que, mesmo com os outros
benefícios do PBF, permaneçam com renda inferior a R$ 70,00 por pessoa) quanto à complementação
de recursos, pelo MDS, para creches públicas ou conveniadas com crianças de 0 a 48 meses
beneficiárias do PBF.
A presidenta Dilma Rousseff fará o pronunciamento de abertura oficial do evento, na segunda (28), onde
serão apresentados os principais programas federais compreendidos nos eixos dos desenvolvimentos
social, econômico, ambiental e urbano e participação social e cidadania. A Ministra do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, Tereza Campello, abre as atividades do dia 29 com a primeira palestra do dia,
apresentando as estratégias do MDS no combate à extrema pobreza no país.
Além disso, o MDS contará com um auditório onde, por meio das Secretarias Nacionais de Renda de
Cidadania (Senarc), de Assistência Social (SNAS), de Segurança Alimentar (Sesan) e Extraordinária para
Superação da Extrema Pobreza (Sesep), apresentará durante os três dias de evento, as seguintes
palestras: “Papel da Assistência Social no Brasil Sem Miséria”; “Brasil Sem Miséria no Campo – PAA,
ATER, Fomento, PNAE, Água para Todos”; “Busca Ativa e Garantia de Renda – Cadastro Único, Bolsa
Família e Brasil Carinhoso”; “Inclusão Produtiva no Brasil Sem Miséria – Pronatec BSM,
Acessuas/Trabalho, Intermediação e Mapa de Oportunidades”; e “Educação e Saúde no Brasil Sem
Miséria – Brasil Carinhoso (Creches e Saúde) e Mais Educação. Os participantes receberão publicações
com orientações para o início do mandato, programas federais que podem ser acessados pela Prefeitura
e demais ações do Governo Federal, incluindo uma cartilha com a descrição de todos os programas que
compõem o Plano Brasil sem Miséria.
Fortalecendo a parceria que o MDS possui com os municípios, haverá um amplo espaço de atendimento

onde técnicos do ministério estarão disponíveis durante os três dias do evento para atender aos Prefeitos
e representantes das Prefeituras. Para subsidiar o atendimento, os técnicos terão em mãos informações
individualizadas de cada município referentes às ações do BSM. No caso do Cadastro Único e Bolsa
Família, o Prefeito terá informações como cobertura cadastral e do PBF, acompanhamento de
condicionalidades, recursos repassados com base no IGD em 2012 e saldo em conta. Ele terá a
oportunidade, portanto, de esclarecer dúvidas específicas referentes ao seu município.
A atuação do Prefeito é muito importante para a gestão municipal do PBF e Cadastro Único, definindo e
acompanhando as ações realizadas. É o seu envolvimento e constante atualização que garantem o bom
andamento das ações do Cadastro Único e do Bolsa Família nos municípios e, consequentemente, maior
efetividade na estratégia de superação da pobreza. Para tanto, o MDS sempre ressalta a necessidade de
que o Prefeito conte com uma equipe altamente qualificada, notadamente o Gestor Municipal, principal
interlocutor dos governos estadual e federal para o tema e responsável pela articulação entre as áreas de
Assistência Social, Saúde e Educação.
Essa é a segunda edição do Encontro. Este ano, a expectativa é levar 20 mil pessoas ao evento entre
Prefeitos de todos os municípios brasileiros com suas respectivas equipes, Ministros, Assessores,
Secretários, Técnicos, entre outros profissionais envolvidos com o desenvolvimento social, econômico de
ambiental e urbano, participação social e cidadania.
Bloqueio dos benefícios das famílias em Revisão Cadastral
As famílias que não atualizaram seus cadastros até 31 de dezembro de 2012 terão os benefícios
bloqueados na Folha de Pagamento de fevereiro de 2013. Para evitar o cancelamento, o Responsável
pela Unidade Familiar (titular do cartão de saque) deverá procurar um posto de atendimento do
Programa Bolsa Família (PBF) ou do Cadastro Único e atualizar os dados até o dia 28 de fevereiro de
2013. Isso evitará o cancelamento e a família voltará a receber o benefício a partir de março de 2013.
ANOTE NA AGENDA
Fevereiro de 2013 – Bloqueio dos benefícios das famílias em Revisão Cadastral que não tenham
atualizado o cadastro até o fim de dezembro.
Março de 2013 – Cancelamento dos benefícios das famílias em Revisão Cadastral que não tenham
atualizado o cadastro até 28 de fevereiro de 2013.

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

