O Boletim SAGI é um informativo eletrônico voltado à comunidade de técnicos e gestores das Políticas de
Desenvolvimento Social com o objetivo de divulgar estudos avaliativos, ferramentas informacionais, instrumentos
de monitoramento, publicações e cursos de capacitação e formação elaborados pela Secretaria de Avaliação e
Gestão da Informação e outras instituições na área, além de eventos de potencial interesse de seu público leitor.

SAGI lança Cadernos de Estudos que
discutem avanços e desafios das políticas de
desenvolvimento social
Nos últimos anos, a SAGI ampliou sua linha editorial por

trajetória da pobreza multidimensional e a diminuição

meio de diversas publicações, em diferentes linguagens,

da desigualdade social de 1992 a 2014; o impacto do

procurando atender às necessidades de informação dos

Pronatec; a evolução de ações de combate ao trabalho

públicos envolvidos nas políticas do MDS. Dentre os pro-

infantil e de promoção da Segurança Alimentar e Nutri-

dutos elaborados pela SAGI, ocupa papel de destaque

cional; a análise sistêmica do SUAS e do BSM, além de

a série Cadernos de Estudos – Desenvolvimento Social

ações de capacitação e a contribuição do Cadastro Único

em Debate, que visa divulgar pesquisas, disseminar re-

e de ferramentas de gestão da informação nesse proces-

sultados e fomentar

so, entre outros temas.
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sociais. Seu primeiro

O

O volume 26, intitulado

Intersetorialidade

nas Políticas Sociais:

número foi criado em

O

s Cadernos de Estudos - Desenvolvimento Social em Debate visam
divulgar avaliações e estudos, disseminar resultados de pesquisas e subsidiar discussões acerca das políticas, programas, ações e serviços sociais.
Este número, intitulado A Inclusão Produtiva Rural no Brasil Sem Miséria: o Desaﬁo da Superação da Pobreza no Campo, apresenta a visão e
o aprendizado dos que ousaram criar, adaptar ou redesenhar a burocracia
do Estado para desenvolver políticas públicas capazes de gerar oportunidades de superação da pobreza no meio rural a famílias detentoras de
valiosas capacidades para produzir e construir mudanças importantes em
suas vidas.
Trata-se de um relevante registro sobre uma etapa da trajetória inovadora
e consistente que o país vem percorrendo em prol da superação da pobreza rural e que agora compartilhamos com gestores públicos, pesquisadores e cidadãos.

2005 e descrevia a

BRASIL SEM MISÉRIA: RESULTADOS,
INSTITUCIONALIDADES E DESAFIOS

s Cadernos de Estudos - Desenvolvimento Social em Debate visam
divulgar avaliações e estudos, disseminar resultados de pesquisas e subsiPaulo Jannuzzi
diar discussões acerca das políticas, programas, ações e serviços sociais.
Tiago Falcão
Este número, intitulado Síntese das Pesquisas de Avaliação de Programas
(organizadores)
Sociais do MDS, apresenta a sistematização das informações das pesquisas de avaliação sobre os programas, ações e serviços de responsabilidade
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, realizadas
no período de 2011 a março de 2014. Neste volume, estão contidas informações sobre a contratação, as metodologias, os resultados encontrados
e as recomendações aos gestores dos programas. O objetivo desta edição
é registrar e tornar pública parte desta experiência de constituição do Sistema de Avaliação e Monitoramento da Secretaria de Avaliação e Gestão
da Informação (SAGI), além de facilitar a consulta por parte de gestores,
instituições acadêmicas e de pesquisas, órgãos de controle social e organismos internacionais.

importância do Bolsa
Família nos municípios brasileiros. Hoje,
11 anos depois, a série chega aos dois números mais recentes,

SAGI

MDS

Secretaria de
Avaliação e Gestão
da Informação

Ministério do
Desenvolvimento Social
e Combate à Fome

INTERSETORIALIDADE NAS POLÍTICAS SOCIAIS:
PERSPECTIVAS A PARTIR DO PROGRAMA
BOLSA FAMÍLIA

Juliana Matoso Macedo
Flávia Helena Saraiva Xerez
(organizadoras)

Perspectivas a partir
do Programa Bolsa Família, contém sete artigos que trazem uma
série

de

conceitos,

reflexões e evidências
sobre a intersetorialidade nas políticas so-

o 25 e 26, que serão

ciais brasileiras.

lançados em maio.
O Caderno de Estudos nº 25 - Brasil sem Miséria: resultados, institucionalidades e desafios apresenta em 12 artigos os principais resultados do Brasil sem Miséria (BSM)

Com organização de Juliana Macedo, Flávia Xerez e
Rodrigo Lofrano, esse volume promove uma reflexão
crítica sobre a implementação das políticas sociais, em
particular no Bolsa Família. Enfrentar e superar os desa-

e da estratégia brasileira de desenvolvimento social em

fios da intersetorialidade, mobilizando todos os setores

várias dimensões, detendo-se em avanços sociais e ins-

e atores envolvidos, é uma iniciativa essencial para ga-

titucionais, desafios e novas agendas. Organizada pelos

rantir nos próximos anos avanços no sistema de prote-

Secretarios Nacionais do MDS, a publicação aborda a

ção social brasileiro.
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em http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/grupo.php?g=53.

são de livre acesso em: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/index.php?grupo=146
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SAGI lança Catálogo de Ferramentas Informacionais
A SAGI desenvolve ferramentas informacionais para

Além de sistemas para organização e integração de da-

apoiar as atividades de gestão, monitoramento e ava-

dos do Cadastro Único e de outras fontes de informação,

liação de programas do MDS. Para facilitar o acesso dos

a SAGI elabora aplicações com mapas, imagens de satéli-

usuários às mais de 50 aplicações, a SAGI elaborou um

tes e informações textuais para boletins automatizados.

catálogo de ferramentas que descreve os objetivos,
público-alvo e links de acesso de cada ferramenta, que
estão classificadas do seguinte modo:
• Ferramentas para coleta, integração e visualização de dados;
• Instrumentos e indicadores de monitoramento;
• Avaliação, capacitação e disseminação; e
• Ferramentas de gestão interna da SAGI.
O

catálogo completo de ferramentas informacionais da

SAGI

por ser acessado no link:

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/catalogo/

MDS promove III Encontro da Rede da Educação Permanente do SUAS
dade dos serviços socioassistenciais e estimular estados,
DF e municípios na consolidação da Política Nacional de
Educação Permanente do SUAS.
Promovido pelo MDS em parceria com a Fundação Oswaldo
Cruz e com o apoio do BIRD e da UNESCO, o evento é voltado
às instituições de ensino integrantes da RENEP/SUAS, assim
como aos Núcleos Estaduais de Educação Permanente. Este
Entre 31 de maio e 1º de junho, será realizado em Brasília

III Encontro tem como objetivo receber as novas instituições

o III Encontro Nacional da Rede Nacional de Capacitação e

credenciadas à RENEP e promover a discussão e o comparti-

Educação Permanente do SUAS (RENEP/SUAS). Atualmente,

lhamento de experiências na execução do CapacitaSUAS.

a RENEP/SUAS conta com 146 instituições de ensino credenciadas para participarem da capacitação dos trabalhadores do SUAS. Essa parceria busca aperfeiçoar a quali-

Informações adicionais podem
email: renepsuas@mds.gov.br

ser obtidas por meio do

Experiência de Monitoramento do Brasil Sem Miséria é destaque na França
O France Strategie, instituição de estudos prospectivos vincu-

mente. Comentam que “cada município pode estar periodica-

lado ao gabinete do primeiro ministro francês, publicou maté-

mente informado de maneira muito precisa sobre a gestão do

ria sobre as ações de monitoramento desenvolvidas pela SAGI

Plano Brasil Sem Miséria”. Também são relatadas as experiên-

e suas contribuições para o aprimoramento da gestão das

cias de uso de registros administrativos para a realização de

políticas sociais. Um importante destaque foi dado ao desen-

estudos longitudinais, assim como a ampliação da cobertura

volvimento de painéis e relatórios automatizados para cada

de programas sociais como Tarifa Social de Energia Elétrica e

município brasileiro, com indicadores atualizados tempestiva-

ações de inclusão produtiva.

Para informações adicionais, acesse a reportagem: http://www.strategie.gouv.fr/actualites/pilotage-politiques-sociales-donnee-bresil
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