
OFICINAS DO PAIF - BPC 
IDOSO: AGENDAMENTO 
PARA ATUALIZAÇÃO E 
INSERÇÃO NO CADATRO 
ÚNICO. 



• A partir da publicação do Decreto nº 
8.805, de 7 de julho de 2016, passou a 
ser obrigatório o cadastramento dos 
beneficiários e suas famílias no Cadastro 
Único para Programas Sociais do 
Governo Federal, tanto para a concessão 
do BPC como para a manutenção e 
revisão do benefício.  



 
 
 • O CRAS Cancelli realizou as Oficinas 

do BPC, com objetivo de encaminhar 
os beneficiários de BPC idoso do 
território de abrangência para 
agendamento de inserção e/ou 
atualização do Cadastro Único. 
 



• Desta forma, foram realizadas visitas 
domiciliares nos bairros de abrangência 
do território do CRAS Cancelli (Bairros: 
Santo Inácio (FAG); Coqueiral; Parque 
Verde; Recanto Tropical; Cancelli; Canadá 
e Country), com intuito de convidar os 
idosos e/ou familiares para participarem 
das Oficinas do BPC idosos no CRAS, em 
datas previamente marcadas. 

 



       Posteriormente foram 
realizadas em cinco dias diferentes 

as oficinas:  

• No dia 23/06/2017: Primeira 
oficina, contou com a presença 
dos beneficiários do bairro 
Cancelli. Dos 49 beneficiários 
convidados, 30 compareceram. 



• No dia 07/07/2017: Segunda 
oficina, contou com a presença 
dos beneficiários dos bairros: 
Country e Parque Verde. Dos 
33 beneficiários convidados, 
21 compareceram.  

 



• No dia 12/07/2017: Terceira 
oficina, contou com a presença 
dos beneficiários dos bairros: 
Canadá e Coqueiral. Dos 54 
beneficiários dos bairros, 31 
compareceram.  
 



• No dia 26/07/2017: Quarta 
oficina, contou com a presença 
dos demais beneficiários do 
bairro Canadá. Dos 11 
beneficiários convidados, 9 
compareceram.  

 



• No dia 11/08/2017: Quinta oficina, 
contou com a presença dos beneficiários 
ausentes das outras oficinas. Dos 49 
beneficiários ausentes, apenas 7 
compareceram.  

• Ao final de todas as oficinas, foram 
realizados agendamentos para                           
atualização/inclusão no Cadastro Único. 

 

 



 
CONCLUSÃO: 

 • Tínhamos um total de 147 beneficiários, foram realizadas 5 
oficinas nos meses de Junho, Julho e Agosto. 

• Contudo concluímos que de 147 beneficiários, vieram às 
Oficinas 98 pessoas e faltaram 49. Destes faltantes, 7 já 
haviam atualizado, 3 faleceram, 5 mudaram para outro 
município, 8 mudaram para outros bairros e 2 estão 
abrigados. Foi realizado contato telefônico com o Abrigo e 
nos informaram que o Cadastro Único iria até o local fazer a 
atualização. Assim justificou-se a ausência de 25 pessoas. 

• Portanto, somente 24 beneficiários não foram encontrados 
(17%). 

• Percebemos então, que participaram efetivamente na 
oficina cerca de 66% e 17% justificaram o não 
comparecimento. Desta forma, a busca ativa atingiu 84% 
do público alvo. 



 



 



 



 





• OBS: em novembro de 2017 foi prorrogada 
pelo MDS o prazo para atualização até 
31/12/2018. 


