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O MDS apresenta teleconferências com temas relacionados ao PBF
A Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) inicia, neste segundo semestre de 2012, a
apresentação de uma série de teleconferências que abordarão diversos temas sobre o Programa Bolsa
Família (PBF). De agosto a dezembro, cinco teleconferências serão apresentadas ao vivo, com o objetivo
de divulgar informações sobre o Programa.
No dia 27 de agosto, o tema “Telefonia Popular e Tarifa Social de Energia Elétrica” inicia a série de
teleconferências. O Benefício de Superação da Extrema Pobreza (BSP) e a “Revisão Cadastral 2012” serão
abordados no dia 24 de setembro, a seguir o “Campo 2.07” e a “Busca Ativa” serão contemplados no dia
22 de outubro. “Acompanhamento de Condicionalidades” será o assunto de 12 de novembro. E, no
fechamento, dia 10 de dezembro, será transmitida a última teleconferência do ano, sobre “Fiscalização” e
“Índice de Gestão Descentralizada”.
Os gestores e técnicos estaduais e municipais poderão formular perguntas e participar por telefone e email, os quais serão divulgados durante o programa.
A primeira teleconferência “Telefonia Popular e Tarifa Social de Energia Elétrica”, que será transmitida no
próximo dia 27/8, vai ao ar das 9h às 10h30. Para acompanhar, existem inúmeros meios de acesso.
Confira:
Pelos portais da EBC e da Presidência da República;
Pelo Twitter, YouTube e Stream;
Via satélite, sintonize a antena parabólica com base nos seguintes parâmetros (sinal da NBR):
Recepção Digital de Satélite:
Satélite: Star One C2
Posição Orbital do Satélite: 70°W
Polarização: Horizontal
Frequência: 3632
Padrão: DVB-S
SYMBOL RATE: 4.6875
FEC 3/4
PID DE VÍDEO: 0308
PID DE ÁUDIO: 0256
PID DE PCR: 8190
Recepção Analógica de Satélite:
Satélite: Star One C2
Posição Orbital do Satélite: 70°W
Freq.: 4030
Banda L: 1120
Polarização: Vertical
Pela NET (canais das cidades que captam o sinal da NBR):

Anápolis – GO
Belo Horizonte – MG
Blumenau – SC
Brasília – DF
Campinas – SP
Campo Grande – MS
Florianópolis – SC
Goiânia – GO
Indaiatuba – SP
Porto Alegre – RS
Ribeirão Preto – SP
Rio de Janeiro – RJ
Santos – SP
São José do Rio Preto – SP
São Paulo – SP
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Sky TV: canal 146
OiTV: canal 696
EmbratelTV: canal 54
Após o término de cada teleconferência, técnicos do MDS estarão disponíveis por duas horas, em um chat
no Portal EAD/MDS, para responder as perguntas que não foram respondidas ao vivo e, também, a outras
dúvidas sobre o tema da teleconferência. O canal é de livre acesso e aberto a todos os interessados.
Fique atento na divulgação dos canais de acesso e horários das próximas teleconferências por meio do
Bolsa Família Informa. As teleconferências serão ótimas oportunidades para tirar dúvidas e conhecer mais
sobre o PBF.
Benefício para Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância – BSP
Em junho de 2012, o Benefício para Superação da Extrema Pobreza na Primeira Infância começou a ser
concedido. O BSP é o mais novo benefício do PBF, que compõe a ação Brasil Carinhoso – Primeira
Infância, e faz parte do Plano Brasil Sem Miséria (BSM).
O BSP é destinado a todas as famílias beneficiárias do PBF que possuam em sua composição familiar
crianças com idade entre zero e seis anos e onze meses e, que mesmo recebendo outros benefícios
financeiros do Programa, permaneçam em situação de extrema pobreza, (renda mensal por pessoa igual
ou inferior a R$ 70,00 - setenta reais). O novo benefício tem como objetivos a erradicação da extrema
pobreza na primeira infância e assegurar renda mínima mensal de R$ 70,00 (setenta reais) por pessoa
da família.
Visando subsidiar informações aos gestores municipais e contribuir para que possíveis dúvidas sejam
esclarecidas, a Senarc disponibiliza mais uma ferramenta que o auxiliará na compreensão do BSP. Está
disponível, no portal do MDS, o Tutorial Benefício para Superação da Extrema Pobreza na Primeira
Infância (BSP), com informações acerca do benefício, além de demonstrativo detalhado de telas dos
Sistemas, que refletem, na prática, onde e como você poderá encontrar dados pertinentes ao BSP.
Acesse agora mesmo. Basta clicar no link: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/capacitacao/tutorias.
Para saber mais sobre o BSP, acesse também o Informe 321 e a Instrução Operacional nº
56/Senarc/MDS.
PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Coordenação
de Atendimento da Senarc: 0800 707 2003.
Capacitação presencial sobre Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família
A Senarc realizará, em Brasília, na Escola de Administração Fazendária (Esaf), as primeiras turmas de

Capacitação para a Formação de Instrutores de Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.
A capacitação acontecerá de 17 a 21 de setembro de 2012 e tem como objetivo capacitar e certificar
coordenadores e técnicos estaduais e municipais do PBF e do Cadastro Único para atuarem como
instrutores sobre a gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família.
O público-alvo são técnicos estaduais ou municipais indicados pelos estados que atuam na gestão e
operacionalização do PBF e do Cadastro Único e que já realizaram o curso de Instrutores do Novo
Formulário do Cadastro Único.
Em 2012, a Senarc disponibilizará um total de 120 vagas, distribuídas para todos os estados. Em 2013,
serão disponibilizadas mais 400 vagas. O cálculo por estado foi feito a partir do porte populacional e da
quantidade de municípios, tendo estabelecido como mínimo duas vagas e máximo de dez vagas.
Com essa nova formação, a Senarc busca garantir que os técnicos dos estados e dos municípios possam
aprimorar seus conhecimentos sobre as regras e procedimentos relativos à gestão do Bolsa Família e do
Cadastro Único. A capacitação garante resultados ainda mais positivos na cooperação de esforços para a
superação da pobreza.
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.

