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MDS avalia Bolsa Família Informa
O MDS quer saber se o Bolsa Família Informa está sendo importante para
apoiar os municípios no dia-a-dia da gestão do PBF
O boletim Bolsa Família Informa é um instrumento de informação e mobilização para
orientar os municípios sobre a gestão do Programa Bolsa Família (PBF). Com ele, a
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) divulga semanalmente aos gestores
municipais e técnicos do Programa informações sobre as novas portarias e instruções
operacionais; procedimentos para a gestão do Cadastro Único, dos benefícios e das
condicionalidades do Programa; mudanças nos sistemas de gestão; resultados de auditorias;
prazos para a realização de atividades, além de esclarecer as principais dúvidas dos
gestores.
Para a Senarc, o Bolsa Família Informa é uma ferramenta fundamental para manter os
gestores informados e para a eficácia da estratégia de gestão descentralizada do PBF.
Utilizando o e-mail informado no Termo de Adesão ou outro e-mail informado pelo gestor, é
possível atingir um grande número de municípios, fornecendo informações atualizadas e
relevantes para a boa gestão do Programa. Atualmente, cerca de 5 mil municípios têm email cadastrado para receber o Bolsa Família Informa.
Desde julho de 2005, foram produzidos 97 boletins. São, portanto, mais de dois anos de
boletim informativo. Para que esse instrumento seja mais eficiente, é necessário conhecer
quem são as pessoas que recebem o Bolsa Família Informa e qual a opinião dessas pessoas
sobre o informativo. Por isso, a Senarc/MDS elaborou um questionário de avaliação que está
disponível
no
endereço
eletrônico:
http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/identificacao_avaliacao_f.
Acesse o questionário e participe dessa pesquisa. A sua opinião é fundamental para que o
Bolsa Família Informa possa atender cada vez melhor a necessidade de informações dos
municípios.

Atenção para os prazos do Programa Bolsa Família:
31 de dezembro – termina o prazo para registro das informações de
acompanhamento das condicionalidades de saúde. Para registrar as informações
acesse o Sisvan em: http://dtr2004.saude.gov.br/nutricao/
31 de dezembro – termina o prazo para o gestor local inscrever candidatos para
participar da Capacitação para Implementação do Sistema Único de Assistência
Social (Suas) e do Programa Bolsa Família. Mais informações podem ser obtidas

na página: http://ead.mds.gov.br/.

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.

