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Capacitação continuada dos conselheiros para o controle
social do PBF
A participação popular nas políticas públicas é um direito do cidadão garantido na
Constituição de 1988, que traz uma perspectiva de democracia não só representativa, mas
também participativa. Seguindo esse preceito, a participação comunitária e o controle social
são imprescindíveis para que a sociedade esteja envolvida na gestão do Programa Bolsa
Família (PBF).
É por isso que os municípios que aderem ao PBF devem designar um conselho, denominado
Instância de Controle Social (ICS), de modo a garantir a participação popular no na
execução e no acompanhamento do Programa.
Nesta edição, destaca-se a importância da capacitação contínua dos conselheiros que fazem
parte das ICS. A capacitação pode ser feita no próprio cotidiano dessas Instâncias, com o
planejamento de uma agenda para discussões sobre temas do PBF, incluindo legislação,
controle social e a situação da comunidade.
Para que o exercício do controle social seja efetivo no município, é importante que os
conselheiros estejam bem informados sobre o PBF e sobre as necessidades da população
local, de modo a compreender melhor o alcance do Programa na comunidade.
Com essa finalidade, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) produz publicações e
material de apoio que podem ser utilizados na construção do conhecimento dos
conselheiros, todos disponíveis para download na Biblioteca do portal do MDS. Ainda esta
ano, o MDS lançará vídeos de capacitação com 12 episódios que tratam de toda a
sistemática do PBF, da importância do controle social, da formalização da ICS, do papel e
das atribuições dos conselheiros e suas possibilidades de atuação.
Este Informe Controle Social também pode ser utilizado como material de estudo, pois
aborda um tema do Bolsa Família a cada edição. Os temas podem ser trabalhados em grupo
na ICS por meio de leitura, discussão, acesso aos links e observação das dicas para reflexão
acerca da realidade local e das potencialidades da ICS.
Outra estratégia é convidar o gestor municipal e técnicos que acompanhem a gestão de
condicionalidades a participarem das discussões, para tirar algumas dúvidas dos
conselheiros.
Mantenha-se informado e, para maiores esclarecimentos, entre em contato com a equipe
técnica de controle social do PBF no email controlesocialpbf@mds.gov.br.

Conhecendo ações pelo Brasil
O Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Cumbe (SE) desenvolveu a prática
Teatro Informativo e Interativo. O objetivo é levar informações sobre o PBF às famílias que
moram em localidades mais distantes de maneira fácil, rápida e divertida.
Os participantes do teatro são jovens atendidos pelo Cras, dentre eles beneficiários do PBF.
O grupo se reúne duas vezes por semana para ensaiar apresentações com textos
relacionados ao Bolsa Família, de forma a levar informação e entretenimento para as
famílias.
As apresentações teatrais acontecem nas escolas do município, clubes e praças públicas,
contando com o apoio e a parceria das secretarias municipais de Assistência Social, de
Saúde e de Educação e Cultura.
Após o início dessa prática, em novembro de 2007, o Cras (Cumbe/SE) verificou diminuição
considerável do número de famílias em situação de descumprimento das condicionalidades
do Programa, principalmente com relação à Educação.

A prática do município de Cumbe (SE) está registrada no Observatório de Boas Práticas na
Gestão do PBF, um espaço que tem por finalidade identificar, reunir e divulgar as boas
práticas na gestão do PBF desenvolvidas nos estados e nos municípios.
Acesse e conheça outras práticas de diferentes regiões do país.
Para incluir sua prática fale com o gestor municipal ou com o coordenador estadual, que
possuem senha para cadastrar novas práticas.

Fala Conselheiro!
Um conselheiro do estado do Espírito Santo enviou a seguinte mensagem: “O verdadeiro
conhecimento do Programa e o compartilhamento de experiências são de grande
importância para todos. Hoje estou como Presidente do Conselho Municipal do Bolsa Familia
e temos nos reunido uma vez por mês. Estamos elaborando uma campanha envolvendo os
três segmentos (Saúde / Social / Educação) para conscientização quanto ao cumprimento
das condicionalidades, fazendo reuniões, palestras, orientações aos usuários nas escolas,
bairros, Igrejas, e orientando para evitar o bloqueio e a perda do beneficio.”
Fique atento!
As famílias que descumprem as condicionalidades do PBF estão sujeitas a efeitos, de acordo
com a Portaria GM/MDS nº 321, de 29 de setembro de 2008. Esses efeitos são gradativos e
vão da advertência à família, passando pelo bloqueio e suspensão, até o cancelamento do
benefício.
A incidência gradativa permite que as famílias que não cumprem as condicionalidades sejam
identificadas e acompanhadas, a fim de que os problemas que geraram o descumprimento
possam ser resolvidos. Saiba mais.

Acompanhe a gestão do PBF!



Reajuste nos benefícios do PBF

Desde dia 14 de abril, os benefícios do Bolsa Família estão sendo pagos com reajuste médio
de 19,4%. Antes do reajuste, os benefícios variavam entre R$ 22 e R$ 200. A partir de abril,
os valores passaram a variar de R$ 32 a R$ 242, com pagamento médio de R$ 113.
Veja como ficaram os valores dos benefícios com o reajuste:



Novos procedimentos para entrega de cartões e pagamento
de benefícios

Desde o mês de abril, o MDS, em conjunto com a CAIXA, vem implementando novas rotinas
para o pagamento de benefícios e para a emissão de cartões do PBF. O objetivo é melhorar
e agilizar o atendimento às famílias beneficiadas.
Entre as novidades estão o envio de e-mail aos gestores municipais do Bolsa Família com
informações de cartões não entregues e a notificação às famílias sobre sua inclusão no Bolsa
Família, incluindo o calendário de pagamento do benefício.
Saiba mais acessando o Informe Gestor nº 264



Exercendo o Controle Social!
Conheça o trabalho desenvolvido pelo Observatório de Favelas,
que tem como missão a elaboração de conceitos, projetos,
programas e práticas que contribuam na formulação e avaliação
de políticas públicas voltadas para a superação das desigualdades

sociais.
A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) defende que, para terem
efetividade, as políticas públicas tem que se pautar pela expansão dos direitos, pela
cidadania plena e pela garantia dos direitos humanos.



Dica de leitura

A publicação Políticas sociais para o Desenvolvimento: superar a
pobreza e promover a inclusão, em parceria com a Unesco, visa
ampliar e aprofundar o debate sobre a promoção da inclusão social
e a superação da pobreza. É fruto de reflexões feitas durante o
Simpósio Internacional sobre Desenvolvimento Social, realizado em
2009 por meio da parceria do MDS com o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).



Dica de acesso

O Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG) lançou a série
Ideias para Erradicar a Miséria. A série com sete capítulos é resultado de uma parceria
entre o PNUD e o Governo Federal para promover o debate sobre estratégias de redução
da pobreza.
O capítulo dois fala do Programa Bolsa Família e de experiências internacionais em
transferência de renda, como a da Índia, a da Nicarágua e a do México.
Acesse o site do IPC-IG para assistir ao segundo capítulo da série na íntegra.
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