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Nesta edição da Newsletter WWP  Mundo sem Pobreza convidamos você a fazer uma
imersão no Cadastro Único, ferramenta que identifica a população brasileira de baixa
renda e que tem se mostrado fundamental para o sucesso do combate à pobreza no Brasil.
O WWP preparou um conjunto de publicações inéditas sobre o tema e reuniu textos de
especialistas que buscam fomentar a discussão sobre o assunto.

Destaques do mês
Comece sua imersão no Cadastro Único para
Programas Sociais com o texto Apresentação do
Cadastro Único brasileiro, para entender o que é
essa ferramenta e quais são os seus objetivos. Na
sequência, leia a Experiência brasileira na
construção de um Registro Único, e saiba como o
Brasil implementa as diferentes etapas do
processo de cadastramento e de qualificação dos
dados.
Conheça o Formulário usado para o cadastramento do públicoalvo e os conceitos que os
entrevistadores utilizam para seu preenchimento, como, por exemplo, família, morador,
domicílio e renda. É necessário baixar o arquivo para visualizar os comentários.
Você também pode conferir o texto Atores responsáveis pela gestão do Cadastro Único,
que apresenta o contexto brasileiro de articulação federativa, bem como as
responsabilidades dos principais atores que fazem a gestão do Cadastro Único: o
Governo Federal, a Caixa Econômica Federal (CAIXA), os governos estaduais e
municipais.
Para entender o processo de consolidação do Cadastro Único como uma importante
ferramenta de apoio às políticas públicas de combate à pobreza, leia também o Breve
histórico do Cadastro Único, que apresenta o contexto de sua criação em 2001 e sua
evolução ao longo dos anos.

Vídeos
O primeiro vídeo da série "Bolsa Família e
Cadastro Único  Capacitação de Gestores e
Técnicos" aborda os principais objetivos e
características do Cadastro Único para
Programas Sociais.
Conheça como o Cadastro Único tem atuado
frente à diversidade cultural brasileira,
permitindo a inclusão social de grupos específicos como famílias indígenas,
quilombolas e ciganas, entre outros.

Publicações
O One Pager Perfil Socioeconômico dos Beneficiários do Programa Bolsa Família: o que
o Cadastro Único Revela? descreve as principais características socioeconômicas das
milhões de famílias que estão no Cadastro Único.
O One Pager Cadastro Único: um Cadastro Apoiado por um Banco Nacional Público
analisa o papel do banco público nacional Caixa Econômica Federal no desenvolvimento e
na manutenção da base de dados.
Para um resumo das características do Cadastro Único, veja a Ficha Técnica. Para uma
visão mais abrangente e detalhada, acesse a Ficha Descritiva do Cadastro Único.

Queremos ouvir você
Você tem perguntas, sugestões ou comentários sobre as áreas de trabalho do WWP e os
programas sociais no Brasil? Deseja relatar algum desafio enfrentado na concepção,
implementação ou gestão de políticas ou programas de proteção social? Entre em contato
conosco, teremos satisfação em responder!
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