Nº 213 • 08 de abril de 2010

MDS começa a distribuir Agenda da Família
Famílias beneficiárias receberão publicação com informações
sobre o funcionamento do Bolsa Família
As famílias beneficiárias do Bolsa Família começam a receber, até o final deste
mês, a Agenda da Família, uma publicação produzida pela Secretaria Nacional de
Renda de Cidadania (Senarc) que informa sobre o Programa Bolsa Família em uma
linguagem simples e direta.
Nesta publicação, as famílias que recebem o benefício do Bolsa Família terão
acesso a informações sobre o valor e a composição do seu benefício, as
condicionalidades que devem cumprir na área de educação, saúde e assistência
social e as oportunidades para melhorar sua condições de vida, além de dicas
sobre o papel da escola pública e de alimentação saudável.
Veja como será feita a distribuição da Agenda da Família:






A Senarc vai enviar as agendas diretamente aos domicílios de cerca de 7,5
milhões de famílias beneficiárias do PBF que atualizaram o cadastro até o
dia 31 de dezembro de 2009.
Os municípios receberão o quantitativo de agendas suficiente para
entregar às famílias beneficiárias que atualizaram o cadastro a partir de
janeiro de 2010.
A CAIXA será responsável pela entrega da agenda às famílias que estão
ingressando no PBF na ocasião em que elas forem registrar a senha do
cartão do Bolsa Família.
As coordenações estaduais do PBF receberão exemplares da Agenda da
Família, que poderão ser utilizados para dar suporte aos municípios que
necessitarem de mais exemplares, bem como para serem distribuídos em
capacitações e eventos.

A distribuição da agenda nesses contextos deve observar as restrições do período
eleitoral que se aproxima.
Cuidados na distribuição da Agenda da Família durante o período
eleitoral
A Agenda da Família é uma publicação voltada às famílias que recebem o Bolsa
Família e tem a finalidade de fazê-las conhecer os seus direitos e compromissos
em relação ao Programa. Como se trata de uma peça de comunicação do governo
federal, esta publicação contém, no verso da capa, as logomarcas do Programa
Fome Zero, do Governo Federal e do Bolsa Família.
Considerando que 2010 é ano de eleições em nível nacional, a Lei Eleitoral

restringe a circulação de materiais produzidos pelo governo federal contendo a
logomarca “Brasil um país de todos” e demais logomarcas associadas ao governo
vigente. Esta restrição passa a valer a partir do dia 03 de julho – que configura o
início do período eleitoral – até o dia 03 de outubro, podendo estender-se até o dia
31 de outubro, em caso de segundo turno. Assim, nesse período a Agenda da
Família não poderá ser distribuída.
Em breve, os gestores municipais e coordenadores estaduais receberão ofício da
Senarc orientando sobre ações de publicidade dos órgãos e entidades do Poder
Público Federal durante o período eleitoral. Cabe ao gestor municipal promover a
entrega da Agenda da Família ao público antes de 03 de julho, evitando a sua
circulação no período acima citado, o que pode ser caracterizado como crime
eleitoral.

Acompanhe o cronograma dos Seminários Regionais
Intersetoriais do PBF
O MDS, por intermédio das secretarias nacionais de Renda de Cidadania e de
Assistência Social, juntamente com o Ministério da Educação (MEC), por
intermédio da Secretarias de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade
e o Ministério da Saúde (MS) por intermédio da Secretaria de Atenção à Saúde,
vão promover uma série de seminários regionais intersetoriais do Programa
Bolsa Família com o objetivo de fortalecer a articulação intersetorial no trabalho
com as famílias beneficiárias do Bolsa Família.
Os seminários ocorrerão nas cinco regiões do país, entre os meses de abril e
junho de 2010, e têm a finalidade de promover os processos regionais e locais
de gestão intersetorial das condicionalidades do PBF e a melhoria dos
procedimentos de acompanhamento familiar, da qualidade dos registros das
informações e da efetividade do apoio educacional, socioassistencial e de saúde
às famílias. Participarão dos seminários os gestores municipais e estaduais das
três áreas – saúde, educação e assistência social.
Confira os locais e datas dos seminários regionais:
Região Centor-Oeste
dias 14 e 15 de abril, em Brasília
Região Norte
dias 28 e 29 de abril, em Belém
Região Sul
dias 05 e 06 de maio, em Curitiba
Região Nordeste
dias 12 e 13 de maio, em Fortaleza
dias 19 e 20 de maio, em Salvador
Região Sudeste
dias 26 e 27 de maio, em Belo Horizonte
dias 16 e 17 de junho, em São Paulo

ANOTE NA AGENDA

24 de abril – prazo final para registrar as informações de freqüência
escolar dos beneficiários do PBF relativas aos meses de fevereiro e março.
O registro das informações de freqüência escolar é feito no Sistema de
Freqüência Escolar do MEC (Projeto Presença).
30 de junho – termina o prazo para registro das informações de
acompanhamento das condicionalidades de saúde, relativas ao 1°
semestre de 2010. O registro das informações de saúde é feito no sistema
Bolsa Família na Saúde.

DÚVIDA DA SEMANA
O gestor pode fornecer informações das famílias cadastradas
quando requisitado?
Os dados de identificação das famílias do Cadastro Único para Programas
Sociais são sigilosos. As famílias cadastradas têm direito à privacidade, o
que implica a proibição da utilização destas informações com o objetivo de
contatar as famílias para quaisquer outros fins que não aqueles
estabelecidos pelo Art. 8° do Decreto n° 6.135. Ou seja, o gestor pode
fornecer informações apenas para as seguintes finalidades: disponibilização
de dados a órgãos do Poder Executivo, para fins de inclusão das famílias em
outras políticas públicas; estudos e pesquisas restritos a determinados
estados ou municípios, para os quais vale a autorização do órgão local
responsável pelo Cadastro Único, na área de abrangência em que serão
realizados; ações de fiscalização e auditoria por órgãos públicos.
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) 34331614/1615.

