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Nesta edição:
• Benefício à gestante dispensa marcação na V7
• Senarc tem novo secretário

Reta final da atualização cadastral
Famílias que não fizeram a atualização até o fim de 2011 terão benefícios bloqueados em janeiro.
Prazo para atualização acaba em 29 de fevereiro. Após essa data, benefícios serão cancelados.
O processo de atualização cadastral de 2011 teve início com a convocação de 2,3 milhões de famílias.
Encerramos o ano com 1.362.065 famílias ainda pendentes de atualização. Dentre elas, 633.048 não são
atendidas pelo Programa Bolsa Família (PBF). Ainda assim, é muito importante que realizem a atualização,
pois somente cadastros atualizados permitem acesso às iniciativas que utilizam o Cadastro Único para a
identificação de beneficiários (veja lista abaixo).
As demais 729.017 famílias pendentes de atualização cadastral são atendidas pelo Bolsa Família. Nesse
universo, 479.045 famílias fazem parte do processo de revisão periódica e 249.972 estão sob averiguação
das informações prestadas ao Cadastro Único.
É importante lembrar que neste mês de janeiro será realizado o bloqueio dos benefícios das famílias do
PBF que não efetuaram a atualização até o final de 2011. Elas têm até o dia 29 de fevereiro de 2012 para
atualizar os cadastros. Após essa data, os benefícios serão cancelados.

Iniciativas que utilizam o Cadastro Único como instrumento de identificação de
beneficiários












Carteira do Idoso
Isenção da Taxa de Inscrição em Concursos Públicos
ProJovem Adolescente
Programa Cisternas
Programa Minha Casa, Minha Vida
Tarifa Social de Energia Elétrica
Benefício de Prestação Continuada – BPC
Bolsa Verde
Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais
Passe Livre
Aposentadoria para Donos de Casa

Benefício à gestante dispensa marcação na V7

A concessão do Benefício Variável à Gestante não requer marcação no Cadastro Único, indicando que
existe uma grávida na família. O Cadastro não conta com um campo específico para esse registro.
O benefício à gestante é concedido por meio de um sistema próprio do Ministério da Saúde (MS), fruto
do acompanhamento efetuado pelo Sistema de Saúde junto às famílias beneficiárias.

Senarc tem novo secretário
O sociólogo Luís Henrique da Silva de Paiva, antes secretário-adjunto da Senarc, assumiu na última
segunda-feira, dia 16 de janeiro, o comando da Secretaria.
Luís Henrique vem trabalhando na Senarc desde o início de 2010, primeiramente como assessor e,
desde janeiro do ano passado, como secretário-adjunto.
Membro da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, já teve cargos na
Casa Civil da Presidência da República, nos Ministérios da Previdência Social e do Trabalho e Emprego.
O novo secretário tem doutorado em sociologia e política pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), e é mestre em sociologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e em políticas
sociais pela Universidade de Southampton (Inglaterra).
Ele substitui Tiago Falcão, que desde segunda-feira está à frente da Secretaria Extraordinária de
Erradicação da Extrema Pobreza (Sesep), também do MDS.
ANOTE NA AGENDA
Janeiro de 2012 - Bloqueio dos benefícios das famílias em Revisão Cadastral e Auditorias que não
tenham o cadastro atualizado até o fim de dezembro.
31 de janeiro de 2012 – Prazo para registro e avaliação do recurso on line no Sicon por
descumprimento de condicionalidades.
29 de fevereiro de 2012 - Prazo final para atualização cadastral e desbloqueio dos benefícios. Após
esta data, o benefício será cancelado.
Março de 2012 - Cancelamento dos benefícios das famílias em Revisão Cadastral e Auditorias que não
tenham o cadastro atualizado até 28 de fevereiro de 2012.

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.

