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MDS consolida ações integradas com foco nos Grupos Populacionais
Tradicionais e Específicos
Parceria tem como objetivos a inclusão no Cadastro Único e o acesso a serviços socioassistenciais

As Secretarias Nacional de Renda de Cidadania e de Assistência Social (Senarc e SNAS/MDS) receberão, no dia
08 de agosto, para reunião técnica, os responsáveis pela gestão da politica de Assistência Social na esfera
estadual: Coordenadores Estaduais do Bolsa Família e Cadastro Único e Coordenadores da Proteção Básica dos
estados do Amapá, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São
Paulo. O objetivo é dar mais um passo para o incremento na identificação de Grupos Populacionais Tradicionais
e Específicos (GPTE) no Cadastro Único, ao destacar a importância de ações de Busca Ativa para identificação e
cadastramento como principal acesso a programas e serviços socioassistenciais.
Durante o encontro, será elaborado em conjunto com as representações estaduais um plano de trabalho, com
a definição de parcerias e ações complementares necessárias para que alguns públicos prioritários sejam alvo
de esforço de inclusão e atualização cadastral. A estratégia de Busca Ativa representa uma mudança de
paradigma na elaboração de políticas públicas, uma vez que inverte o fluxo de geração de público. Dessa
forma, o Estado passa a buscar os eventuais destinatários das políticas, reconhecidos como legítimos sujeitos
de direito.
A proposta é apoiar as iniciativas e as estratégias de Busca Ativa que muitas vezes já estão sendo conduzidas
no âmbito dos estados e municípios, mas que podem ganhar em celeridade e em dimensão com o reforço da
esfera federal e outros parceiros estaduais. Os grupos familiares que receberão especial atenção neste
momento serão os quilombolas, acampados/assentados, extrativistas, catadores de material reciclável,
comunidade de terreiro. Estes grupos foram definidos em função de outras políticas públicas que têm essas
famílias como foco, a exemplo de programas como o Bolsa Verde, Reforma Agrária, entre outros.
Como desdobramento dessa reunião técnica, será dada continuidade às Oficinas de Busca Ativa iniciadas, no
ano passado, e que reuniram gestões municipais, órgãos parceiros, lideranças, movimentos sociais organizados,
dentre outros, que devido ao conhecimento local podem ajudar na identificação de famílias ainda não incluídas
no Cadastro Único. Na busca de universalização das ações, a proposta é que essas reuniões sejam feitas
com todos os estados e que as ações de correta identificação contemplem a todos os 16 grupos considerados
no Cadastro (veja no quadro abaixo).
IMPORTANTE - Além das famílias indígenas e quilombolas, identificadas no Formulário Principal, as pessoas
em situação de rua identificadas no Formulário Suplementar 2 e os resgatados do trabalho análogo ao de
escravo, identificados no campo 2.02, o Cadastro Único identifica outros 12 grupos populacionais por meio
do campo 2.07, do formulário suplementar 1, são eles: famílias ciganas, extrativistas, de pescadores
artesanais, pertencentes a comunidades de terreiro, ribeirinhas, de agricultores familiares, assentadas da
reforma agrária, beneficiárias do Programa Nacional de Crédito Fundiário, acampadas, atingidas por
empreendimentos de infraestrutura, de preso do sistema carcerário e de catadores de material reciclável.
Busca Ativa – Mutirão Bolsa Verde
Equipes dos ministérios que integram o Plano Brasil Sem Miséria (BSM) começam na próxima quarta-feira
(17), o 1º Mutirão Bolsa Verde, que irá percorrer, de barcos e lanchas, 27 municípios no estado do Pará. A
meta é localizar e inserir mais de 30 mil famílias que vivem em áreas prioritárias de conservação ambiental
nos programas Bolsa Família e Bolsa Verde. A ação ainda reforça a Busca Ativa, com a identificação e
inclusão no Cadastro Único de quem ainda não é visível ao Estado. Com o apoio do governo do Pará e

municípios envolvidos, serão emitidos documentos de identidade, CPF e carteira de trabalho. O mutirão terá
a duração de três meses.
Comunicado de Indisponibilidade do Sibec e SIGPBF
Em decorrência de procedimentos de manutenção e de execução de procedimentos operacionais,
respectivamente, os aplicativos do Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec) e o Sistema de Gestão do Programa
Bolsa Família (SIGPBF) estarão indisponíveis neste fim de semana (13 e 14/07). O funcionamento dos Sistemas
será restabelecido na segunda (15).

Inscrições para Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social começam dia 1º de agosto
Os Gestores Municipais e Coordenadores Estaduais do PBF que tenham implementado práticas inovadoras e
bem-sucedidas na gestão local do Bolsa Família e do Cadastro Único podem concorrer ao Prêmio Rosani
Cunha de Desenvolvimento Social: Edição Especial – Bolsa Família 10 anos. As inscrições das
práticas concorrentes devem ser feitas no Observatório de Boas Práticas na Gestão do Programa Bolsa
Família, entre os dias 1º a 27 de agosto de 2013, conforme critérios e requisitos previstos no Edital nº 1.
Podem concorrer ao Prêmio os estados, municípios e Distrito Federal com boas práticas de gestão, que
tenham, ao menos, quatro meses de implementação.
O Prêmio incentiva a sistematização e o compartilhamento das informações sobre as boas práticas entre os
gestores do Programa, por meio da utilização do Observatório de Boas Práticas na Gestão do Programa
Bolsa Família. Este ano, a edição comemora os 10 anos do PBF, com modalidades específicas para estados e
municípios nas seguintes categorias:




Busca Ativa para o cadastramento e a atualização cadastral, incluindo identificação de grupos
populacionais tradicionais e específicos;
Ações articuladas do Plano Brasil Sem Miséria voltadas à inclusão produtiva das famílias beneficiárias
do PBF; e
Gestão de condicionalidades e acompanhamento familiar intersetorial (assistência social, saúde e
educação).

Para
mais
informações,
acesse
o
portal
do
MDS
no
endereço
eletrônico
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/premio10anos. Inscreva e compartilhe sua prática de gestão.

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003. A Central de Relacionamento também funciona nos fins de semana.

