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Avanços no Programa Bolsa Família são fruto do trabalho
conjunto da União, dos estados e dos municípios
O MDS comemora as vitórias obtidas em 2007, agradece o trabalho realizado e
espera contar com todos para fortalecer ainda mais o Programa em 2008
2007 foi um ano de muito trabalho e de muitas vitórias para o Programa Bolsa Família (PBF). Foi
o ano em que completamos quatro anos de existência, e mantivemos o atendimento a mais de
11 milhões de famílias pobres e extremamente pobres em todos os municípios do País. São mais
de 46 milhões de brasileiros que hoje, além de receberem um benefício financeiro, têm
garantidos seus direitos de acesso aos serviços de saúde e de educação. São, também, famílias e
indivíduos priorizados por diferentes políticas públicas, implementadas pelo Governo Federal,
pelos estados e pelos municípios.
Para chegar a esses números foi preciso muito esforço de gestão e de operacionalização, que se
traduziram em manter o cadastro atualizado, no acompanhamento das condicionalidades de mais
de 12 milhões de crianças e de suas famílias, na boa gestão de benefícios do Programa, na maior
integração entre o Bolsa Família e outras ações que repercutem na melhoria da vida das famílias,
isso, sem falar nas ações que aconteceram em cada município e em cada estado brasileiro.
Os resultados de tudo isso são vários e devem ser comemorados. Por exemplo, a cada ano o
Brasil reduz um pouco mais a desigualdade e a pobreza que marcaram nossa história. Vários
pesquisadores, quando analisam os resultados das Pesquisas Nacionais por Amostra de
Domicílios (Pnads) – realizadas todo ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
–, apontam a importância do Bolsa Família na redução de pobreza e desigualdade. Esses estudos
também mostram que as crianças de famílias do PBF têm maior probabilidade de freqüentar a
escola, e que os adultos do Programa não estão acomodados com o benefício e continuam
buscando trabalho que lhes garanta a própria renda. Pesquisas realizadas pelo MDS e por
diferentes instituições mostram que as famílias do PBF estão se alimentando mais e melhor e que
o Programa contribui para a redução da fome e para assegurar o direito humano à alimentação
adequada. Outros estudos mostram que o Bolsa Família tem uma ótima focalização, ou seja,
realmente chega às famílias mais pobres do Brasil.
Esses resultados só foram possíveis com muito trabalho, esforço, dedicação e compromisso de
cada técnico, gestor, instâncias de controle social, parceiros e de todos aqueles que
cotidianamente trabalham na implementação do Bolsa Família e no acompanhamento das
famílias beneficiárias. Não vamos lembrar tudo que fizemos no ano de 2007, mas gostaríamos de
cumprimentar e agradecer por todo apoio e parceria que construímos em mais este ano de
trabalho.
Todos nós sabemos que temos muito pela frente. Além de manter e consolidar o que já fizemos
até aqui, novas atividades já estão identificadas e iniciadas. Que em 2008 possamos continuar e
reforçar nosso compromisso conjunto, vencendo desafios e fazendo diferença na vida de milhões
de famílias pobres do nosso país.

Atenção para os prazos do Programa Bolsa Família:
31 de dezembro – termina o prazo para registro das informações de
acompanhamento das condicionalidades de saúde. Para registrar as informações,
acesse o Sisvan em: http://dtr2004.saude.gov.br/nutricao/.
31 de dezembro – termina o prazo para o gestor local inscrever candidatos para
participar da Capacitação para Implementação do Sistema Único de Assistência
Social (Suas) e do Programa Bolsa Família. Mais informações podem ser obtidas
na página: http://ead.mds.gov.br/.
PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a
Coordenação de Atendimento da Senarc: (61) 3433-1500 ou fax (61) 3433-1614/1615.

