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6ª edição  Outubro de 2015

Compartilhe:

A Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo sem Pobreza tem a
satisfação de apresentar a sexta edição da Newsletter WWP – Mundo sem
Pobreza com uma novidade para você. A partir de agora, nossos boletins serão
trimestrais. Queremos proporcionar a você, leitor, conteúdos periódicos,
reforçando nosso compromisso de divulgar as experiências brasileira e
internacional em programas e políticas de proteção social e combate à
pobreza.
Nesta edição, apresentamos cinco publicações detalhadas sobre a estratégia do
Plano Brasil sem Miséria, adotado pelo Brasil em 2011. Também preparamos
artigos, entrevistas e vídeos para você saber mais sobre os indicadores de
pobreza multidimensional, a coordenação intersetorial de condicionalidades
e detalhes sobre o Sistema Único de Assistência Social (Suas).
Boa leitura!
Equipe WWP
contact@wwp.org.br
wwp.org.br

Destaques da edição

Um dos principais desafios enfrentados pelos países que buscam reduzir os níveis de
pobreza é a adoção de uma estratégia multidimensional coordenada, que alinhe
políticas de diferentes áreas. Com o Brasil não foi diferente quando, em 2011, o governo
federal lançou o Plano Brasil sem Miséria (BSM).
Desde então, a estratégia brasileira de combate à extrema pobreza já conseguiu envolver
22 ministérios (além de bancos públicos, empresas, organizações internacionais, etc.) e
realiza ações em todos os 5.570 municípios do país.
Esta edição da newsletter inaugura uma série de publicações sobre o BSM, dividida em
duas partes. Nesta primeira parte, apresentamos cinco textos. Eles dão a introdução ao
assunto, explicam a linha de extrema pobreza e o públicoalvo da estratégia e a busca
ativa, e trazem um panorama sobre a coordenação intersetorial e a articulação federativa,
necessárias para o sucesso do Plano.
Pobreza multidimensional – O combate à
pobreza de um ponto de vista integral é uma das
principais características do Plano Brasil sem
Miséria, que parte de três eixos de atuação –
garantia de renda, inclusão produtiva urbana
e rural e acesso a serviços públicos.
Quer entender um pouco mais sobre medições de
pobreza multidimensional? Confira a entrevista
com o secretário nacional de Avaliação e Gestão da Informação do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome do Brasil (MDS), Paulo Jannuzzi.

WWP Pergunta
A coordenação de diferentes setores – como saúde, educação e assistência social – é
importante para a estratégia brasileira de combate à extrema pobreza como um todo, e não
poderia ser diferente na gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF)
(saiba mais sobre o Programa aqui).
Assista ao segundo vídeo da nova série WWP
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A coordenação de diferentes setores – como saúde, educação e assistência social – é
importante para a estratégia brasileira de combate à extrema pobreza como um todo, e não
poderia ser diferente na gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF)
(saiba mais sobre o Programa aqui).
Assista ao segundo vídeo da nova série WWP
Pergunta, no qual Rodrigo Lofrano, da
coordenação de Acompanhamento das
Condicionalidades do MDS, explica como funciona
a coordenação intersetorial das
condicionalidades do PBF

Novidades
Você sabia que o Brasil adota um Sistema Único de Assistência Social (Suas) como parte
da sua estratégia de proteção social? Conheça mais sobre o Suas acessando a ficha
resumida.
Conheça, também, o Prontuário Suas, um instrumento padronizado para registrar o
trabalho social desenvolvido com as famílias atendidas nos centros especializados. O
WWP traz explicações sobre a ferramenta a partir da perspectiva da assistência social em
Recife – um dos municípios brasileiros pioneiros na operacionalização do formulário
(acesse a matéria e a entrevista).
Você percebeu que nós repaginamos a capa do website do WWP? Agora você pode
acessar nossos conteúdos temáticos com mais facilidade! Conheça as novas fichas
explicativas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do Programa de Aquisição
de Alimentos (acesse as fichas resumida e descritiva) e do Benefício de Prestação
Continuada (acesse as fichas resumida e descritiva).

Eventos
Vem por aí  Quer conhecer ainda mais sobre a Iniciativa WWP? Não perca nossa
webconferência "WWP: compartilhando a experiência brasileira em redução da
pobreza", em 28 de outubro, às 10h, e tire todas as suas dúvidas. Confira, em breve,
detalhes no nosso site.
A Oficina Técnica sobre Pobreza Multidimensional, organizada pelo MDS com
apoio do WWP e da Comissão Econômica das Nações Unidas para a América Latina e o
Caribe (Cepal), reuniu cerca de 60 representantes de governos latinoamericanos e de
instituições internacionais, além de especialistas em políticas de proteção social. O evento
ocorreu em 25 e 26 de agosto, em Brasília, e foi uma oportunidade para os países
apresentarem estratégias inovadoras e discutirem alternativas para a medição da pobreza.
Em 7 de julho, o WWP participou de um batepapo
na Universidade de Brasília. O Coordenador de
Pesquisas do Centro Internacional de Políticas para
o Crescimento Inclusivo (IPCIG) e pesquisador do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea),
Rafael Osorio, conversou com os estudantes do 8º
semestre do curso de graduação em Relações
Internacionais. As publicações técnicas sobre o
Cadastro Único (leia mais sobre o CadÚnico aqui) e o Programa Bolsa Família, além do
papel do WWP na cooperação SulSul, foram os assuntos de maior interesse dos alunos.

Queremos ouvir você
Compartilhe com o WWP a sua opinião sobre este boletim. Comentários e sugestões
são bemvindos!

Fotos nesta edição, na sequência:
Ubirajara Machado/MDS, Reprodução/YouTube e Marianna Rios/WWP
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