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Capacitação para controle social nos municípios
A Capacitação para Controle Social nos Municípios, já está acontecendo nos estados de
Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A Capacitação é
voltada para conselheiros das Instâncias de Controle Social do PBF e dos conselhos
municipais de Assistência Social. A partir deste mês, turmas serão abertas nos demais
estados das regiões sul, sudeste, centro-oeste e norte.
Para contemplar a região nordeste e o estado do Espírito Santo, está sendo realizado um
Pregão Eletrônico para contratação de instituições públicas e privadas que irão executar o
projeto de capacitação. Em breve daremos notícia sobre o início das turmas nesses estados.
Acompanhe na página do MDS.
Temas e conteúdos abordados
A capacitação aprofunda os conhecimentos sobre o controle social traçando uma trajetória
histórica da política de proteção social não contributiva. Também apresenta dados de gestão
da assistência social e do PBF para então tratar de instrumentos, rotinas e atividades dos
conselhos e instâncias.
O conteúdo é organizado em três eixos: redemocratização e participação social no Brasil;
gestão da Assistência Social e do Programa Bolsa Família e desafios à integração dos órgãos
de controle social.
O material didático da capacitação estará disponível também na página do MDS após o
período eleitoral, a partir de 31 de outubro.
Fala Conselheiro!
Estamos acompanhando as turmas da capacitação
O conselheiro Vanderlei Escaquete, representante da sociedade civil do município de Marília,
disse que a capacitação “vem ao encontro da necessidade não só do nosso município, mas
de todos os municípios. É um ganho muito grande, é enriquecedor, as palestras, as
dinâmicas, a troca de experiência.”
As conselheiras Adriana M. Garcia Reis, Ana Maria Rios Ferreira e Roseli Morais de Carvalho
Ferreira, todas participantes da capacitação para o controle social no Pólo de Marília,
contaram um pouco sobre a criação da Casa de Conselhos em 2005, uma referência junto à
gestão municipal para conselhos de cidadania e participação popular.
Na Casa de Conselhos estão reunidos os conselhos da Pessoa com Deficiência, do Idoso,
dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Juventude, de Entorpecentes, de Alimentação
Escolar e o de Assistência Social, que assume as atribuições da ICS do PBF. Desde a criação
da Casa dos Conselhos houve avanços em relação à interlocução, autonomia, visibilidade e

reconhecimento das ações dessas áreas pela sociedade.
“A população tem que ter um ponto de referência”, diz Roseli, que destacou a qualidade do
material didático da capacitação e a importância do encontro na construção contínua das
ações dos conselhos, além da valorização da experiência de outros municípios.

Conhecendo ações pelo Brasil
Destacando a importância do conhecimento sobre o Programa, suas características e atores
envolvidos, o município de Meruoca, Ceará, realizou a I Conferência Municipal do Cadastro
Único e do PBF, um momento de socialização, de troca de experiências das realidades
vivenciadas pelos usuários e de contato direto entre técnicos e a população.
A Secretaria de Ação Social do município em parceria com o governo do Estado do Ceará,
mobilizou os principais atores sociais envolvidos no Programa Bolsa Família, em especial as
famílias beneficiárias, com o objetivo de tirar dúvidas sobre o programa. Esta foi uma
importante oportunidade para debate de temas da área com 2.213 famílias no município.
Na conferência, o Comitê de Controle Social – ICS do município- também foi avaliado pelos
participantes, que tiveram a oportunidade de assistir palestras sobre o Cadastro Único, PBF
e debater sobre os programas sociais implementados pela Secretaria de Ação Social.
A prática do município de Meruoca está registrada no Observatório de Boas Práticas na Gestão do
PBF, um espaço que tem por finalidade identificar, reunir e divulgar as boas práticasna gestão do
PBFdesenvolvidas nos estados e nos municípios. Acesse e conheça outras práticas de diferentes
regiões do país e aproveite também para incluir a sua!

FIQUE ATENTO!
O principal desafio do Programa Bolsa Família é contribuir para a erradicação da extrema
pobreza e para a superação, por parte das famílias pobres, da sua situação de
vulnerabilidade.
Neste informe, apresentamos uma campanha que reforça esse desafio e da qual a ICS
pode participar. Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil
Na promoção de condições mais dignas às famílias do PBF, destacamos o combate ao
trabalho infantil.
Este ano o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil (12 de junho) foi marcado pelo
lançamento da campanha “Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil”.
Em clima de copa do mundo, a campanha da Organização Internacional do Trabalho
(OIT) em parceria com o MDS e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil (FNPeti) está promovendo diversas ações nos municípios e Distrito
Federal.
Acompanhe e saiba mais nos sites da OIT e do MDS.
Para além dessas ações, o MDS também anunciou a Expansão Qualificada do
Cofinanciamento Federal dos Serviços Socioassistenciais em 2010.
Saiba mais aqui e acompanhe como será a expansão dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social
(CREAS) no seu município.
Em caso de dúvida envie um email para expansaosuas@mds.gov.br

Exercendo o Controle Social!
O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), do MDS, atende atualmente 820.256
meninos e meninas em 3.520 municípios brasileiros. Em uma década, o Brasil afastou do
trabalho precoce dois milhões de crianças e adolescentes, o que tornou o país reconhecido
internacionalmente pelo desenvolvimento de políticas públicas de proteção social integral à
família.
O Peti e o Programa Bolsa Família estão integrados para assegurar o atendimento prioritário
às famílias mais vulneráveis. O Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e
Transferências de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) define as
competências dos governos municipais, estaduais e federal, além de descrever
procedimentos para o acompanhamento familiar dos beneficiários pelo Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especial de Assistência Social (CREAS).
Acesse aqui o Protocolo e conheça também uma importante ferramenta informatizada
disponibilizada pelo MDS: o Sistema de Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa
Família (Sicon), que reúne informações sobre famílias beneficiárias acompanhadas pelos
Cras e Creas.

Dica de leitura
Sugerimos a leitura de duas publicações do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
(CEBRAP). Os materiais foram produzidos em linguagem didática, pois são voltados à
sociedade civil organizada.
“Enfrentando os desafios da representação em espaços participativos” (2008) reflete sobre o
papel do conselheiro: quem é representado pelo conselheiro e que mecanismos podem
contribuir para garantir e fortalecer a legitimidade desta representação.
“Controle social: dos serviços públicos à garantia de direitos” (2010) é um material
preparado para ser usado em atividades de formação e discussão coletivas que evidencia
ações dos movimentos sociais.

Dica de acesso

Conheça o Projeto de Inclusão Digital do Programa NAVEGAPARÁ, que implantou centros
públicos de acesso à tecnologia da informação, popularmente chamados de I nfocentros.
Nestes centros são oferecidos acesso gratuito à internet para a população, capacitação
básica em informática com software livre, cursos de informática avançada, além de oficinas
de diversos conteúdos visando à difusão da cultura, comunicação e informação das regiões
onde o projeto se faz presente.
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