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CONFIRA NESTA EDIÇÃO:
1. MDS incentiva acesso a creche para crianças beneficiárias do Bolsa Família com até
4 anos de idade;
2. Como acessar informações da Folha de Pagamentos do BSP;
3. Acompanhamento da frequência escolar apresentou resultados positivos;
4. Algumas famílias beneficiárias do PBF podem receber o benefício por meio da conta
bancária CAIXA FÁCIL; e
5. Fique Atento! Teleconferências com temas relacionados ao Programa Bolsa
Família. Participe!

MDS incentiva acesso a creche para crianças beneficiárias do Bolsa
Família com até 4 anos de idade
Os municípios e o Distrito Federal receberão apoio financeiro para a manutenção e
o desenvolvimento da educação infantil em creches, para o atendimento de crianças
com até quatro anos (zero a 48 meses) de idade, pertencentes às famílias
beneficiárias do Programa Bolsa Família (PBF).
O apoio financeiro faz parte da Ação Brasil Carinhoso, que integra o Plano Brasil
Sem Miséria (BSM), e é realizado pelos Ministérios da Educação (MEC) e do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por meio de mecanismos
estabelecidos pela Medida Provisória nº 570, publicada em 14 de junho de 2012.
É importante lembrar que essa ação não tem vinculação com os benefícios do PBF e
nem com os recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD). Trata-se de um
cofinanciamento entre o MDS e o MEC para a educação, com o objetivo de ampliar
o acesso a creche para crianças em situação de vulnerabilidade.
Deve-se observar que participam da iniciativa exclusivamente as creches públicas
e as creches conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação, que podem ser
comunitárias, sem fins lucrativos ou confessionais (religiosas). As creches privadas
não participam.

Conselheiro(a), você pode contribuir promovendo a articulação entre o Gestor
Municipal do Bolsa Família e a área responsável pela Educação.

Para mais informações, leia o Bolsa Família Informa nº 333 e as perguntas
frequentes no Bolsa Família Informa nº 334.

Acompanhe: BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO
Como acessar informações da Folha de Pagamentos do BSP

Conselheiro (a), as Folhas de Pagamentos do Benefício para Superação da Extrema

Pobreza na Primeira Infância (BSP) foram disponibilizadas pela Secretaria Nacional
de Renda de Cidadania (Senarc) no Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família
(SigPBF). É possível encontrar todas as informações sobre os pagamentos dos
benefícios de forma agrupada, de fácil compreensão e rápido acesso aos dados.
Para acessar é necessário efetuar o login no SigPBF, em seguida clicar na aba
“administrativo”. O próximo passo é clicar em “transmissão de arquivos”, e escolher
a opção “upload e download de arquivos”. Na “Pasta Raiz”, clique em
“Coordenação-Geral de Concessão e Administração de Benefício” e, em seguida, na
“Folha de Pagamento”. No centro da tela aparecerão todas as Folhas de
Pagamentos do BSP, desde o primeiro pagamento (junho de 2012), disponíveis para
download.

Acompanhe!
Acompanhamento da frequência escolar apresentou resultados positivos
O acompanhamento da frequência escolar dos beneficiários do PBF, referente aos
meses de junho e de julho de 2012, encerrou-se no dia 29 de agosto com
resultados positivos.
Nesse período, de um total de 18,1 milhões de crianças e jovens beneficiários (6 a
17 anos), 15,7 milhões de estudantes, ou seja, 86,8% tiveram a frequência escolar
informada pelos municípios, em uma ação que envolveu cerca de 160 mil escolas
em todo o país. Os resultados oscilaram entre 84,1% e 88,6% nas regiões. Os
demais resultados do acompanhamento das condicionalidades de educação estão
disponíveis no Sistema de Condicionalidades (Sicon), acesse e confira.
É fundamental a articulação intersetorial entre a gestão municipal do Bolsa Família e
as áreas de Assistência Social e Educação para o acompanhamento das famílias,
com o objetivo de identificar os motivos que dificultam o acesso aos serviços
educacionais.

Conselheiro (a), você pode incentivar o diálogo entre as áreas do seu município!



Exercendo o Controle Social

As famílias beneficiárias do Bolsa Família, que recebem R$500,00 ou mais por mês,
podem receber o benefício por meio da conta bancária simplificada CAIXA FÁCIL.
O MDS passou a divulgar mensagens nos extratos de pagamento das famílias com
perfil para recebimento por meio da conta CAIXA FÁCIL, informando sobre esta
possibilidade. O objetivo é facilitar a movimentação dos valores pagos, buscando
diminuir as possíveis dificuldades para realizar o saque, como falta de dinheiro nas
loterias e CAIXA AQUI, além de evitar que os beneficiários saquem e transitem com
considerável quantidade de valores, colocando em risco a sua segurança.
Para prestar a devida orientação aos beneficiários, é importante que você,
Conselheiro (a), conheça as funcionalidades dos dois cartões de saque do Programa
(Cartão Social Bolsa Família e Cartão Bancário CAIXA FÁCIL). Veja mais no Bolsa
Família Informa nº 332.



Fique Atento!

Teleconferências com temas relacionados ao Bolsa Família. Participe!

Conselheiro (a), a Senarc apresenta até o mês de dezembro uma série de
teleconferências ao vivo, com o objetivo de divulgar informações sobre o PBF.

Os temas “Benefício de Superação da Extrema Pobreza” (BSP) e “Revisão Cadastral
2012” serão abordados na teleconferência que acontece na próxima segunda-feira,
24 de setembro, de 9h as 10h30. Já no dia 22 de outubro, serão abordados o
“Campo 2.07” e a “Busca Ativa”. O “Acompanhamento de Condicionalidades” será o
assunto em 12 de novembro, e o encerramento da série de teleconferências será
no dia 10 de dezembro, sobre “Fiscalização” e “Índice de Gestão
Descentralizada”.
As teleconferências serão apresentadas pelos portais da EBC e da Presidência da
República, e também pelo Twitter, YouTube e Stream. Os participantes poderão
formular perguntas e enviar por telefone e/ou e-mail.
Para mais informações, acesse o Bolsa Família Informa nº 331.
Cadastre-se
Clique aqui para se cadastrar e
receber os próximos informes de
Controle Social do Bolsa Família

Avalie

Mais Informações

Clique aqui para
avaliar o informe,
deixar suas críticas e
sugestões

controlesocialpbf@mds.gov.br
ou pelos telefones da Central
de Atendimento do MDS:
0800 707 2003, 3433-1500

