Secretaria Nacional de Assistência Social
Estudo elaborado pela Coordenação-Geral de Vigilância Socioassistencial
como subsídio à elaboração do II Plano Decenal da Assistência Social

Brasília, 23 a 25 de maio de 2016.

EIXOS DO DIAGNÓSTICO
1. Combate à Pobreza

2. Enfrentamento das desigualdades e promoção da equidade
3. Reconhecimento das diversidades territoriais e socioculturais
4. Enfrentamento das violações de direitos
5. Promoção da integração ao mundo do Trabalho
6. Preparação para o envelhecimento populacional

7. Fortalecimento da participação e do controle social

No cenário internacional o combate à pobreza ganhou destaque na
agenda mundial com a Cúpula do Milênio, realizada em 2000, quando
foram definidos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM´s),
com metas a serem atingidas até o ano de 2015.
No Brasil, a redução da pobreza observada na última década é resultado
inconteste da decisão governamental de priorizar o enfrentamento do
problema por meio de políticas públicas capazes de impactar
positivamente as condições de vida da população mais pobre. Vale
destacar que o Brasil ultrapassou em muito as metas de redução da
pobreza estabelecidas pela ONU nos ODM´s.

A queda sustentada das taxas de pobreza não é observada apenas pelo
aumento da renda de famílias e indivíduos, mas também pode ser
notada pela melhoria das condições de acesso à educação, moradia e
proteção previdenciária, dentre outras.

Entre 2005 e 2015, período do Primeiro Plano Decenal, do Estado brasileiro
assumiu sua responsabilidade e protagonismo no enfrentamento à
pobreza. Essa nova visão do papel do Estado mudou a trajetória da
administração pública, favorecendo a criação e articulação de um conjunto
amplo de programas sociais e de políticas públicas para enfrentamento de
um problema complexo e de múltiplas dimensões e fatores como a
pobreza. A atuação estatal materializou-se em programas de governo, tais
como o Fome Zero e o Brasil sem Miséria.
Em 2005, com a instituição do Sistema Único de Assistência Social - SUAS –
iniciou-se a implantação de uma estrutura pública descentralizada
responsável pela provisão de serviços e benefícios socioassistenciais. Ao
mesmo tempo em que organizava e implantava uma nova visão da
assistência social, o SUAS criava condições institucionais para a operação
descentralizada do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.

 A criação do Programa Bolsa Família (PBF), reordenou o modelo de
gestão e ampliou as ações de transferência de renda, dando mais
transparência e permitindo um controle mais eficiente e eficaz dos
recursos repassados à população mais pobre.
 A transferência direta de recursos às famílias permitiu o alívio da
condição de pobreza em que viviam; fruto da desigualdades sociais
perpetuadas na história do país.
 A seleção pelo CadÚnico e transferência dos recursos por meio do
cartão magnético possibilitou a redução do clientelismo, reduzindo a
esfera de ação de intermediários e aumentando o controle e a
transparência da aplicação dos recursos do PBF.

 Entre 2005 e 2015 a quantidade de famílias beneficiárias do PBF cresceu
60,2%. A partir de 2011 o número de famílias beneficiárias do programa se
mantem relativamente estável, contudo o orçamento é crescente em função
do aumento do valor dos benefícios. Vale dizer, entretanto, que o valor médio
mensal pago pelo Bolsa Família é de apenas R$ 161,00 (abril/2016).
Evolução do PBF – 2003 a 2005
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Famílias Beneficiárias PBF (milhões )

 No período 2005-2015 o total de beneficiários do BPC cresceu 86,3% ,
passando de um total de 2,28 para 4,24 milhões de beneficiários,
sendo 1,9 milhão de idosos e 2.3 milhões de pessoas com deficiência.
 O valor total dos repasses do BPC cresceu não apenas em função do
maior número de beneficiários, mas também em decorrência da
política de valorização do salário mínimo.
 Entre as macrorregiões brasileiras, a redução da extrema pobreza foi
especialmente significativa nas regiões Nordeste e Norte.

 Enquanto o BPC tem a função de substituição de renda devido a não capacidade
para o trabalho do beneficiário, o PBF é um complemento de renda para retirada
da pobreza, inclusive daqueles que estão trabalhando.
Evolução do número de beneficiários e do valor anual repassado pelo BPC – Brasil, 2005 a 2015
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 Estima-se que entre 2004 e 2015 cerca de 36 milhões de famílias
deixaram a condição de extrema pobreza.

A crise econômica e aumento do desemprego caracterizam o período inicial do decênio
correspondente ao segundo Plano Decenal da Assistência Social, gerando possível necessidade
de manutenção, ou até mesmo de ampliação, do número de beneficiários dos programas de
Transferência de Renda.
Mas, no contexto de crise fiscal, é provável que haja fortes pressões políticas para redução do
número e do valor real destes benefícios, havendo risco de retrocesso no combate à pobreza.

Principais Desafios:
Manter o valor real dos benefícios de transferência de renda;
Manter a universalidade de cobertura dos benefícios de transferência de renda;

Preservar e aprimorar o Cadastro Único e promover a interoperabilidade deste
com os demais cadastros e sistemas pertinentes da Administração Pública Federal;
Estabelecer normas e padrões nacionais para a oferta e o acesso aos Benefícios
Eventuais de forma a torná-los um direito reclamável e um instrumento ágil e eficaz
para atenuar de situações transitórias de agravamento da pobreza;

Não é novidade o fato do Brasil ser um dos países mais desiguais do
mundo, e apesar dos avanços conquistados na última década, ainda
ocupamos a incômoda 14ª pior posição em um ranking organizado pelo
Banco Mundial com informações sobre o Índice de Gini em 158 países.
Entretanto, ainda que a desigualdade de renda reforce a produção ou
manutenção de outras desigualdades, é necessário compreender que
ela mesma é resultante de outras desigualdades sociais que lhe
antecedem.
Para além da sua expressão na distribuição de renda, as desigualdades
sociais se manifestam em diversas outras dimensões, tais como na
educação, no trabalho, na saúde, no acesso à propriedade e, por fim, no
próprio estatuto da cidadania.

A desigualdade fundante da nossa sociedade, ou seja, a oposição entre
“senhores” e “escravos”, parece reproduzir-se ao longo do tempo,
naturalizando uma ideologia da desigualdade obstrui a construção e o
exercício da cidadania.
As desigualdades de gênero e de cor/etnia têm ganhado visibilidade
política e o combate às mesmas é reivindicado pelos sujeitos
comprometidos com uma sociedade mais justa e igualitária.
No âmbito da assistência social estas reivindicações têm ficado evidente
nas Conferências e em outros espaços de diálogo e participação.

Renda mensal domiciliar per capita, segundo tipo de configuração da família
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 69% das adolescentes que possuem filhos abandonam a escola; entre as adolescentes que
não possuem filhos o percentual é de 9,5%
 A probabilidade de uma adolescente negra pertencente a uma família pobre engravidar é
oito vezes maior que a probabilidade de uma adolescente branca pertencente a uma
família não-pobre.

Expansão dos Serviços Socioassistenciais como estratégia fundamental para dar
suporte às famílias e indivíduos mais afetados pela desigualdades sociais,
apoiando-as no enfrentamento ou superação das vulnerabilidades, com destaque
para os Serviços de Proteção Social Básica: implantação de 8.192 CRAS distribuídos
em 99% dos municípios brasileiros e 1,6 milhão de usuários frequentando os
Serviços de Convivência, presentes em 90% dos municípios (SISC - Dez.20015).
 Enfrentamento das desigualdades de Gênero no trabalho realizado com mulheres
no âmbito do PAIF, bem como “empoderamento” das mesmas em função de
indicá-las como responsáveis pelo recebimento do PBF.
Enfrentamento das desigualdades educacionais por meio das ações de indução e
valorização da permanência na escola, materializada na ação dos SCFV , nas
Condicionalidades do Programa Bolsa Família e no Programa BPC na Escola
 Redução de vulnerabilidade de pessoas com deficiência por meio da tranferência
de renda realizada pelo BPC e de programas como BPC Escola e BPC trabalho.

Quantidade e características das Famílias que ingressaram no PAIF durante o ano de 2014
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 Na década de 1990 a desigualdade de renda não apresentou queda. A partir da
década de 2000, o fortalecimento das ações de transferência de renda (PBF e BPC) à
população mais pobre, juntamente com a política de aumento do valor do salário
mínimo contribuíram de forma relevante para a diminuição da desigualdade de
renda, conforme se verifica pela trajetória do índice de Gini.
Evolução do Índice de Gini no Brasil – 1990 a 2014
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 Ampliação da rede de Proteção Social Básica
 Revisar a capacidade de referenciamento dos CRAS / Equipes
 Desenvolver efetivamente a Vigilância Socioassistencial e a Defesa de Direitos
 Implantar serviços de suporte/apoio a pessoas com dependência, de forma a lhes proporcionar
melhor qualidade de vida e, ao mesmo tempo, a aliviar a sobrecarrega dos(as) cuidadores(as) no
âmbito da família
 Dar mais clareza nas ações voltadas às crianças de 0 a 6 e respectivas famílias (cuidados e
desenvolvimento infantil) (apoio/suporte às mães)
 Desigualdade de Gênero: Desenvolver ações com foco na a) prevenção da gravidez na
adolescência; b) ações de apoio para que mães adolescentes permaneçam na escola; c)
desenvolver ações para a redução da vulnerabilidade de famílias chefiadas por mulheres, em
especial, daquelas com presença de crianças.
 Desigualdade de Raça/cor: Desenvolver intervenções no âmbito da subjetividade (identidade) e
dos valores com as famílias e a comunidade local;
 Formular e implantar programas e projetos voltados ao resgate e valorização da diversidade
étnica

Para garantir a universalidade com equidade, a Política de Assistência Social deve
reconhecer as diversidades socioculturais e territoriais presentes no Brasil.
“Públicos e populações específicas”
Indígenas;
Quilombolas;
Ciganos;
Famílias assentadas da reforma agrária;
Acampados;
Agricultores familiares;
População de rua;
Ribeirinhos;
entre outros.

“Configurações territoriais”
Semiárido;

Amazônia legal;
Regiões de fronteira;
Áreas rurais

Regiões Metropolitanas

Vários grupos específicos se definem e estruturam seu modo de vida a partir de sua
relação com o território, como indígenas, quilombolas, agricultores, etc.

Algumas características frequentes nos públicos específicos:
 Dificuldade de acesso: grande parte de populações específicas reside
no meio rural, longe dos centros urbanos e da sede do município
(indígenas, quilombolas, agricultores, entre outros).
 “Invisibilidade social”: dificuldade das políticas e agentes públicos
reconhecerem sua s especificidades.

 Maior Vulnerabilidade: as diversidades desses grupos muitas vezes
estão associadas a desigualdades de acesso a bens e direitos e a
vulnerabilidades e riscos sociais aumentados.
 Importância do território: Muitos grupos definem sua identidade,
seu modo de vida e sua sobrevivência a partir de sua relação com o
território.

População Indígena - IBGE 2010

• Os indígenas brasileiros representam
a maior diversidade étnica e
linguística de todo o continente
• População de mais de 896 mil
indígenas (IBGE, 2010)

População Indígena por Região - 2010
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Fonte: IBGE

• 305 povos distintos, com organização
social, relações de parentesco,
costumes, crenças e histórias
diversas;
• 274 diferentes línguas (17,5% deles
não falam a língua portuguesa);

Municípios com Comunidades Quilombolas
reconhecidas pelo Governo Federal

• Entre 2004 e 2015 foram
registradas 2.648 Comunidades
Remanescentes de Quilombos
(CRQ) pelo governo federal.
• Atualmente, no INCRA existem
mais de 1.500 processos abertos
para a regularização fundiária de
terras quilombolas.
• No CadÚnico, em dezembro de
2015, mais de 140 mil famílias
quilombolas
estavam
cadastradas.

Fonte: Fundação Palmares. Ministério da Cultura.

O Cadastro Único permite a identificação de 15 “Grupos
Populacionais Tradicionais e Específicos” (GPTE), retirando-os da
invisibilidade perante as políticas públicas.
















indígenas
quilombolas
ciganos
comunidades de terreiro;
extrativistas
pescadores artesanais
ribeirinhos
assentados da Reforma Agrária
acampados rurais
agricultores familiares
Famílias do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF)
famílias atingidas por empreendimentos de infraestrutura
famílias com pessoas no sistema carcerário
de catadores de material reciclável
pessoas em situação de rua

Amazônia Legal

Semiárido

• a forma de acesso a muitas
comunidades é apenas por meio
das vias fluviais, dificultando o
acesso e elevando o custo das
ações.

•

Regime cíclico da seca agrava a
situação de pobreza devido à pouca
disseminação e baixo acesso às
tecnologias para convívio com a
seca.

• o regime de cheias e vazantes impõe
limitações para de chegar às
comunidades.

•

Estrutura fundiária arcaica e
estruturas de poder e dominação
fortemente marcadas pelo
“coronelismo”

•

Populações rurais dispersas e em
localidades de difícil acesso para
carros “de passeio”

•

Baixo dinamismo econômico

• territórios muito grandes e com
população dispersa.

• grande variedade étnica

Regiões Metropolitanas

Situação de Fronteira

• Alta densidade demográfica e déficits
de infraestrutura urbana

• A fronteira é, antes que um limite ou
barreira, um espaço de interação
social marcado por fluxos e
interações transnacionais.

• Concentração do mercado de
trabalho e de serviços, gerando
fluxos intensos, com impactos na
forma pela qual as pessoas acessam
as políticas públicas, para além do
seu município de residência.

• Violência, crime organizado e tráfico
de drogas são realidades frequentes
nos territórios em que vive a
população pobre.
• Elevado custo de vida
• Necessidade de equacionar “grande
escala” na oferta dos serviços
socioassistenciais

• A intensidade e as características do
fluxo de bens e pessoas nessas áreas
tendem a provocar ou agravar
situações de risco, violência e
violações de direitos, envolvendo
não raras vezes tráfico de pessoas;
exploração sexual; tráfico de drogas;
contrabando etc.
• Situações de “desencontro” entre
nacionalidades
e
locais
de
residência;
• Fluxos migratórios

 No período de 2010 a 2015, o número de CRAS aumentou em 20%, porém o
número de CRAS que declararam atender Povos e Comunidades Tradicionais
cresceu 69%, evidenciando a ampliação de acesso para estes segmentos
 Implantação de 1.400 Equipes Volantes com critérios que resultaram na priorização
de municípios com grandes extensões territoriais e presença de povos e
comunidades tradicionais, em particular indígenas e quilombolas
 Doação de 123 Lanchas da Assistência para municípios da região Norte

 Cofinanciamento diferenciado à Região Norte no âmbito do CapacitaSUAS
 Identificação dos “Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos” (GPTE) e a
adoção de estratégias e abordagens de cadastramento diferenciado;
 Priorização na concessão do Bolsa Família indígenas e quilombolas.
 Distribuição de alimentos a grupos específicos (iniciativa de aquisição e distribuição
de gêneros alimentícios em caráter emergencial e complementar)
 Mais de 900 mil Cisternas construídas no Semiárido com apoio do MDS

 Capacitação específica para qualificar o atendimento a populações tradicionais e demais
grupos: apenas 17% dos CRAS e 16% dos CREAS que atendem PCTs declarou que sua
equipe possui capacitação específica para esse atendimento.
 Incorporação de profissionais de Antropologia ou Ciências Sociais: A presença de
antropólogos é prevista nas equipes estaduais (NOB-RH; 2006) e nas equipes de gestão e
dos serviços socioassistenciais (Resolução CNAS nº 17/2011).

 Desenvolvimento de “Metodologias específicas” para o atendimento de públicos
específicos
 Produção de diagnósticos socioterritoriais participativos em todas as esferas de governo

 Pactuação para atendimento fora do município;
 Criação de Programas e/ou Incentivos focalizados para públicos e/ou regiões específicas
 Maior integração entre Proteção Básica e Proteção Especial, particularmente no
atendimento de populações de difícil alcance;
 Desenvolvimento de novas classificações para melhor enquadramento dos municípios
segundo suas especificidades, incluindo nova classificação de Portes Populacionais

A violação de direitos é um fenômeno de causas multifatoriais, com destaque para o
preconceito, desigualdade social, a iniquidade da distribuição de renda e a
insuficiência de políticas públicas.
Vivemos em uma cultura que ainda “aceita” ou “banaliza” determinadas formas de
violência e perpetua mecanismos de discriminação.

O debate em torno da violência intrafamiliar, por exemplo, muitas vezes fica
invisibilizado diante de uma sociedade que considera que tais atitudes pertencem ao
âmbito privado e que resiste em reconhecer este tema como uma violação de
direitos a ser enfrentada e combatida por meio de políticas públicas.

Contexto
Cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo são vítimas de tráfico de seres humanos
para trabalhos forçados e exploração sexual, dentre elas, estima-se que 50% sejam
crianças e adolescentes. O número de páginas da internet que contém material de
abuso sexual infantil também é cada vez maior. (UNICEF)
Denúncias recebidas no Disque 100, referentes a crianças/adolescentes,
segundo o tipo de violações, 2014 e 2015

No ano de 2015, cerca de
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Contexto
Taxa de Trabalho Infantil - 5 a 15 anos
Piauí
Pará
Acre
Maranhão
Sergipe
Paraíba
Bahia
Rio Grande do Sul
Mato Grosso
Amazonas
Mato Grosso do Sul
Tocantins
Rondônia
Minas Gerais
Goiás
Roraima
Brasil
Ceará
Santa Catarina
Paraná
Espírito Santo
Pernambuco
Rio Grande do Norte
Alagoas
Amapá
São Paulo
Distrito Federal
Rio de Janeiro

12,03
7,21
7,17
6,82
6,64
6,24
5,87
5,29
5,13
4,73
4,64
4,63
4,55
4,47
4,37
4,14
4,12
3,98
3,97
3,93
3,90
3,10
3,04
2,95

A década de 2000 foi marcada pela
queda da taxa de trabalho infantil.
No entanto, ainda existem 1,3
milhão de crianças e adolescentes
nesta situação. (PNAD, 2014)

Em dezembro de 2015, apenas 235
mil crianças em trabalho infantil
estavam identificadas no CadÚnico
e 151 mil estavam frequentando
Serviços
de
Convivência
e
Fortalecimento de Vínculos.
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Contexto
Em 2013, havia cerca de 23 mil adolescentes cumprindo medidas socioeducativas
privativas de liberdade, sendo que os principais motivos são roubo e tráfico, que
juntos respondem por 67% dos casos. (Anuário Brasileiro de Segurança Pública)
Em 2015, cerca de 69 mil adolescentes ingressaram em acompanhamento nos
CREAS, por meio do Serviço de Medidas Socieducativas de Liberdade Assistida ou
Prestação de Serviços à Comunidade.
Quantidade de adolescentes ingressaram em acompanhamento nos CREAS, por meio do Serviço MSE,
segundo tipo de medida e Região Geográfica. – Brasil, 2015.
20.000

18.030

18.000
16.000

14.000

12.157

11.743

12.000
10.000
8.000

4.000

5.462

5.159 4.947

6.000

4.375

2.298 2.640

2.411

2.000
0

Norte
Fonte: MDS/SNAS/CGVIS. RMA, 2015.

Nordeste
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LA

Sul
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Centro-Oeste

Contexto
Existem 50 mil Pessoas em situação de rua identificadas no Cadastro Único. Esta
população é, com frequência, vitima de violações de direito. Destas, no momento
em que foram cadastradas, quase 22 mil estavam nas rua a menos de um ano. Por
outro lado, mais de 7 mil se encontravam nesta situação a mais de 10 anos.
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Fonte: CadUnico, dez 2015. MDS. Elaborado por CGVIS/SNAS/MDS

até 6 meses

Sudeste;
35.755

Contexto
Em 2014, foram notificados 47.646 casos de estupros no Brasil, porém, o mesmo relatório estima
que apenas 35% dos crimes sexuais são notificados. (Anuário Brasileiro de Segurança Pública)
Em 2014, o Disque 180 recebeu 52.957 denúncias de violência contra mulheres. Dentre estas
51,7% era de Violência Física, 31,8% de Violência Psicológica e 2,86% de Violência Sexual. Os
principais agressores são os cônjuges, parceiros ou ex-parceiros.
Nos CREAS, ingressaram em acompanhamento pelo PAEFI 30 mil mulheres vítimas de violência
intrafamiliar, no ano de 2015.
Mulheres vítimas de violência intrafamiliar que ingressaram em acompanhamento do PAEFI,
segundo Região Geográfica. – Brasil, 2015.
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Fonte: MDS/SNAS/CGVIS. RMA, 2015.

Sul

Centro-Oeste
Média de casos por CREAS

Contexto
Os filhos são os maiores agressores (aproximadamente 60%) e as mulheres são as
maiores vítimas (64%). (Secretaria de Direitos Humanos,2015)
Cerca de 56 mil idosos vítimas de violação de direitos ingressaram em
acompanhamento no PAEFI durante o ano de 2015.
Idosos vítimas de violência que ingressaram em
acompanhamento do PAEFI, segundo Região Geográfica.
25.000

Denúncias de violações contra idosos recebidas no
Disque 100, segundo o tipo de violações. Brasil, 2015
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Média de casos por CREAS

Outras
violações

Contexto
 Pessoas com deficiência
 O disque 100 recebeu 9245 denuncias. (Secretaria de Direitos Humanos,2015)
 PCD vítimas de negligência ou abandono atendidas no PAEFI 4,6% (Mais de 13 mil)

 LGBTT
 Entre janeiro de 2008 e março de 2014, foram registradas 604 mortes de travestis e
transexuais no país, que faz do Brasil o país que mais mata travestis e transexuais no
mundo. (Transgender Europe -TGEU)
 O disque 100 recebeu 2964 denuncias, dentre elas, 342 de violência física (Secretaria de Direitos
Humanos,2015)

 Jovens:
Em 2014, a taxa de homicídios entre jovens do sexo masculino com idade de 15 a 29 anos era
de 113 assassinatos por cem mil habitantes (ao ano). Entre estas vítimas, 77% eram negros
(Fonte: Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2012 e 2015. Dados desagregados por cor relativos ao ano de 2012).

 População Carcerária
 Em 2014, 607.373 pessoas, representando a 4ª maior população carcerária do mundo.
Entre 1999 e 2014 o número de pessoas presas triplicou. Dois terços da população
carcerária é negra. Cerca de 70% dos presos não têm o ensino fundamental concluído.
(Anuário Brasileiro de Segurança Pública)

 Implantação de 2.435 CREAS em 2.192 municípios; sendo que 95% dos municípios com mais de 20
mil habitantes possuem CREAS.
 Cerca de 300 mil pessoas são acompanhados anualmente pelo PAEFI.
 Implantação municipalizada do Serviço de Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e
Prestação de Serviços à Comunidade, com oferta do mesmo em 81% dos CREAS e atendimento a
cerca de 70 mil adolescentes ano.
 Processo de reordenamento dos Serviços de Acolhimento para Pessoas em Situação de Rua (cerca
de 660 Unidades e 32 mil vagas) e dos Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes
(cerca de 3 mil Unidades e 54 mil vagas).
 A população de rua foi retirada da completa invisibilidade, através da inserção desta no Cadastro
Único. Atualmente, são 50,3 mil pessoas em situação de rua, sendo 87% do sexo masculino, 88%
com idade entre 18 e 89 anos; 91% em metrópoles e municípios grandes (CADASTRO ÚNICO ,Dez/2015 )
 Implantação de 234 Centros de Referência para atendimento à Polulação em Situação de Rua.
 Recursos específicos para equipes de Abordagem Social em 262 municípios de maior população.
Fonte: SNAS/MDS

 Combate a cultura da violência e fortalecimento das ações de caráter preventivo.
 Desenvolvimento e implantação de fluxo e protocolos com as demais políticas públicas,
em especial, Saúde e Educação, para o atendimento integral das pessoas vitimas de
violência e violações.
 Universalização da cobertura dos Serviços de Proteção Social Especial, dentre outra
formas por meio de Serviços Regionalizados, assegurando que todo cidadão tenha acesso
ao serviço de forma qualificada, caso dele venha a necessitar.

 Maior interlocução e articulação entre Proteção Especial e Proteção Básica
 Aprimorar a produção de informações sobre a incidência de Violações de Direitos e
implantar sistema de notificações no âmbito da Assistência Social.

 Qualificação de recursos humanos para atenção às situações específicas da Proteção
Especial.
 Eliminar as situações de violência institucional cometidas no âmbito da própria
Assistência Social
 Equacionar de forma adequada a relação entre o SUAS e o Sistema de Justiça

• No ano de 2015, o crescimento do Brasil foi negativo em -4,1%, segundo
dados do IBGE. Para 2016, a estimativa do Banco Central é de nova
redução no PIB brasileiro, na ordem de -3,8%.
• Desde 2014 soma-se à crise econômica o clima de instabilidade política
(com ápice em 2016), resultando, assim, no aprofundamento da recessão
e retração do mercado de trabalho.
•

Até 2014 o Brasil vinha em uma tendência de queda do desemprego e da
informalidade. No entanto, a taxa de desemprego aumentou para 8,3%, o
que corresponde a 8,3 milhões de pessoas.
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Quanto menor a escolaridade maior a taxa de informalidade (75,8% para pessoas sem instrução)
Fonte: PNAD 2014 – IBGE – Taxa de informalidade para pessoas de 16 anos ou mais anos de idade
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Cerca de 23% dos jovens de 18 a 29 anos não estão frequentando a escola e nem trabalhando.

Jovens segundo acesso ao Trabalho e a Educação
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Fonte: PNAD 2014 – IBGE

Só trabalha

Só estuda

8%
De 25 a 29 anos

Nem estuda nem trabalha

 O trabalho pode ser caminho da proteção, mas também da desproteção.
 Atividades e Remuneração adequadas definem o trabalho decente.

 75,4% dos beneficiários do Bolsa Família em idade ativa estão trabalhando
 Via de regra, a situação de pobreza não é decorrente do “não trabalho”, e sim da inserção
laboral precária.
Renda Mensal per capita, segundo condição de ocupação
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Fonte: PNAD 2014 – IBGE

Superior a 260,00

Desocupadas

“A assistência social tem por objetivos:
integração ao mercado de trabalho” LOAS, Art.2

a promoção da

AcesSUAS Trabalho: articulação de parcerias com órgãos e entidades
governamentais e não governamentais, que ofertam ações de formação
e qualificação profissional, inclusão produtiva e intermediação de mão
de obra; identificação e mobilização do público prioritário; e a
mobilização da rede de assistência social no sentido de dar suporte à
permanência do público nas ações de qualificação e no trabalho.
 PRONATEC: interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica no país, em específico, formação para
pessoas inscritas no CadÚnico.

Quantidade de municípios e matrículas do PRONATEC, 2012 a 2014
Exercício
2012
2013
2014
Total

Quantidade de
municípios
292
739
1.383

Matrículas Realizadas PRONATEC
246.416
498.702
261.633
1.006.751

Pessoas Mobilizadas (prématriculas) PRONATEC
867.153
690.274
349.694
1.907.121

Fonte: SISTEC, 2012: Jul/2012 a Jun/2013; 2013: Jul/2013 a Jun/2014; 2014: Jul/2014 a Dez/2014

 Ampliar e consolidar a atuação da assistência social enquanto promotora da
integração ao mundo do trabalho;
 Consolidar o processo de delimitação do papel da assistência social no mundo do
trabalho, na perspectiva de que a assistência social tenha o papel de articuladora do
acesso às iniciativas de qualificação profissional e intermediação de mão de obra;
 Amadurecer a atuação da política de assistência social, enquanto política com papel
preponderante de desvendar as necessidades dos territórios, apoiando, assim, a
adequação da oferta das iniciativas de acesso ao mundo do trabalho às demandas
locais.
 Mobilização para o trabalho decente e para o enfrentamento as formas precárias e
degradantes de trabalho na sociedade;
 Criar estratégias de atuação conjunta com a política de trabalho com o objetivo de
apoiar a população migrante.

 Processo de envelhecimento da população brasileira, com
intensificação a partir da próxima década. Entre 2016 e 2016 a
quantidade de idosos aumentará de
Pirâmides etárias - Brasil

O Brasil está envelhecendo

Por que o mundo está envelhecendo?

Idosos (65 anos ou mais)

Transição Demográfica

 2016: 18,8 milhões de idosos (8%)
 2026: 25,7 milhões de idosos (12%)
 2050: 51,3 milhões de idosos (23%)
O número absoluto de idosos no Brasil
aumentará em 7 milhões no próximo decênio.

Queda da Taxa de
Fecundidade e
daMortalidade;

Aumento da
Expectativa de Vida.

O que acontece após algumas décadas ?

Crianças e Adolescentes (até 14 anos)
 2016: 46,8 milhões (23%)
 2026: 41,1 milhões (19%)
 2050: 31,8 milhões (14%)
Fonte: Projeções Populacionais IBGE. 2013.

 Aumento da população Idosa;
 Redução da população em idade ativa;
 Elevação da razão de dependência;
 Desafios aos Sistemas de Proteção Social:
sustentabilidade e atenção a novas
demandas.

Unidades de acolhimento para idosos

• Forte concentração geográfica:
Sudeste e Sul representam
74,3% das unidades.
•

89,5% das unidades são de
natureza Não Governamental

• Déficit de oferta de Serviços
domiciliares e em Centros Dia

Fonte: MDS, Censo SUAS Acolhimento 2014

• O BPC-Idoso atende 1.924.258 . Crescimento de 187% entre 2004 e 2015.
• Existem 1.451 unidades de acolhimento que acolhem 53.643 idosos.

Perfil dos idosos acolhidos
Mulheres
Homens

60 a 79 anos
80 anos ou mais
Beneficiários do BPC

Qtd idosos
Sexo
27.417
26.212
Idade
30.414
19.186
16.268

Total de idosos acolhidos
Fonte: MDS, Censo SUAS Acolhimento 2014

53.643

%
51,1%
48,9%

56,7%
35,8%
30,3%

Atendimento a idosos no PAEFI
• 55.676 idosos vítimas de violência ou de violações de direitos (Fonte: RMA 2014)
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
• 318.511 usuários com 60 anos ou mais, ou seja, 18,4% do total de usuários
• 73,4% dos usuários idosos são mulheres
• 46% dos usuários idosos em situação prioritária
Tipo de situação prioritária
Em isolamento
Vítima de violência ou
negligência
Situação de Acolhimento

Vítima de abuso ou exploração
sexual
Pessoa com deficiência
Total idosos que apresentaram,
pelo menos, uma situação
prioritária

Fonte: SISC, MDS, dezembro de 2015

Quantidade de
idosos
85.732

59,8%

26.669

18,6%

23.779

16,6%

133

0,1%

9.931

6,9%

146.637

-

%

Perspectivas e desafios para o período 2016-2025
 Ampliar do orçamento destinado à oferta de serviços socioassistenciais para
idosos, uma vez que esta oferta de Serviços Socioassistenciais para este segmento
ainda está distante das suas reais necessidades de proteção social.
 Implementar programas e serviços mais articulados e intersetoriais, em particular,
entre as políticas setoriais da Saúde e Assistência Social
 Implantar de Serviços que propiciem melhoria das condições de vida dos idosos e
deem suporte às famílias, especialmente aos cuidadores familiares. (Centros Dia;
Serviços Domiciliares etc)
 Reordenar os Serviços de Acolhimento para Idosos e ampliação da oferta,
especialmente nas regiões Norte e Nordeste
 Manter a garantia de renda por meio do BPC

 5.383 Conselhos Municipais de Assistência Social participaram do Censo SUAS 2015.
Destes Conselhos participavam 77.689 Conselheiros, sendo 44.635 na condição de
titulares .
 Considerando a distribuição entre representantes do Governo, Trabalhadores,
Usuários e Entidades, temos cerca de 22 mil pessoas que participam como Conselhos
como representantes da Sociedade Civil.
Representação dos Conselheiros Titulares - Censo SUAS 2015
3.480 ; 8%
8.724 ; 19%

22.789 ; 51%

9.642 ; 22%

Governamental
Representantes/Organizações de Usuários

Entidades de Assistência Social
Organizações dos Trabalhadores

Fonte: Censo SUAS 2015

 72% dos Conselheiros Titulares são do sexo feminino
 86% dos conselheiros possuem pelo menos ensino médio completo
Distribuição dos Conselheiros Titulares, segundo Escolaridade e Segmento de Representação - 2015
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Fonte: Censo SUAS 2015

Sociedade Civil

Superior

 Entre 2003 e 2015 foi assegura a convocação de Conferências Nacionais de
Assistência Social a cada 2 anos
 Considerando dados obtidos no processo conferencial de 2013, estima-se que cada
ciclo de Conferências envolva a participação de aproximadamente 600 mil pessoas,
entre delegados e observadores
 Em 2015 foi realizada a X Conferência Nacional, com o tema: “Consolidar o SUAS de
vez rumo a 2026”, tendo foco no debate e compromisso com a construção do II Plano
Decenal da Assistência Social
Número total de participantes nas Conferências Municipais de 2013
Região
Região Norte
Região Nordeste
Região Sudeste
Região Sul
Região Centro-Oeste
Total

Delegados
16.196
81.843
53.784
37.692
12.971
202.486

Observadores
40.192
134.611
106.196
63.528
38.780
383.307

Fonte: Censo SUAS 2013

Total
56.388
216.454
159.980
101.220
51.751
585.793

%
9,6%
37,0%
27,3%
17,3%
8,8%
100,0%

 Com objetivo de ampliar a participação dos usuários e dos trabalhadores nos
conselhos municipais de assistência social, a Resolução nº 18/2013 do CNAS
(Conselho Nacional de Assistência Social) estabeleceu como uma das metas para a
gestão municipal atingir 100% dos conselhos municipais com representantes de
usuários e trabalhadores na representação da sociedade civil.

 Criação do ID Conselho em 2015
 Política de Transparência Ativa do MDS, facilitando o acesso a dados e informações
necessárias ao Controle Social
 Incorporação nos Pactos de Aprimoramento do SUAS de etas voltadas ao
fortalecimento da sociedade civil nos conselhos por meio de metas do
 Incentivos para que todos os conselhos municipais sejam Instância de Controle
Social do Bolsa Família, sendo atualmente 87% dos conselhos

Realização periódica de Pesquisa de usuários (prevista na NOB, inclusive)
Ampliação da participação dos usuários nas Unidades e Serviços

Qualificação, Politização e desburocratização dos Conselhos
 Fortalecimento dos Fóruns de Usuários e Fóruns de Trabalhadores do SUAS como
atores de defesa da política de Assistência Social

Publicização das ações e decisões dos Conselhos
100% dos Conselhos de Assistência Social tenham a participação de usuários e de
trabalhadores do SUAS
100% o número de conselhos da assistência social como instância de controle
social do PBF
Ampliar e qualificar a participação de usuários do SUAS em cada um dos
Conselhos de Assistência Social

