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Benefícios com reajustes
começam a ser pagos
O reajuste de 10% vale para todos os benefícios do PBF e também para
as linhas de pobreza e de extrema pobreza. Os saques poderão ser feitos
a partir deste mês, regularmente, conforme o calendário de pagamentos
Os beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) receberão o reajuste de 10% sobre os valores dos
benefícios, conforme anunciado em 30 de abril. A Folha será paga entre os dias 16 e 30 de junho. Confira:


Benefício Básico: passou de R$ 70,00 para R$ 77,00;



Benefícios Variáveis: passaram de R$ 32,00 para R$ 35,00; e



Benefício Variável Jovem (BVJ): passou de R$ 38,00 para R$ 42,00.

Além do valor dos benefícios, foram ampliadas as linhas de extrema pobreza (de R$ 70,00 para
R$ 77,00) e de pobreza (de R$ 140,00 para R$ 154,00). Essa alteração traz os seguintes resultados:


Famílias com renda per capita entre R$ 70,00 e R$ 77,00 passam a receber o Benefício Básico;



Famílias com renda per capita acima de R$ 140, até R$ 154, com filhos, são elegíveis ao Bolsa
Família; e



O valor do Benefício para Superação da Extrema Pobreza (BSP) — que complementa a renda das
famílias que, mesmo após receberem os demais benefícios do Programa, continuam na extrema
pobreza — passa a cobrir a diferença até o valor de R$ 77,00.

Os aumentos significam um impacto de cerca de R$ 250 milhões na Folha de Pagamentos.

Teleconferência tem como tema a gestão do PBF e do Cadastro Único
Na próxima segunda-feira, 16 de junho, a TV NBR apresenta a teleconferência do MDS, que tratará
de diversos assuntos relacionados à gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), tais como Revisão e Averiguação Cadastral,
acompanhamento familiar e condicionalidades. O programa televisivo será transmitido ao vivo, das 9h
às 10h30. Haverá reprises na quarta-feira (18/6), às 9h, e na sexta-feira (20/6), às 15h. A captação
do sinal da NBR pode ser realizada de várias formas, conforme os parâmetros indicados a seguir:
1) Canal 146 da Sky TV, canal 696 da OiTV ou canal 54 da EmbratelTV.
2) Site da EBC (http://conteudo.ebcservicos.com.br/streaming/nbr).
3) Via satélite (antena parabólica):



Recepção digital: satélite Star One C2; posição orbital do satélite — 70ºW; polarização —
horizontal; Frequência — 3632; Padrão — DVB-S; Symbol Rate — 4.6875 FEC ¾; PID de
vídeo: 0308.
Recepção analógica: satélite Star One C2; posição orbital do satélite — 70°W; frequência:
4030; banda L — 1120; polarização: Vertical

4) NET (lista de canais a seguir):
Anápolis (GO) –
12

Belo Horizonte
(MG) – 02

Blumenau (SC) –
19

Brasília (DF) – 13
(no digital, 5)

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

Além disso, durante toda a semana, a teleconferência poderá ser vista no site do MDS
(www.mds.gov.br).
Selecionados os alunos para o curso Educação Alimentar e Nutricional no contexto do PBF
Foi divulgada a lista com as 1.240 pessoas selecionadas para o Curso a Distância de Educação
Alimentar e Nutricional no contexto do Programa Bolsa Família, uma parceria entre o MDS e a Fiocruz.
Ela está disponível no endereço www.ead.fiocruz.br/_downloads/edital1720v24.pdf.
Agora, os selecionados devem conferir se encaminharam todos os documentos necessários para
efetivar a matrícula no curso, que deve ter início em junho. Para mais informações, os interessados
devem entrar em contato com Luisete Bandeira: (61) 2030-1608 ou luisete.bandeira@mds.gov.br.
Funcionamento da Senarc durante a Copa
Devido aos jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol, a Secretaria Nacional de Renda de
Cidadania (Senarc), do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), terá
expediente até o meio-dia nesta quinta-feira, 12 de junho, e na próxima terça-feira, dia 17.
Haverá três pontos facultativos (dias 23, 26 e 30 de junho). No restante da competição, o expediente
na Senarc será normal.
ANOTE NA AGENDA
30 de junho — Nova data-limite para as escolas aderirem ao Programa Mais Educação (PME). As
escolas que já faziam parte do PME devem efetuar a readesão. Informações na página do Programa
na internet.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, acesse o Fale com o MDS ou entre em contato com a Central de
Relacionamento do MDS: 0800 707 2003 (segunda a sexta-feira, das 7h às 19h).

