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Últimas semanas para atualização cadastral
Famílias sem atualização até o fim de 2011 tiveram benefícios bloqueados em janeiro. Caso não
haja atualização até 29 de fevereiro, benefícios serão cancelados.
As famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF) que foram convocadas para realizar a atualização
cadastral no ciclo 2011 têm até o dia 29 de fevereiro para atualizar as informações no Cadastro Único.
Caso contrário, seus benefícios, que já estão bloqueados, serão cancelados.
Já as famílias convocadas que estão no Cadastro Único, porém não são beneficiárias do PBF, perdem, caso
não façam a atualização, o acesso a outras iniciativas que usam o CadÚnico na identificação de
beneficiários, como a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), a Isenção da Taxa de Inscrição em
Concursos Públicos e a Aposentadoria para Donos de Casa, entre outras.
O processo de atualização cadastral de 2011 teve início com a convocação de 2,3 milhões de famílias. Ao
final de 2011, os cadastros de 1.362.065 famílias ainda estavam pendentes de atualização. Em janeiro, os
benefícios das famílias do PBF que não haviam efetuado a atualização até o final de 2011 foram
bloqueados (continuam sendo depositados, mas não podem ser sacados caso não haja atualização). Essas
famílias têm até o dia 29 de fevereiro de 2012 para atualizar os cadastros. Após essa data, como explicado,
os benefícios que haviam sido bloqueados serão cancelados (a família será desligada do PBF).

Tutorial sobre desligamento voluntário e retorno garantido
O Tutorial sobre o Desligamento Voluntário – Retorno Garantido estará disponível a partir do dia 14 de
fevereiro no Portal EaD–MDS. O tutorial traz orientações sobre os procedimentos para efetivar o retorno
garantido e sobre as novas regras de cancelamento e reversão de cancelamento de benefícios no
Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec). Esse Tutorial é de livre acesso a todos os interessados no
assunto.
Capacitação a distância sobre o IGD-M
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) desenvolveu um curso de capacitação sem
tutoria, a distância, para que os gestores, técnicos, membros das Instâncias de Controle Social (ICS) e
parceiros do Bolsa Família possam aprofundar seus conhecimentos sobre o Índice de Gestão
Descentralizada Municipal (IGD-M).
A partir de estudo dirigido e análise de casos, o curso permite conhecer, compreender e utilizar o IGD-M
como ferramenta para diagnosticar problemas e desenvolver melhorias no desempenho do município no
que diz respeito à gestão do PBF e do Cadastro Único.
A capacitação usará material disponibilizado no Portal EaD–MDS no ambiente virtual de aprendizagem
(AVA) Moodle, constituído de um guia de navegação interativo em telas web, de exercícios
autoavaliativos e de uma avaliação de aprendizagem ao final do curso. O curso também coloca à
disposição uma biblioteca virtual com materiais instrucionais em PDF para leituras complementares.

Para obter o certificado do curso, de 20 horas de duração, o participante deverá atingir 50% de acertos
na avaliação final.
Para participar, é necessário ser cadastrado no SigPBF com perfil de gestor ou técnico ou membro de
ICS, preencher o cadastro de usuário, caso ainda não o tenha feito, acessar o AVA com seu login (CPF)
e senha e clicar no link do novo curso disponível.
As turmas serão organizadas com número de vagas limitado e serão abertas conforme demanda.
Portanto, se você clicar no link da turma e receber a mensagem de que ela já está encerrada, aguarde a
abertura da próxima. Os lançamentos de turmas poderão ser semanais.
Para cada turma, haverá um fórum especial para esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo, mediado
por um técnico especialista da Senarc. Mais informações sobre o fórum serão divulgadas durante o
curso.
ATENÇÃO:
As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 9 de fevereiro de 2012, no endereço eletrônico:
www.mds.gov.br/ead.
ANOTE NA AGENDA
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.

