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Assista aos vídeos de capacitação para
conselheiros do Bolsa Família
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) acaba de lançar uma série
educativa de vídeos de capacitação para os conselheiros das Instâncias de Controle Social
do Programa Bolsa Família.
Com uma abordagem criativa, os vídeos apresentam os eixos centrais e estruturantes do
Programa Bolsa Família (PBF), da atuação dos conselheiros no acompanhamento do
Programa e no exercício do controle social.
O objetivo é facilitar a disseminação de conceitos e de orientações sobre processos de
trabalho e sobre o papel do conselheiro e dos conselhos no Bolsa Família.
Dentre os temas tratados, estão o Orçamento Público Municipal (vídeo 8) e Ações que
fortalecem o Controle Social do PBF (vídeo 11).
A Instância de Controle Social (ICS) é elemento fundamental na gestão do Bolsa Família,
responsável por estabelecer uma parceria com o poder público local para a redução da
pobreza das famílias beneficiárias e a promoção da inclusão social. Para isso, é essencial
que o conselheiro da ICS conheça as dimensões e os componentes do Programa.
Sugerimos que a série seja vista em grupo, de modo a provocar reflexão sobre o cotidiano
da ICS e sobre como aprimorar sua atuação.
Para assistir aos vídeos, acesse o tema Controle Social no site do Programa Bolsa Família
(www.mds.gov.br/bolsafamilia), como indicado abaixo. Clique então em „Vídeos de
Capacitação de Conselheiros‟. Você encontrará a lista dos vídeos com uma apresentação
geral, conteúdos pertinentes ao tema e questões para discussão.
Os vídeos podem ser divulgados a todos que se interessem pela participação social nas
políticas públicas. Podem ser exibidos em reuniões dos conselheiros, em atividades com
beneficiários nos CRAS, em escolas e outros espaços com grande circulação do público PBF.
A transcrição de cada vídeo também está disponível para download e impressão para que
todos possam acompanhar.

Conhecendo boas ações pelo Brasil
O município de Maracanaú, no Ceará, desenvolve ações conjuntas entre gestores, diretores
de escola, coordenadores, professores, gerentes de unidades de saúde, enfermeiros,
agentes e técnicos dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) para o
acompanhamento efetivo das famílias beneficiárias do PBF.
A prática, chamada de Um mais um é sempre mais que dois, partiu de um
levantamento das fragilidades na gestão do PBF, que identificou problemas estruturais,
técnicos e operacionais. Ela envolve a capacitação de todos os técnicos e profissionais direta
e indiretamente envolvidos no acompanhamento das famílias do PBF, a fim de sensibilizá-los
para a importância do papel de cada um no combate à pobreza.
A partir daí são construídas formas de atuação que potencializem o atendimento ao público
beneficiário e cadastrado. A prática privilegia a intersetorialidade do PBF de forma direta e
conta com o apoio das demais áreas de governo.
A prática resultou em: aumento expressivo do Índice de Gestão Descentralizada (IGD),
garantia da atualização cadastral, redução no número de famílias não localizadas e
adequado acompanhamento das famílias em descumprimento de condicionalidades.
A prática do município de Maracanaú (CE) 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 conheça também outras práticas de diferentes regiões do país.

Para incluir sua prática fale com o gestor municipal ou coordenador estadual, eles possuem
senha para cadastrar novas práticas.

Fala Conselheiro!
“Sou conselheiro municipal de assistência social e gostaria de receber a lista dos
beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) na minha cidade. Já fiz essa solicitação várias
vezes, e não sou atendido.”
Fique atento!
A lista de beneficiários é atualizada mensalmente no site do Bolsa Família, podendo ser
acessada por qualquer cidadão. Saiba mais no Informe Gestor nº 276.
O Decreto nº 5.209, de 2004, determina que os municípios e o Distrito Federal promovam
ampla divulgação da relação dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF). Essa
divulgação pode ser feita por meio da internet, no site do município, ou por listas impressas,
afixadas em locais de acesso público. O município deverá, também, dar ampla publicidade
aos locais onde a lista de beneficiários pode ser encontrada.

Fique por dentro e acompanhe a gestão do PBF!
 Lista atualizada de famílias em Auditoria e Revisão Cadastral já

está disponível no SigPBF
A lista atualizada (até maio de 2011) das Averiguações Cadastrais 2011 está disponível no
Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família (SigPBF). Ela identifica as ocorrências a serem
ser checadas pelo município, classificando-as como: Revisão Cadastral, Óbito ou
Subdeclaração de Renda, e suas eventuais combinações (Óbito e Subdeclaração de Renda,
Revisão Cadastral e Óbito, Revisão Cadastral e Subdeclaração de Renda e Revisão Cadastral,
Óbito e Subdeclaração de Renda).
Atenção: Todas as famílias deverão ter o cadastro atualizado até dia 31 de outubro de
2011, para evitar o bloqueio de benefícios a partir de novembro de 2011.
Mais informações no Bolsa Família Informa nº 263 e nº 265, e na IO nº 44.



Exercendo o Controle Social!

Já estão acontecendo as etapas preparatórias para a 4ª
Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Além dos avanços já obtidos em razão da decisão política e
da intensa participação social, a alimentação foi incluída, em
fevereiro de 2010, entre os direitos sociais previstos no
artigo 6º da Constituição Federal.
Por essa razão, a frase “Alimentação Adequada e Saudável: Direito de Todos” foi escolhida
como lema da 4ª Conferência, tornando-a um grande momento de celebração do
compromisso de governos e sociedade com a promoção da segurança alimentar e
nutricional.
O objetivo é construir compromissos para efetivar o direito humano à alimentação adequada
e saudável, e promover a soberania alimentar por meio da implementação da Política e do
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan) em todas as esferas de
governo com a participação da sociedade.
Mais informações sobre o evento no site oficial.



Dica de acesso

Recebemos a sugestão de divulgação do blog do Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) de Altônia, no Paraná. Junto com a Gestão do Bolsa Família, o CRAS desenvolve um
programa chamado "Família Cidadã", com várias atividades e ações para as famílias
beneficiadas. O blog divulga as atividades, mantém um canal aberto com a comunidade e
registra os trabalhos desenvolvidos.
Conheça e envie você também suas sugestões!

Cadastre-se

Avalie

aqui ou envie um e-mail com

aqui esse Informe

Mais

assunto “Quero me
cadastrar” para
controlesocialpbf@mds.gov.br

e receba os Informes
Controle Social

Aproveite para deixar
suas dicas e sugestões

Informações
pelo telefone da
Coordenação de
Atendimento da SENARC:
0800 707 2003

