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Resultados da Revisão Cadastral 2012

Mais de 300 mil famílias tiveram o benefício cancelado em maio de 2013
Anualmente, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realiza a Revisão Cadastral
para identificar famílias que estão com as informações desatualizadas há mais de dois anos no Cadastro
Único. Em 2012, a ação envolveu 1,5 milhão de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF), o
que resultou na atualização de mais de um milhão de cadastros e no cancelamento de 302.636 benefícios
neste mês de maio.
Desde o início do processo de Revisão Cadastral, as famílias com cadastros desatualizados receberam
avisos nos extratos bancários de pagamento do Bolsa Família, sobre a importância da atualização cadastral.
As famílias que não atualizaram o cadastro, até 18 de janeiro de 2013, tiveram os benefícios bloqueados e
ao tentarem sacar o benefício, em fevereiro, receberam nova mensagem com orientações para procurar a
gestão municipal.
As famílias que não atualizaram os cadastros, até 28 de março, tiveram o benefício cancelado e, caso
atualizem seu cadastro no prazo de seis meses depois do cancelamento, passarão pela reversão de
cancelamento do benefício e, se permanecerem dentro dos critérios de elegibilidade do PBF, terão o
benefício liberado. Assim, neste momento, é imprescindível que os municípios realizem a Busca Ativa, a fim
de evitar que famílias extremamente pobres e pobres continuem sem receber o benefício por falta de
informação ou por dificuldades de se locomover aos locais onde é feita a atualização cadastral.
Decorridos os seis meses de cancelamento, para voltar a receber o Bolsa Família, além da atualização
cadastral, as famílias passarão novamente pelo processo de habilitação, seleção e concessão de benefício.
Abaixo, o quadro-resumo com o número de famílias com benefícios cancelados pela Revisão Cadastral, por
estado. A lista individualizada das famílias que tiveram os benefícios cancelados estará disponível no
Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SIGPBF).
QUADRO-RESUMO DOS CANCELAMENTOS – REVISÃO CADASTRAL
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No SIGPBF também está disponível a lista das famílias com cadastro desatualizado que não são
beneficiárias. A atualização cadastral é um dos requisitos para que a família seja habilitada ao PBF e,
mesmo dentro dos critérios de elegibilidade, a família que estiver com os dados cadastrais desatualizados
há mais de dois anos não será incluída no Programa.
IMPORTANTE – A atualização cadastral periódica é um dos mecanismos de controle do Bolsa Família, que
atende a mais de 13 milhões de famílias extremamente pobres e pobres. Para garantir a boa gestão do PBF
e do Cadastro Único, qualquer alteração, como mudança de endereço ou de renda, localização da escola
dos filhos para acompanhamento da frequência escolar e composição familiar, deve ser comunicada à
gestão municipal.
Senarc envia cartas às famílias incluídas no Cadastro Único
Nas próximas semanas, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) enviará às famílias que
foram incluídas no Cadastro Único entre os meses de novembro de 2012 a fevereiro de 2013, cartas
com as informações de composição familiar e o Número de Identificação Social (NIS) de cada um dos
componentes da família. Esta carta deverá ser guardada pela família como uma forma de comprovar a
inclusão no Cadastro Único.
Esta ação tem como objetivo informar às famílias sobre a efetiva inclusão no Cadastro Único, bem
como orientar sobre a necessidade de atualização cadastral a cada dois anos ou sempre que houver
alteração nos dados cadastrais.
II Encontro Regional de Coordenadores Estaduais do PBF e do Cadastro Único – Sul e
Sudeste
Seguindo a programação dos Encontros Regionais de Coordenadores Estaduais do PBF e do Cadastro
Único de 2013, está sendo realizado hoje e amanhã, 16 e 17 de maio, o II Encontro que conta com a
presença de Coordenadores Estaduais das Regiões Sul e Sudeste.
O evento está ocorrendo no Rio de Janeiro, e, como indicado anteriormente, temas como o Índice de
Gestão Descentralizada (IGD), de Acompanhamento das Famílias do PBF, de Revisão Cadastral, da
Fiscalização, e das Estratégias para a Busca Ativa de Grupos Populacionais Específicos estão sendo
abordados. O objetivo do evento é fazer uma reflexão conjunta e troca de experiências entre a Senarc
e as Coordenações Estaduais sobre assuntos relacionados à gestão descentralizada do Bolsa Família e
do Cadastro Único.
Confira abaixo as informações dos próximos Encontros:
Data
23 e 24 de maio

Local
Belém/PA

Estados
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Alagoas e

6 e 7 de junho

Brasília/DF

Maranhão
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia,
Tocantins e Distrito Federal

ANOTE NA AGENDA
10 de junho – fim do prazo para que os municípios com indícios de políticos eleitos identificados na
condição de beneficiários do PBF respondam ao questionário do “SIMAC-Questionário”.
PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Central de
Relacionamento da Senarc: 0800 707 2003

