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Brasileiros progridem e Plano Brasil sem Miséria
potencializa ações do PBF
Um estudo divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelou que o poder aquisitivo
dos brasileiros tem crescido. Desde 2003, o País ganhou quase 50 milhões de consumidores,
sendo que, entre 2009 e maio deste ano, 13,1 milhões de brasileiros foram incorporados às
classes A, B e C.
Ainda de acordo com os dados da pesquisa, as classes A (com renda familiar acima de R$
6.745) e B (renda familiar entre R$ 5.174 e R$ 6.745) aumentaram em 12,8%, seguidas da
classe C (entre R$ 1.200 e R$ 5.174), com crescimento de 11,1%. A base da pirâmide,
formada pelas classes D (entre R$ 751 e R$ 1.200 por mês) e E (renda familiar de até R$
751), ficou menor. Em 2003, havia 96,2 milhões de pessoas entre as classes mais pobres,
porém, nos últimos oito anos, esse número acompanhou a redução das desigualdades
sociais e diminuiu seu contingente para 63,6 milhões de brasileiros.
As informações constam no estudo Os Emergentes dos Emergentes: Reflexões Globais e
Ações Globais para a Nova Classe Média Brasileira, que aponta os programas de
transferência de renda, como o Programa Bolsa Família (PBF), como uma das explicações
para o encolhimento da classe E.
Para aprofundar os efeitos do Bolsa Família, o Plano Brasil sem Miséria, lançado no último
mês, vai modificar alguns pontos daquele programa. Uma das principais alterações é o
aumento no limite do número de filhos com idade até 15 anos para inclusão no cálculo do
benefício. Antes, independentemente do número de crianças na família, a quantidade
máxima de benefícios era de até três crianças ou adolescentes. Agora, a família poderá
incluir até cinco filhos no Programa. Com a alteração, a expectativa é de que sejam pagos
1,3 milhão de benefícios financeiros variáveis a mais, com impacto positivo sobre 983 mil
famílias beneficiárias.
Serão incluídas, também, 800 mil famílias que atendem às exigências de entrada no
Programa, mas que não recebem o recurso porque ainda não estão cadastradas. Para
efetuar o cadastramento, haverá um trabalho sistemático e abrangente de localização
desses potenciais beneficiários, chamado de busca ativa.
Na estratégia da busca ativa, sob a coordenação das áreas de assistência social dos
municípios, serão realizados mutirões e campanhas, cruzamento de bases de dados de
cadastros e ações para envolvimento e qualificação dos gestores públicos no atendimento à
população extremamente pobre. Nos municípios com baixa cobertura do Bolsa Família, será
feito um esforço adicional de cadastramento de segmentos específicos da população.
IMPORTANTE: O fortalecimento do Cadastro Único como um grande e atualizado retrato da
população brasileira mais vulnerável requer esforços dos municípios para cadastrar todas as
famílias de baixa renda de sua localidade. Marque uma reunião da Instância de Controle

Social do PBF para planejar e contribuir na estratégia!

Conhecendo boas ações pelo Brasil
Para melhorar o atendimento das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, a
Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Penápolis (SP) criou o Centro de
Referência do Cadastro Único. Uma nova equipe foi capacitada, incorporando ao seu
trabalho conhecimento e procedimentos adequados para realizar uma gestão centralizada e
integrada dos programas sociais.
O Centro de Referência do Cadastro Único de Penápolis funciona de segunda a sexta-feira,
das 8h às 16h, atendendo a uma média de 30 famílias por dia, que buscam pela solução dos
problemas que encontram na relação com os programas sociais das quais são beneficiárias.
A prática proporciona um atendimento mais rápido às pessoas, além de ter aumentado a
confiança das famílias nos programas sociais e o número de concessões de benefícios. Para
se ter uma idéia, a nova organização do serviço resultou na inclusão de, aproximadamente,
1.300 famílias no Cadastro Único, no cancelamento de pagamentos indevidos a 750 famílias,
na redução do risco de fraudes, no aumento do índice de validade dos cadastros, no
aumento no índice de atualização cadastral, na melhoria das informações prestadas e na
inclusão de mais de mil novas famílias no PBF.

A prática do município de Penápolis (SP) está registrada no Observatório de Boas Práticas na
Gestão do PBF, um espaço que tem por finalidade identificar, reunir e divulgar as boas práticas
na gestão do PBF, desenvolvidas nos estados e nos municípios.
Acesse conheça também outras práticas de diferentes regiões do país.
Para incluir sua prática fale com o gestor municipal ou coordenador estadual, eles possuem
senha para cadastrar novas práticas.

Fala Conselheiro!
Uma conselheira do estado do Mato Grosso nos enviou a seguinte mensagem: “Acredito que
toda informação que chega deveria ser melhor divulgada entre os conselheiros, não só do
PBF, mas de todos os Conselhos. Sabemos que muitas vezes os conselheiros não recebem
nenhum tipo de informação que parte das Instâncias maiores, como o MDS”.
Fique atento!
Parabenizamos o comentário da conselheira, que demonstra sensibilidade ao caráter
intersetorial de sua função, conforme abordado no Informe Controle Social nº 20: A
importância da intersetorialidade na gestão do PBF; e no Informe Controle Social nº 24:
Planejamento participativo - Construindo ações coletivas no controle social do PBF.
Colocamo-nos à disposição de todos os Conselhos na conta controlesocialpbf@mds.gov.br, e
lembramos que este informe pode ser enviado a cada nova edição diretamente para
qualquer caixa de e-mail, basta fazer o Cadastro, ao final do Informe.

Fique por dentro e acompanhe a gestão do PBF!


Conheça a rede de programas para o desenvolvimento social

no seu município
Para a execução das Políticas Nacionais de Assistência Social (PNAS) e de Segurança
Alimentar e Nutricional (PNSAN), o MDS conta com o apoio de unidades instaladas nos
municípios brasileiros para ofertar serviços socioassistenciais e promover o acesso da
população à alimentação saudável. É o caso dos Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), Restaurantes
Populares e Bancos de Alimentos.
Os CRAS serão os pontos de atendimento dos programas reunidos no Plano Brasil Sem
Miséria. As sete mil unidades existentes no País funcionam em todos os municípios e outros
pontos serão criados. Localize os CRAS, CREAS, Restaurantes Populares e Bancos de
Alimentos instalados na sua região no site do MDS.



Sistema do Cadastro Único

A inscrição da família no Cadastro Único para Programas Sociais ou a atualização cadastral
são efetivamente realizadas somente após o registro das informações coletadas na base
nacional do Cadastro. Isso se inicia com a digitação dos dados do formulário e segue
procedimentos distintos, conforme a versão do Sistema do Cadastro Único em utilização.
Estão em vigência duas versões desse Sistema: a Versão 6.05, composta por um aplicativo
off-line para a digitação dos dados e de um aplicativo on-line para sua transmissão à base
nacional; e a Versão 7, cujo funcionamento é integralmente on-line, não necessitando de
aplicativo distinto para a transmissão dos dados à base nacional.
Conselheiro, conheça o trabalho desenvolvido pela equipe de gestão do Cadastro em seu
município, tire suas dúvidas e acompanhe os relatórios das famílias cadastradas.



Exercendo o Controle Social!

As Conferências de Assistência Social das capitais terão início a partir deste mês de julho
nas quais serão discutidos os processos de elaboração das políticas locais da área, além da
eleição de representantes para os encontros estaduais. Os encontros serão realizados a
partir de setembro de 2011.
A pauta de debates para a oitava edição da Conferência Nacional, que acontecerá em
Brasília de 7 a 10 de dezembro de 2011, já está definida: A centralidade do Sistema Único
de Assistência Social (Suas) na erradicação da extrema pobreza no Brasil, as estratégias
para a estruturação da gestão do trabalho e a qualificação dos serviços destinados à
população brasileira serão os principais temas do evento.
Acesse aqui a agenda das conferências das capitais.



Dica de leitura

Lançada durante o III Seminário da Rede Brasileira de
Monitoramento e Avaliação, a Revista Brasileira de
Monitoramento e Avaliação propõe a sistematização e
disseminação de experiências e conhecimentos em
monitoramento e avaliação (M&A) em políticas públicas,
programas e projetos sociais no Brasil. É uma iniciativa de
pesquisadores, técnicos e participantes da Rede Brasileira de
Monitoramento e Avaliação (RBMA), com apoio da Secretaria
de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (SAGI/MDS) e da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência República
(SAE/PR).



Dica de acesso
Conheça o blog do CRAS do Município de Piquet Carneiro. A
equipe do CRAS organiza notícias sobre programas federais,
estaduais e municipais que desenvolvem, bem como sistematiza
o trabalho fazendo divulgação de suas atividades.

Cadastre-se

Avalie

Mais Informações

aqui ou envie um email com assunto
“Quero me cadastrar” para
controlesocialpbf@mds.gov.br e
receba os Informes Controle Social a
cada edição

aqui este Informe
Aproveite para deixar
suas dicas e
sugestões

Central Bolsa Família
0800 707 2003

