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Calendário de pagamentos do Bolsa Família
muda a partir de maio
Com a modificação, todos os pagamentos ocorrerão dentro do próprio mês;
medida vai melhorar o atendimento às famílias do Programa
O calendário de pagamento de benefícios do Programa Bolsa Família (PBF) vai ser modificado a
partir do próximo mês de maio, com antecipação das datas de saque.
Com essa mudança, todos os pagamentos ocorrerão dentro do próprio mês em curso,
facilitando e melhorando a qualidade do atendimento às famílias do PBF, especialmente em
pequenas localidades.
Veja abaixo as datas de saque para todo o ano de 2007:

A Caixa Econômica Federal já está distribuindo, gratuitamente, cartazes para os canais de
pagamento e impressos para os beneficiários do PBF, informando os detalhes da alteração.
IMPORTANTE
Os Gestores do Programa Bolsa Família devem continuar as mobilizações para entregar os
cartões em seus Municípios!
Para reforçar e orientar essas mobilizações, foram enviados ofícios às 950 localidades com
maior quantidade de cartões a entregar.

Consulte também o Informe 65 para mais detalhes sobre idéias de mobilização para facilitar a
entrega dos cartões.

O próximo dia 23 de março é o prazo final para os Municípios enviarem informações sobre a
freqüência escolar - referente aos meses de outubro e novembro de 2006. As informações
devem ser registradas no novo sistema de acompanhamento, desenvolvido pelo Ministério da
Educação (MEC).
Aqueles Municípios que ainda não enviaram a ficha cadastral ao MEC e os que não solicitaram
o cadastro no sistema para recebimento da senha, devem seguir estes passos o mais rápido
possível!
Lembre-se de que os Municípios que registrarem os dados corretamente podem receber mais
recursos financeiros do Índice de Gestão Descentralizada (IGD) e os repasses voluntários do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Por isso, não deixe para registrálos na última hora!

O Atendimento da Senarc tem recebido muitos pedidos de esclarecimentos de Gestores, que
têm dúvidas sobre os cursos do Programa Gestão Social com Qualidade.
Para esclarecer mais sobre este assunto, listamos abaixo as principais questões consultadas
(consulte também o Informe 70):
1) Como obter login e senha para fazer a inscrição dos técnicos?
É necessário que os dados cadastrais básicos – nome do(a) secretário(a) de Ação Social,
cargo, CPF, endereço com CEP, telefone e e-mail – do Gestor Local estejam cadastrados no
banco de dados do Projeto, indicando qual o Município/Estado está sob sua responsabilidade.
Isso vale também para os dados do Gestor PBF.
Se os dados cadastrados não estiverem corretos, favor enviar e-mail
(suporte.ead@mds.gov.br) ao MDS indicando as alterações. Utilize preferencialmente um email institucional.
2) Sou Gestor. Por que não recebi senha de acesso ao site do EAD?
O MDS unificou as informações disponíveis nas diversas bases de dados e recuperou o
máximo possível de dados de Gestores. Infelizmente, nem todos puderam ser recuperados e,
entre os recuperados, nem todos estavam completos.
Existem dois motivos possíveis para não receber a senha:
2.1. O(A) Gestor(a) identificado(a) para o Município não é você! Para ter certeza, acesse a
página do MDS (ead.mds.gov.br >> Como participar >> Gestor Local) e faça uma consulta;
2.2. Você é o(a) Gestor(a) mas não estava com os dados básicos, especialmente o e-mail,
atualizado.
3) Quais as pessoas que poderão participar do curso?
Profissionais de órgãos estaduais e municipais que estão no exercício direto de funções

relacionadas à implementação e ao aperfeiçoamento do Programa Bolsa Família (PBF), da
gestão do Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), do
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) e do Programa de Atenção Integral à
Família (Paif).
4) Até quando irão as inscrições?
É aconselhável que a inscrição seja feita o mais breve possível para evitar um acúmulo de
participantes no final do curso, o que pode inviabilizar a realização de turmas por absoluta
falta de recursos humanos e tecnológicos.
Os participantes poderão ser inscritos ao longo de 2007.
5) Quando o curso será realizado?
O curso está em fase final de construção e a primeira turma está prevista para iniciar no dia
16 de abril.

PARA MAIS INFORMAÇÕES , entre em contato pelo correio eletrônico
bolsa.familia@mds.gov.br ou pelo telefone da Coordenação de Atendimento da Senarc:
(61) 3433-1500 ou pelo fax (61) 3433-1614/1615.

