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7ª edição  Janeiro de 2016

Compartilhe:

A Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo sem Pobreza dá
as boasvindas a 2016 trazendo a você, leitor, conteúdos inéditos sobre o
Plano Brasil sem Miséria – uma estratégia multidimensional para a
redução da extrema pobreza, coordenada em nível nacional, em operação
desde 2011.
Para esta edição do boletim informativo preparamos cinco publicações
que tratam dos eixos de garantia de renda, de acesso a serviços e de
inclusão produtiva urbana e rural do Plano. Você poderá acessar a
versão integral do livro O Brasil sem Miséria, com textos que abordam
desde a formulação da estratégia brasileira até os resultados de cada um
dos seus eixos de atuação.
Também preparamos matérias, apresentações sobre oficinas técnicas e
um novo vídeo da série WWP Pergunta, sobre a experiência da
República do Congo no desenvolvimento do primeiro programa de
transferência de renda com condicionalidades, o Lisungi, inspirado no
Bolsa Família.
Boa leitura!
Equipe WWP
contact@wwp.org.br
wwp.org.br

Destaques da edição

Você sabia que o Brasil conseguiu superar a extrema pobreza? Segundo
cálculo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do
Brasil (MDS), com base na última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD/IBGE 2014), a taxa da extrema pobreza no país está em 2,5% – com esse
patamar, ela é considerada erradicada no país pelo Banco Mundial (continue
lendo na nossa matéria).
O Plano Brasil sem Miséria (BSM) é a estratégia brasileira de superação desse
desafio. Ele age sobre a pobreza com um ponto de vista multidimensional, ou
seja, considera, além da insuficiência de renda, o acesso da população à
segurança alimentar e nutricional, à educação, à saúde, à água e energia elétrica,
à moradia, à qualificação profissional e ao mundo do trabalho (saiba mais na
ficharesumo do BSM).
A série de publicações sobre o BSM foi lançada na última Newsletter (acesse o
boletim aqui), que trouxe textos informativos sobre linha de extrema pobreza,
públicoalvo, busca ativa, coordenação intersetorial e articulação federativa.
Agora, esta nova edição do Boletim WWP traz mais cinco produções técnicas.
Os textos explicam os três eixos do Brasil sem Miséria: acesso a serviços,
relacionado à melhoria do acesso e da qualidade nas áreas de educação, saúde e
assistência social e à expansão das redes de serviços nos locais com maior
incidência de pobreza extrema; garantia de renda, dedicado a proporcionar um
rendimento mínimo estável ao públicoalvo; e inclusão produtiva rural e urbana,
que proporciona oportunidades de qualificação, ocupação e geração de renda na
cidade e no campo.
As publicações também tratam da estratégia de monitoramento do BSM, que
contou com o desenvolvimento de arranjos institucionais e ferramentas
adequados à natureza intersetorial e federativa do Plano.
Agora, se o seu interesse é conhecer a estratégia brasileira a fundo, sugerimos a
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As publicações também tratam da estratégia de monitoramento do BSM, que
contou com o desenvolvimento de arranjos institucionais e ferramentas
adequados à natureza intersetorial e federativa do Plano.
Agora, se o seu interesse é conhecer a estratégia brasileira a fundo, sugerimos a
leitura do livro O Brasil sem Miséria. Alguns dos assuntos abordados são:
assistência social, transferência de renda, ações de inclusão produtiva no campo
e na cidade, acesso à água no semiárido, conservação ambiental, educação e
saúde.

Pronatec  Uma das ações de inclusão
produtiva urbana é a capacitação dos
beneficiários de programas sociais para o
mercado de trabalho formal, a partir dos
cursos oferecidos pelo Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec).
O empreendedorismo também é
incentivado. A cidade brasileira de Belo Horizonte formou a primeira
turma do curso de gestão em empreendedorismo para beneficiários do
Programa Bolsa Família e o público do Cadastro Único para Programas
Sociais, chamado Pronatec Gestão MEI. A ideia do projetopiloto é
incentivar a formalização dos trabalhadores como microempreendedores
individuais. Leia mais na nossa matéria.

WWP Pergunta
Em 2015, enquanto o Programa Bolsa Família completava mais de uma década de
implementação no Brasil, a República do Congo desenvolvia, pela primeira vez,
um programa de transferência de renda com condicionalidades: o Lisungi.
Assista, no vídeo ao lado, a explicação de
Alfred Kiakouama, coordenador da equipe
do Lisungi no Ministério de Assuntos
Sociais, Ação Humanitária e Solidariedade da
República do Congo, sobre como o modelo
brasileiro foi adaptado à realidade do Congo.

Eventos
Nos dias 8 e 10 de dezembro, a equipe WWP exibiu o webinar “Ferramentas para
Coordenação Intersetorial – Como integrar políticas sociais em programas de
transferência de renda com condicionalidades”. O seminário virtual foi realizado
em inglês e espanhol e apresentado por Rodrigo Lofrano, coordenador de
Acompanhamento das Condicionalidades do Programa Bolsa Família, e Juliana
Macedo, coordenadorageral de Articulação Intersetorial do Departamento de
Condicionalidades, ambos do MDS. Kathy Lindert, economistachefe de
Proteção Social e Trabalho do Banco Mundial, foi a comentadora do evento.
Acesse as apresentações aqui.
Em 18 e 19 de novembro, realizamos a “Oficina Nacional sobre Integração de
Registros Administrativos”, em Brasília. O evento técnico foi presencial e reuniu
gestores dos principais registros administrativos federais brasileiros para
discutir os desafios, os avanços e as possibilidades de integração de bases de
dados e sistemas de informações com o Cadastro Único para Programas Sociais.
Leia a matéria aqui.

E em 28 de outubro, transmitimos o webinar
“WWP: compartilhando a experiência brasileira
em redução da pobreza”, em português, com
apresentação de Rafael Osório, coordenador de
Pesquisas do Centro Internacional de Políticas
para o Crescimento Inclusivo (IPCIG/PNUD) e
pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea). O evento foi transmitido ao vivo em parceria com a Rede
Global de Aprendizado para o Desenvolvimento (GDLN Brasil) e com
apoio do Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração
Pública (Ceag) e da Semana Universitária 2015, da Universidade de
Brasília (UnB). Assista aqui a íntegra do webinar e baixe a apresentação.

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

Fotos nesta edição, na sequência: Rafael Zart/MDS, Ubirajara
Machado/MDS, Reprodução/YouTube e Denise Marinho/IPCIG
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