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MDS lança 1ª Mostra e 1º Prêmio Nacional de Estudos
sobre o PBF e informa que 443 experiências concorrem
ao Prêmio Práticas Inovadoras na Gestão do PBF
As 27 práticas vencedoras serão conhecidas no evento que ocorre nos dias
24 e 25 de novembro. Na ocasião também serão realizados a 1ª Mostra
Nacional e o 1º Prêmio Nacional de Estudos sobre o Programa Bolsa Família
As inscrições para o 2º Prêmio de Práticas Inovadoras na Gestão do Programa Bolsa Família
(PBF) encerraram-se no dia 19 de setembro com 692 práticas inscritas, das quais 664
foram inscritas por gestores municipais e 28 por coordenadores estaduais do Programa.
Todas as práticas inscritas foram analisadas e, destas, 443 foram aprovadas para
publicação no Observatório de Boas Práticas na Gestão do Programa Bolsa Família e estão
concorrendo ao Prêmio. Quase metade das práticas foi inscrita nas categorias Articulação
de Programas Complementares ou Cadastramento, e vieram de municípios ou estados das
regiões Sudeste e Nordeste.
IMPORTANTE: as práticas selecionadas ainda estão sendo publicadas no Observatório,
e várias delas já podem ser consultadas por meio do endereço:
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/observatorio/praticas_publicas_f. A cada semana
novas práticas são disponibilizadas. O objetivo do Observatório é divulgar as iniciativas
de estados e municípios e, também, permitir a troca de experiências e contato entre os
responsáveis por tais experiências e aqueles interessados em conhecê-las.
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) agradece a participação de todos
que inscreveram as ações desenvolvidas em suas localidades, o que permite a troca de
experiências e contribui para aperfeiçoar a gestão do Programa.
Distribuição das práticas inscritas por categoria
Gestão Integrada
Cadastramento
Gestão de Benefícios

79
123
8

Condicionalidades

98

Fiscalização

20

Controle Social

13

Programas Complementares
Acompanhamento Familiar

264
87

Distribuição das práticas inscritas por regiões
Região Norte

57

Região Nordeste
Região Centro-Oeste

204
52

Região Sudeste
Região Sul

234
145

Premiação das práticas inovadoras
A premiação das práticas inovadoras na gestão do Programa Bolsa Família acontecerá nos
dias 24 e 25 de novembro, quando as 27 experiências escolhidas pela Comissão
Julgadora serão apresentadas ao público. O evento contará com a participação do
Presidente da República e de outras autoridades. O Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS) arcará com as despesas de participação no evento dos
responsáveis pelas práticas que foram publicadas no Observatório. Outros interessados
também podem participar.
1ª Mostra e 1º Prêmio Nacional de Estudos sobre o Programa Bolsa Família
Junto com o prêmio de gestão, o MDS está promovendo a 1ª Mostra Nacional e o 1º
Prêmio Nacional de Estudos sobre o PBF, que são voltados para pesquisadores,
acadêmicos, especialistas e demais estudiosos sobre o tema, e têm por objetivos:






Identificar e premiar artigos sobre Bolsa Família, em especial aqueles sobre efeitos
do Programa na redução da pobreza e da desigualdade; contribuições do PBF para
as áreas de Educação, Saúde e Segurança Alimentar; Geração de Oportunidades e
Garantia de Direitos;
Contribuir para o aprimoramento, sistematização e a divulgação do conhecimento
produzido acerca do PBF; e
Articular e integrar o debate e as reflexões entre estudos relacionados aos efeitos e
resultados do PBF, experiências de gestão e implementação em curso.
As inscrições para a 1ª Mostra e o 1º Prêmio Nacional de Estudos sobre o
Programa Bolsa Família estão abertas até o dia 27 de outubro de 2008. A
divulgação do resultado e a premiação do Prêmio Nacional de Estudos ocorrerão
durante o evento de premiação das Práticas Inovadoras na gestão do PBF.

Consulte o edital com as normas para inscrição dos trabalhos na 1ª Mostra Nacional ou
para participação no 1º Prêmio Nacional.
ATENÇÃO: se você tem trabalhos de reflexão sobre resultados do Bolsa Família,
inscreva! Se conhece algum pesquisador ou alguém que está fazendo dissertação, tese,
monografia ou que escreveu algum artigo sobre o Programa, informe sobre o Prêmio de
Estudos.
Assim como no prêmio de gestão, os autores dos três artigos melhor avaliados no 1º
Prêmio Nacional comporão missão de estudos internacional, com despesas pagas, para
conhecer uma das seguintes experiências de programas de transferência condicionada de
renda:



Programa Oportunidades, executado pelo Governo do México;
Programa Chile Solidário, executado pelo Governo do Chile; ou



Programa Famílias em Ação, executado pelo Governo da Colômbia.

Mais informações sobre a 1ª Mostra e sobre o 1º Prêmio Nacional de Estudos sobre o
Programa Bolsa Família estão disponíveis nos sítios do MDS, no endereço eletrônico
www.mds.gov.br/premio-e-mostra-de-estudos-bolsa-familia, e do Centro de Pobreza,
parceiro na realização do evento, no endereço eletrônico http://www.undppovertycentre.org/cct_bfpapers.do.

Atenção para os prazos do Programa Bolsa Família:
27 de outubro – último dia para inscrição de trabalhos na I Mostra Nacional de
Estudos e I Prêmio Nacional de Estudos sobre o Programa Bolsa Família. Para mais
informações, acesse: http://www.undp-povertycentre.org/cct_bfpapers.do.
31 de outubro – último dia para recebimento dos recursos deferidos pelos
gestores municipais do PBF, referentes aos descumprimentos de condicionalidades
ocorridos no 1° semestre (acompanhamento da saúde) e nos meses abril/maio
(acompanhamento da educação).
11 de novembro – último dia para registro das informações de
acompanhamento das condicionalidades de educação, referente ao período de
agosto e setembro de 2008. Acesse o Sistema de Freqüência Escolar em:
http://frequenciaescolarpbf.mec.gov.br.
31 de dezembro – termina o prazo para registro das informações de
acompanhamento das condicionalidades de saúde, relativas ao 2° semestre de
2008. Acesse o Sisvan em: http://dtr2004.saude.gov.br/nutricao/.
31 de dezembro – prazo final para atualização dos cadastros de famílias que
tiveram benefícios bloqueados por divergências na informação de renda entre o
Cadastro Único e a Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Como faço para calcular a renda de uma família que tem trabalho
sazonal?
Para os trabalhadores que possuem rendimento variável (vinculado a safras,
produções sazonais, trabalhos precários, eventuais, avulsos, temporários, etc),
deve ser registrado o valor médio da remuneração que ele recebeu durante todo o
ano. Nesses casos, a renda total recebida durante o ano deve ser somada e depois
dividida entre os 12 meses do ano. Por exemplo, caso a pessoa tenha recebido
rendimentos em apenas 4 meses, soma-se a renda dos meses trabalhados e, em
seguida, divide-se o valor por 12.
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.

