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Nesta edição: Teleconferência sobre novas medidas do PBF; Mais de 95% dos municípios
brasileiros já operam na Versão 7 do Cadastro Único; WebConferência sobre ―não localizados‖
acontece dia 26/11.

MDS realiza teleconferência sobre as novas medidas do PBF
Retorno garantido começa a valer em setembro
Na próxima segunda-feira, 26 de setembro, das 10h às 11h, o Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS) promove uma teleconferência sobre início à implementação de uma série de
medidas do Programa Bolsa família (PBF) para intensificar o combate à extrema pobreza. A teleconferência
será transmitida ao vivo pela televisão e pela internet.
O objetivo da teleconferência é dar esclarecimentos aos gestores municipais e estaduais sobre cada uma
das mudanças, anunciadas no Bolsa Família Informa n° 285, direcionadas principalmente à proteção às
crianças, em consonância com os objetivos do Plano Brasil sem Miséria (BSM). São elas:





expansão do PBF para mais 800 mil famílias (já iniciada em setembro);
aumento de três para cinco no limite de benefícios variáveis que cada família pode receber
(início em setembro);
retorno garantido para quem solicitar desligamento voluntário do Programa (setembro);
início do pagamento do benefício variável nutriz (novembro) e do benefício variável à gestante
(dezembro).

ATENÇÃO: O retorno garantido, que inicialmente estava previsto para começar a valer em
outubro, foi antecipado para setembro.
O público poderá formular perguntas e participar por telefone e e-mail que serão divulgados no início do
programa.
Para assistir:








NBR - Canal 146 da Sky TV e canais da NET a cabo por assinatura
Site da EBC (www.ebcservicos.ebc.com.br/veiculos/nbr/nbr-ao-vivo)
Site da Presidência da República (www.imprensa.planalto.gov.br)
Twitter da NBR (www.twitter.com/tvnbr), inclusive para retransmissão
Link de acesso: http://www.radiobras.gov.br/estatico/tv_nbr.htm#
YouTube da NBR (www.youtube.com/TVNBR), inclusive para retransmissão
Stream

Mais de 95% dos municípios já operam na Versão 7 do Cadastro Único
A mais recente migração de municípios para a Versão 7 do Cadastro Único, que ocorreu em 11 de
setembro, elevou para 5.299 o número de prefeituras operando na nova versão, o que representa

95,2% dos municípios brasileiros.
Os municípios que ainda não migraram para a nova versão, na maioria dos casos, enfrentam
problemas de infraestrutura de conectividade. O MDS está trabalhando em parceria com o Ministério
das Comunicações e o Ministério da Defesa para viabilizar esta migração, mas é importante que eles
também busquem maneiras de alcançar a conectividade necessária à migração.
No dia 12 de setembro, logo após a última migração, o Cadastro Único registrou o maior volume de
operações em um único dia: 50.056 famílias atualizadas.
Webconferência sobre “não localizados” acontece dia 26/09
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) está na reta final da ação de busca dos
beneficiários reiteradamente em situação ―não localizados‖ no acompanhamento da frequência
escolar. Como mais um passo no esforço dessa procura, o MDS em conjunto com o MEC realizará
Webconferência nesta segunda-feira, 26 de setembro, às 10h. O objetivo da WebConferència é de
debater estratégias de trabalho e unificar esforços na busca específica desses beneficiários.
A Webconferência dará orientações sobre os procedimentos de busca e regularização das famílias
com beneficiários ―não localizados‖, falará sobre a Instrução Operacional Conjunta Senarc/SNAS nº
08, que definiu a data de 31 de outubro de 2011 como prazo final para atualizar as informações
de escola desses integrantes junto ao Cadastro Único e ao Projeto Presença/MEC e, também,
esclarecerá as dúvidas dos participantes.
A Senarc conta com a participação dos gestores municipais e dos coordenadores estaduais do PBF,
dos operadores masters e coordenadores estaduais da Frequência Escolar, dos técnicos da
assistência social que trabalham com as famílias do Bolsa Família e todas as pessoas que possam
ser mobilizadas para o sucesso dessa ação.
Para assistir e participar basta acessar
http://portal.mec.gov.br/secad/transmissao.
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ATENÇÃO -Para melhores resultados e alcance dessa ação é importante a atuação articulada das
áreas envolvidas. Aproveitem para reunir e assistir com parceiros intersetoriais — educação,
assistência social e saúde — e depois da WebConferência traçar estratégias conjuntas para a busca
dos ―não localizados‖.
ANOTE NA AGENDA
26 de setembro – Teleconferência sobre as novas medidas do PBF para intensificar o combate à
extrema pobreza.
26 de setembro – WebConferência sobre ―não localizados‖ em escolas no acompanhamento da
educação.
30 de setembro – Novo prazo para o CMAS registrar a informação do parecer sobre a
comprovação dos gastos de recursos do IGD executados pelo gestor do FMAS em 2010 (Portaria
MDS nº 239, de 15/08/2011).
QUERO RECEBER O INFORME PBF
Para receber o ―Bolsa Família Informa‖ semanalmente por e-mail, clique aqui e envie uma mensagem
com o assunto ―QUERO RECEBER O INFORME PBF‖. Outra opção, que dá acesso a todas as edições
anteriores, é acessar o portal do MDS neste link.
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.

