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MDS apresenta teleconferência sobre as condicionalidades do PBF e
acompanhamento familiar
Segunda (24), de 9h as 10h30, ao vivo para todo o Brasil

Na segunda-feira, 24 de junho de 2013, a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc/MDS) realizará
uma teleconferência sobre o tema “O monitoramento da frequência escolar e o acompanhamento da assistência
social às famílias beneficiárias do PBF”. Com este tema a Senarc inicia a apresentação de uma série de
teleconferências ao longo de 2013, que abordarão diversos temas sobre o Programa Bolsa Família (PBF).
A teleconferência da próxima semana será exibida para todo o Brasil, ao vivo. Os gestores e técnicos estaduais
e municipais poderão formular perguntas e participar por telefone e e-mail que serão divulgados durante o
programa. Para assistir, existem inúmeros canais de acesso. Confira:
1) Canal 146 da Sky TV, pelo canal 696 da OiTV ou pelo canal 54 da EmbratelTV.
2) No site da EBC (http://conteudo.ebcservicos.com.br/streaming/nbr).
3) Via satélite:
•
Recepção digital
•
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
•
Satélite: Star One C2
•
Posição orbital do satélite: 70°W
•
Frequência: 4030
•
Banda L: 1120
•
Polarização: Vertical
4) Pela NET (canais das cidades que captam o sinal da NBR):
•
Anápolis (GO) – 12
•
Belo Horizonte (MG) – 02
•
Blumenau (SC) – 19
•
Brasília (DF) – 13 (no digital o canal é 05)
•
Campinas (SP) – 06
•
Campo Grande (MS) – 09
•
Florianópolis (SC) – 19
•
Goiânia (GO) – 10
•
Indaiatuba (SP) – 06
•
Porto Alegre (RS) – 15
•
Ribeirão Preto (SP) – 07
•
Rio de Janeiro (RJ) – 04
•
Santos (SP) – 14
•
São José do Rio Preto (SP) – 07
•
São Paulo (SP) – 05

As reprises da teleconferência vão ocorrer pela TV NBR na quarta (26), às 9h, e sexta-feira (28), às 15h.
Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social: Edição Especial - Bolsa Família 10 anos
O MDS lançou nesta semana o Prêmio Rosani Cunha de Desenvolvimento Social: Edição Especial –
Bolsa Família 10 Anos. O Prêmio tem como objetivo identificar, valorizar e divulgar práticas bem
sucedidas e inovadoras na gestão local do Programa. Com isso, o prêmio incentiva a sistematização e o
compartilhamento das informações sobre as boas práticas entre os gestores do Programa por meio da
utilização do “Observatório de Boas Práticas na Gestão do Programa Bolsa Família”. Neste ano, a edição é
especial em comemoração aos 10 anos do PBFa, com modalidades específicas para estados e municípios nas
seguintes categorias:




Busca ativa para cadastramento e atualização cadastral, incluindo identificação de grupos
populacionais tradicionais e específicos;
Ações articuladas do Plano Brasil Sem Miséria voltadas à inclusão produtiva das famílias beneficiárias
do PBF; e
Gestão de condicionalidades e acompanhamento familiar intersetorial (assistência social, saúde e
educação).

As inscrições das práticas concorrentes devem ser feitas no Observatório de Boas Práticas na Gestão do
Programa Bolsa Família entre os dias 1º a 27 de agosto de 2013, conforme critérios e requisitos previstos no
Edital nº 1, de 13 de junho de 2013. Podem concorrer ao Prêmio os estados, municípios e Distrito Federal
com boas práticas de gestão nas categorias definidas, que tenham, ao menos, quatro meses de
implementação. Para mais informações, acesse o portal do MDS no endereço eletrônico
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/premio10anos. Inscreva e compartilhe sua prática de gestão.
Senarc publica IO nº 62
Foi publicada na página do MDS na última sexta, dia 14 de junho, a Instrução Operacional Senarc nº 62, de
2013, que orienta os gestores do Bolsa Família sobre a prorrogação do prazo da Averiguação Cadastral de
2012. Consulte aqui e priorize esta ação.

PARA MAIS INFORMAÇÕES acesse o Fale Conosco do PBF ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003. A Central de Relacionamento também funciona aos fins de semana.

