
Ação Integrada para 

Superação da 

Pobreza - Brasil em 

Família



JUSTIFICATIVA

•Não somos um país pobre

•Somos campeões de má distribuição 

de renda, bens e ser viços

•É grande o investimento no social 

(21%)

•Falta focalização



OBJETIVOS

1 - Organizar a demanda por serviços 

sociais

2 - Organizar a oferta de serviços sociais 

existentes por iniciativa de diferentes  

níveis de governo (federal, estadual e 

municipal), de organizações não-go-

vernamentais ou do empresariado

3 - Fazer a ponte entre demanda e 

oferta de serviços sociais



4 - Identificar famílias  em situação de 

indigência

5 - Garantir a todas as famílias em 

situação de indigência atendimento 

prioritário em todos os serviços 

existentes.



ESTRATÉGIAS

1 - Identificação de programas e serviços 

existentes que  possam atender às 

demandas das famílias em situação de 

pobreza e indigência

- Nas áreas de:

•assistência social, 

•educação, 

•saúde, 

•trabalho e renda

•profissionalização, 

•esporte, 

•cultura, 

•habitação 



- Por iniciativa de: 

•governos (federal, estadual e municipal), 

•organizações não-governamentais (ONG, 

Igrejas, clube de serviço) e

• setor empresarial (Sistema S, fundações, 

programas comunitários)



2 - Identificação de todos os serviços e 
programas que possam reconhecer e 
encaminhar famílias em situação de 
pobreza e indigência: 

•programas assistenciais, 

•postos de saúde (agentes comunitários),

• escolas, 

•conselhos tutelares, 

•sistema penal.



3 - Criação de Núcleos de Apoio Familiar 
(NAF) com funções de: 

3.1) cadastrar programas e serviços que 
possam atender às demandas das 
famílias em situação de pobreza e 
indigência; 

3.2) cadastrar todas as famílias 
encaminhadas; 

3.3) identificar necessidades básicas 
destas famílias; 



3.4) encaminhar famílias para os 
serviços cadastrados; 

3.5) identificar famílias em situação de 
indigência

3.6) fazer visitas domiciliares que 
atestem a situação de indigência destas 
famílias;

3.7) fornecer a estas famílias um 
PASSAPORTE CIDADÃO que assegure 
atendimento com prioridade absoluta
nos serviços cadastrados; 



3.8) acompanhar todas as famílias 
cadastradas, em especial aqueles em 
situação de indigência, através de 
reuniões sócio-educativas mensais



4 - Estabelecimento de acordo com os 

serviços sociais existentes para reserva de 

percentual de vagas que garantam o 

atendimento imediato das famílias 

portadoras do PASSAPORTE CIDADÃO



INSTALAÇÃO

Os NAFs funcionarão preferencialmente em 
centros comunitários, centros de múltiplo uso, 
escolas, postos de saúde, igrejas, ou outros 
tipos de unidade prestadora de serviço já 
existentes e que disponham de:

a) sala apropriada para reuniões sócio-
educativas

b) sala reservada para realização de entrevistas

c)sala de administração

d) banheiros



EQUIPAMENTO

Os NAFs deverão contar com pelo 

menos:

• 1 telefone, 

•1 computador conectado à internet,

•1 aparelho de televisão e vídeo 

• mobiliário adequado



RECURSOS HUMANOS

Além das equipes técnicas das 

prefeituras encarregadas do programa, 

os NAFs deverão dispor de pelo 

menos: 

•2 profissionais de nível superior 

(assistentes sociais, psicólogos ou 

pedagogos), 

• equipe técnica adequada



MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO

Todas as famílias que acessem o NAF 

deverão ter uma FICHA DE 

CADASTRO E ACOMPANHAMENTO 

referenciada na mãe da família, que 

permita o acompanhamento de cada 

um de seus membros


