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Queda da Pobreza 



•O SUAS e a Proteção Social



CF-88 -MARCO DA PROTEÇÃO SOCIAL
• Alargou o arco dos direitos sociais e não só 

isso. 

• Alargou o campo da proteção social sob 
responsabilidade estatal, com impactos :

– No desenho das políticas, 

– Na definição dos beneficiários e 

– Dos benefícios. 

• Instituiu o direito à seguridade social e dentro 
dele, o direito a Assistência Social



Direitos na Proteção Social

1 – Garantia de Renda

2 – Serviços Universais

3 – Políticas Transversais



Garantia de Renda

• Previdência Urbana
• Previdência Rural
• BPC 
• PBF
• Beneficios Eventuais

 Reconhecimento do princípio da solidariedade social
 Beneficios contributivos, semi-contributivos e não contributivos
 Ações complementares – diferentes publicos



Benefícios Previdenciários e 
Assistenciais–Dez/12

Faixas de valor dos 
benefícios 

PBF BPC1 RGPS Total 
% sobre 
total de 
benefícios  

Total de benefícios < 
1 SM  

13.902.155 - 699.500 14.601.655 33,2% 

Total de benefícios = 
1 SM  

- 3.999.462 16.169.188 20.168.650 45,9% 

Total de benefícios > 
1 SM  

- - 9.164.167 9.164.167 20,9% 

Nº total de benefícios  13.902.155 3.999.462 26.032.855 43.934.472 100,0% 

 



Serviços Universais
• Saude

• Educação básica

• Assistência Social

• Políticas Transversais

• Igualdade de Genero

• Igualdade Racial

• Minorias e Direitos Humanos
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Direitos da Assistência Social

-Serviços tipificados

a) PSB

b) PSE média complexidade

alta complexidade

- Benefícios:

a) BPC

b) PBF



• 48% de aumento em valores reais (2003 – 2012 / IPCA) 

• 66% a mais como porcentagem do PIB

Elaboração: Disoc/IPEA, em  IPEA, Nota Técnica Nº 9, 2012
Fonte: SIAFI/SIDOR

TRAJETÓRIA DO GASTO SOCIAL FEDERAL, 1995 A 2010: 

ASSISTÊNCIA SOCIAL





Ampliação do número de famílias beneficiárias e 
do orçamento do Bolsa Família

(*) Valores reais (2011). Bolsa Alimentação, Bolsa Escola, Bolsa Família e Cartão Alimentação. Fonte: MDS.

Transferência de

Renda* (R$ bilhões)
Famílias beneficiárias

do Bolsa Família (milhões)

O valor total das transferências do Bolsa Família teve aumento real de 55% 
entre 2010 e 2013 e o benefício entre os mais pobres cresceu 102%



BRASIL SEM MISÉRIA



Redução da extrema pobreza em todas as faixas 
etárias, especialmente entre crianças e adolescentes

Fonte: DISOC/IPEA. Elaborado a partir da PNAD/IBGE de 2011.



Busca Ativa

Fonte: Cadastro Único e folha de pagamento do Bolsa Família.

910,7 mil famílias extremamente pobres incluídas no 
Cadastro Único e recebendo o Bolsa Família





Pronatec BSM

Fonte: SISTEC/MEC, 19 de agosto de 2013.

• Matrículas em 498 tipos de cursos
• 1.841 municípios com matrículas realizadas
• 48% dos inscritos têm entre 18 e 29 anos
• 66% das inscrições são de mulheres

Mais de 600 mil matrículas em cursos de qualificação profissional





Água Para Todos – Cisternas de Consumo

Fonte: MDS, MI, Funasa/MS e FBB, julho de 2013.

355,1 mil cisternas entregues para universalizar
o acesso à água para famílias do semiárido



Água Para Todos – Água para produção

Fonte: MDS, julho de 2013.

76 mil cisternas de produção e outras tecnologias sociais serão 
instaladas até 2014 para recuperar a capacidade produtiva das

famílias afetadas pela estiagem prolongada no semiárido

Tecnologias sociais apoiadas:

• Cisterna de placas (calçadão, 
enxurrada e aprisco/telhadão)

• Barragem subterrânea
• Barreiro-trincheira
• Sistema de barraginha
• Tanque de pedras
• Bomba d’água popular
• Barreiro lonado
• Pequenas barragens / 

microaçudes



Assistência Técnica e Fomento

(*) Estados de MG, RS e DF. Fonte: MDS.

259,8 mil famílias agora têm mais condições 
de aumentar a produção e melhorar a renda

Com o apoio da assistência
técnica, 29 mil famílias já
elaboraram seus projetos de
estruturação produtiva e estão
recebendo recursos de fomento
(maio/2013).

Os projetos produtivos têm
atividades voltadas à criação de
pequenos animais (porcos, aves,
cabras e ovelhas), bovinocultura
e horticultura.

Os recursos recebidos pelas
famílias são investidos
principalmente na compra de
animais e na construção de
estrutura física para a criação
(galinheiros, chiqueiros).





Ação Brasil Carinhoso - Creches

Fonte: MEC, 19 de junho de 2013.

Mais igualdade: ampliação do acesso das crianças mais pobres às creches

• Repasse adicional de até R$ 1.458 por aluno/ano para vagas ocupadas 
por crianças do Bolsa Família

 Em 2012, 2.744 municípios fizeram cadastramento para atendimento de 381,5 
mil crianças

 Para 2013, 1.948 municípios iniciaram o cadastramento para atendimento de 
277,8 mil crianças desde a abertura do sistema de adesão até 19/agosto/2013

• Antecipação de recursos para novas turmas de educação infantil que 
ainda não recebem Fundeb

 Valor de até R$ 2.888 por aluno/ano

• Aumento de 66% no valor repassado para alimentação escolar
 Valor por aluno/dia para as creches passou de R$ 0,60 para R$ 1,00
 Valor por aluno/dia para as pré-escolas passou de R$ 0,30 para R$ 0,50
 Valor total ampliado em R$ 297,8 milhões desde maio de 2012, beneficiando 

5,7 milhões de crianças



Educação em tempo integral

Fonte: SIMEC/MEC, julho de 2013.

Expansão entre as escolas dos territórios de mais vulnerabilidade

• Prioridade às escolas com mais de 50% dos estudantes beneficiários do 
Bolsa Família



Assistência Social

Fortalecimento da rede de Assistência Social

• Atualmente a rede conta com
 7.446 Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), sendo 498 com

Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) cofinanciados pela
expansão no âmbito do Brasil Sem Miséria.

 2.216 Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), sendo
144 com Serviços de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e
Indivíduos (PAEFI) cofinanciados pela expansão no âmbito do Brasil Sem Miséria.

• 1.205 equipes volantes

• 100 lanchas para equipes volantes (10 lanchas já entregues)

• 153 Centros de Referência Especializados para População em
Situação de Rua (Centros POP)

• 19.525 vagas em Serviços de Acolhimento para Pessoas em Situação
de Rua

Fonte: MDS.




