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Terceira fase do projeto de inclusão bancária dos
beneficiários do PBF começa em outubro
Meta do MDS é atingir mais de 4 milhões de beneficiários
Começa neste mês a terceira fase do Projeto de Inclusão Bancária dos beneficiários do
Programa Bolsa Família. O projeto teve início em 2008 e conta, atualmente, com mais de
1,6 milhão de beneficiários com conta corrente simplificada. A meta é atingir 4 milhões de
titulares do Programa até o final de 2010.
A proposta desta terceira fase é incentivar os beneficiários do Programa Bolsa Família a ter
conta no banco. O responsável pela família receberá o beneficio diretamente na conta
bancária. Os beneficiários que ainda não são correntistas poderão abrir gratuitamente uma
conta Caixa Fácil. Caso necessário, a Caixa fará o cadastramento gratuito ou a regularização
de CPF, nos casos permitidos, para os beneficiários do Programa.
A abertura da conta corrente não é obrigatória, ou seja, o beneficiário do Bolsa Família não
pode se sentir pressionado a abrir a conta. Caso essa prática esteja acontecendo no seu
município, entre em contato com a Ouvidoria da Caixa por meio do telefone 0800-7257474.
O beneficiário do Bolsa Família que já é correntista da Caixa também não é obrigado a
receber o benefício em conta corrente. Se ele já possui conta Caixa Fácil, mas não deseja
receber o benefício nessa conta, poderá recusar o crédito em conta pelo telefone 0800-7260101.
O Projeto de Inclusão Bancária constitui uma das mais importantes mudanças no modelo de
pagamento de benefícios do Programa Bolsa Família. Além de possibilitar o acesso a
produtos e serviços financeiros à população mais pobre, a proposta fortalece os esforços
governamentais em direção à inclusão-cidadã das famílias atendidas pelo Programa Bolsa
Família que, muitas vezes, nunca puderam usufruir do sistema de serviços bancários do
País.
Em caso de dúvidas sobre a inclusão bancária, ligue 0800 707-2003 (MDS) ou 0800 7260104 (atendimento da Caixa exclusivo a gestores).
Presidente Lula estará presente no lançamento do Seminário de Inclusão
Bancária
No dia 28 de outubro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do lançamento do

Seminário Bolsa Família e Agenda de Microfinanças: Ampliando o acesso a serviços
financeiros no Brasil, em Brasília. Durante o evento, haverá debates sobre o Projeto de
Inclusão Bancária dos beneficiários do Bolsa Família e sobre o acesso a serviços financeiros
voltados para a população de baixa renda.

Saiba mais sobre o Projeto de Inclusão Bancária.

ANOTE NA AGENDA
29 de outubro – último dia para o registro da frequência escolar de crianças e
jovens do Programa Família referente aos meses de agosto e setembro. Acesse o
sistema de frequência do Ministério da Educação aqui.
31 de outubro – prazo para atualizar dados dos beneficiários da Revisão Cadastral.
A lista das famílias que precisam atualizar os dados é disponibilizada mensalmente
na Central de Sistemas
31 de dezembro – último dia para atualizar os cadastros com inconsistências na
informação de renda identificados na comparação da Base do CadÚnico com a Rais.
Os arquivos com os cadastros que se encontram nessa situação estão disponíveis na
Central de Sistemas.
31 de dezembro – último dia para atualizar os cadastros e preencher os
questionários complementares das famílias identificados na auditoria do Tribunal de
Contas da União com indícios de irregularidades. A lista das famílias e os
questionários estão disponível na Central de Sistemas. Para mais informações,
consulte o Bolsa Família Informa nº 181 e a Instrução Operacional Senarc/MDS nº
31/2009
31 de dezembro – termina o prazo para registro das informações de
acompanhamento das condicionalidades de saúde, relativas ao 2° semestre de 2009.
Para
registrar
as
informações,
acesse:
http://bolsafamilia.datasus.gov.br/w3c/bfa.asp.

DÚVIDA DA SEMANA
Quais as vantagens da inclusão bancária para os beneficiários do Bolsa
Família?
Com a inclusão bancária, o benefício do Bolsa Família entra direto na conta. Os
beneficiários também têm acesso aos seguintes serviços bancários:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Realização gratuita de até quatro saques por mês;
Consulta ao saldo da conta;
Emissão gratuita de até quatro extratos por mês;
Pagamento por meio de débito nos terminais de auto-atendimento das
agências, nas lotéricas e nos correspondentes bancários Caixa Aqui;
Depósito de valores;
Transferência de valores entre as contas da Caixa ou para outros bancos;
Pagamento de faturas com débito automático;
Compras no comércio local com débito automático na conta;
Acesso a crédito e seguros, a depender de uma avaliação da Caixa.

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.

