ASSISTÊNCIA SOCIAL

A assistência social, política pública não contributiva é dever do Estado e direto de todo
cidadão que dela necessitar. Entre os principais pilares da assistência social no Brasil estão a Constituição
Federal de 1988, que dá as diretrizes para a gestão das políticas públicas, e a Lei Orgânica da Assistência
Social (Loas), de 1993, que estabelece os objetivos, princípios e diretrizes das ações.
A LOAS determina que a assistência social seja organizada em um sistema descentralizado e
participativo, composto pelo poder público e pela sociedade civil. A IV Conferência Nacional de
Assistência Social deliberou, então, a implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Cumprindo essa deliberação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
implantou o Suas, que passou a articular meios, esforços e recursos para a execução dos programas,
serviços e benefícios socioassistenciais.
O SUAS organiza a oferta da assistência social em todo o Brasil, promovendo bem-estar e
proteção social a famílias, crianças, adolescentes e jovens, pessoas com deficiência, idosos – enfim, a
todos que dela necessitarem. As ações são baseadas nas orientações da nova Política Nacional de
Assistência Social (PNAS), aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) em 2004.
A gestão das ações socioassistenciais segue o previsto na Norma Operacional Básica do Suas
(NOB/Suas), que disciplina a descentralização administrativa do Sistema, a relação entre as três esferas
do Governo e as formas de aplicação dos recursos públicos. Entre outras determinações, a NOB reforça o
papel dos fundos de assistência social como as principais instâncias para o financiamento da PNAS.
A gestão da assistência social brasileira é acompanhada e avaliada tanto pelo poder público
quanto pela sociedade civil, igualmente representados nos conselhos nacional do Distrito Federal,
estaduais e municipais de assistência social. Esse controle social consolida um modelo de gestão
transparente em relação às estratégias e à execução da política.
A transparência e a universalização dos acessos aos programas, serviços e benefícios
socioassistenciais, promovidas por esse modelo de gestão descentralizada e participativa, vem consolidar,
definitivamente, a responsabilidade do Estado brasileiro no enfrentamento da pobreza e da desigualdade,
com a participação complementar da sociedade civil organizada, através de movimentos sociais e
entidades de assistência social.
Sistema Único de Assistência Social (Suas)
É Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o
Sistema é composto pelo poder público e sociedade civil, que participam diretamente do processo de
gestão compartilhada. Do mesmo modo, todos os Estados, comprometidos com a implantação de sistemas
locais e regionais de assistência social e com sua adequação aos modelos de gestão e co-financiamento
propostos, assinaram pactos de aperfeiçoamento do Sistema.
O Suas organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a
Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de
programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.
A segunda é a Proteção Social Especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em

situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso
sexual, uso de drogas, entre outros aspectos.
O Suas engloba também a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos específicos
de forma articulada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade. Também
gerencia a vinculação de entidades e organizações de assistência social ao Sistema, mantendo atualizado o
Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social e concedendo certificação a
entidades beneficentes, quando é o caso.
A gestão das ações e a aplicação de recursos do Suas são negociadas e pactuadas nas
Comissões Intergestores Bipartite (CIBs) e na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Esses
procedimentos são acompanhados e aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e
seus pares locais, que desempenham um importante trabalho de controle social. As transações financeiras
e gerenciais do Suas contam, ainda, com o suporte da Rede Suas, sistema que auxilia na gestão, no
monitoramento e na avaliação das atividades.
CRAS – Institucional
O que é o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social?
O CRAS - Centro de Referência da Assistência Social é uma unidade pública estatal localizada
em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada ao atendimento
socioassistencial de famílias.
O CRAS é o principal equipamento de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da
Proteção Social Básica. Constitui espaço de concretização dos direitos socioassistenciais nos territórios,
materializando a política de assistência social.
Como atua o CRAS?
O CRAS é o lugar que possibilita, em geral, o primeiro acesso das famílias aos direitos
socioassistenciais e, portanto, à proteção social. Estrutura-se, assim, como porta de entrada dos usuários
da política de assistência social para a rede de Proteção Básica e referência para encaminhamentos à
Proteção Especial.
Desempenha papel central no território onde se localiza ao constituir a principal estrutura física
local, cujo espaço físico deve ser compatível com o trabalho social com famílias que vivem no seu
território de abrangência e conta com uma equipe profissional de referência.
Nesse sentido, destacam-se como principais atuações do CRAS:
• Prestar serviços continuados de Proteção Social Básica de Assistência Social para famílias, seus
membros e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, por meio do PAIF tais como: acolhimento,
acompanhamento em serviços socioeducativos e de convivência ou por ações socioassistenciais,
encaminhamentos para a rede de proteção social existente no lugar onde vivem e para os demais serviços
das outras políticas sociais, orientação e apoio na garantia dos seus direitos de cidadania e de convivência
familiar e comunitária;

• Articula e fortalece a rede de Proteção Social Básica local;
• Previne as situações de risco no território onde vivem famílias em situação de vulnerabilidade social
apoiando famílias e indivíduos em suas demandas sociais, inserindo-os na rede de proteção social e
promover os meios necessários para que fortaleçam seus vínculos familiares e comunitários e acessem
seus direitos de cidadania.
O CRAS pode ser utilizado para fins não vinculados ao seu funcionamento ou identidade?
Esclarecemos que a existência do CRAS está estritamente vinculada ao funcionamento do
Programa de Atenção Integral à Família – PAIF, ou seja, à implementação do PAIF, co-financiado ou não
pelo Governo Federal, que constitui condição essencial e indispensável para o funcionamento do CRAS.
Reconhece-se, portanto, ser atribuição exclusiva do poder público, o trabalho social com
famílias, sendo esta a identidade que deve ser expressa no espaço físico do CRAS.
No CRAS, portanto, deve ser necessariamente ofertado o PAIF, podendo ser ofertados outros
serviços, programas, benefícios e projetos conforme disponibilidade de espaço físico e de profissionais
qualificados para implementá-los, e desde que não prejudiquem a execução do PAIF e nem ocupem os
espaços a ele destinados. Os demais serviços sócio-educativos, ações complementares e projetos de
proteção básica desenvolvidos no território de abrangência do CRAS devem ser a ele referenciados.
O que significam os conceitos de “Referência” e Contra-Referência do CRAS?
Referência - compreende o trânsito do nível menor para o de maior complexidade, ou o
encaminhamento, feito pelo CRAS, a qualquer serviço socioassistencial ou para outra política setorial no
seu território de abrangência.
Contra-referência – inversamente ao conceito de referência, compreende o trânsito do nível de
maior para o de menor complexidade, como por exemplo, os encaminhamentos feitos do CREAS ou de
outro serviço setorial ao CRAS.
Qual o conceito de “família referenciada”?
É a unidade de medida de famílias que vivem em territórios vulneráveis e são elegíveis ao
atendimento ofertado no CRAS instalado nessas localidades.
Qual é o limite de tempo de permanência das famílias nos CRAS?
Não há um período máximo de permanência das famílias no CRAS. No entanto, é necessário
avaliar os casos em que as equipes têm dificuldades para desligar as famílias, partindo do critério do
cumprimento dos objetivos das ações propostas no CRAS ou em sua rede socioassistencial.
O desligamento deve ser planejado e realizado de maneira progressiva, com acompanhamento
familiar por período determinado para verificar a permanência dos efeitos positivos das ações, tendo
como referência os resultados esperados.

Qual a condição indispensável para o funcionamento do CRAS?
Todo CRAS em funcionamento terá de desenvolver, obrigatoriamente, o PAIF. A existência do
CRAS está necessariamente vinculada ao funcionamento do PAIF - Programa de Atenção Integral à
Família, ou seja, a implementação do PAIF, co-financiado ou não pelo Governo Federal, é condição
essencial e indispensável para o funcionamento do CRAS.
Reconhece-se, portanto, ser atribuição exclusiva do poder público, o trabalho social com
famílias, sendo esta a identidade que deve ser expressa no espaço físico do CRAS. Nele, portanto, deve
ser necessariamente ofertado o PAIF.
Podem ser oferecidos outros serviços no CRAS?
É permitido ofertar outros serviços, programas, benefícios, projetos e atividades no espaço
físico do CRAS, desde que estes não modifiquem substancialmente a natureza e as funções essenciais do
CRAS, de acordo com as definições constantes no Manual de Orientações Técnicas. Em suma, as demais
atividades não podem prejudicar a execução do PAIF e a ocupação dos espaços a ele destinados.
As atividades devem ser acompanhadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Não é
necessária a criação de lei municipal para regularizar a oferta de outros serviços no âmbito do CRAS.
Os demais serviços socioeducativos, ações complementares e projetos de proteção básica
desenvolvidos no território de abrangência do CRAS devem ser a ele referenciados.
Qual a importância do CRAS para a proteção social e para as famílias?
É por meio do CRAS que a proteção social da assistência social se territorializa e se aproxima
da população, reconhecendo a existência das desigualdades sociais intra-urbanas e a importância presença
de políticas sociais para reduzir essas desigualdades, pois previnem situações de vulnerabilidade e risco
social, bem como identificam e estimulam as potencialidades locais, modificando a qualidade de vida das
famílias que vivem nessas localidades.
Ao estabelecer o PAIF como prioridade dentre os demais serviços, programas e projetos da
proteção social básica, que tem como principal foco de ação o trabalho com famílias, bem como ao
territorializar sua esfera de atuação, o CRAS assume como fatores identitários dois grandes pilares do
SUAS: a matricialidade sociofamiliar e a territorialização.
Qual é a capacidade de atendimento do CRAS?
A capacidade de atendimento do CRAS varia de acordo com o porte do município e com o
número de famílias em situação de vulnerabilidade social, conforme estabelecido na NOB-SUAS.
Estima-se a seguinte capacidade de atendimento, por área de abrangência do CRAS:
(1) CRAS em território referenciado por até 2.500 famílias - capacidade de atendimento: até 500
famílias/ano;

(2) CRAS em território referenciado por até 3.500 famílias - capacidade de atendimento: até 750
famílias/ano;
(3) CRAS em território referenciado por até 5.000 famílias - capacidade de atendimento: até 1.000
famílias/ano.
É possível instalar mais unidades do CRAS por município?
Os critérios de partilha de recursos propostos na NOB-SUAS permitem atender, gradualmente,
nos próximos anos, a todos os municípios na perspectiva da universalização da Proteção Social Básica.
Na V Conferência Nacional de Assistência Social (realizada em Brasília, no mês de dezembro de 2005)
foi deliberado que os mínimos de CRAS por porte de município serão cumpridos somente após todos os
municípios do Ranking terem pelo menos 01 CRAS co-financiado pelo Governo Federal.
Dessa forma, os municípios já contemplados com recursos para os serviços de Proteção Social
Básica à família em CRAS por meio do Piso Básico Fixo não poderão receber novos recursos até que
todos os municípios do país sejam contemplados com recursos para, no mínimo, 1 (um) CRAS.
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IMPORTANTE: O município pode manter com recursos próprios a quantidade de CRAS que considerar
necessário.
Qual deve ser o horário de atendimento do CRAS?
O CRAS deve funcionar, no mínimo, por 40 horas semanais, 5 dias por semana, 8 horas
diárias.
Somente é considerado que o CRAS está em funcionamento por 8 horas se houver a presença
da equipe de referência completa durante este período.
O horário de funcionamento do CRAS deve refletir as características dos serviços nele
ofertado, quais sejam: possuir caráter público e continuado, preocupar-se em atender todos aqueles que
deles necessitam ampliar a possibilidade de acesso dos usuários em pelo menos dois períodos do dia.

O horário de atendimento do CRAS pode ser flexível?
O horário pode ser flexível, permitindo que o equipamento funcione nos finais de semana e
horários noturnos, desde que isso ocorra para possibilitar uma maior participação das famílias e da
comunidade nos programas, serviços e projetos operacionalizados nessa unidade.
O horário de funcionamento do CRAS deve ser decidido em conjunto com as famílias
referenciadas, ser amplamente divulgado e manter regularidade. Não é recomendável, por exemplo, um
novo horário de funcionamento em um curto período de tempo.
O horário de funcionamento do CRAS corresponde necessariamente à jornada de trabalho da
equipe de referência do CRAS?
O horário de funcionamento do CRAS não corresponde necessariamente à jornada de trabalho
da equipe de referência do CRAS, pois essa decisão cabe ao gestor municipal de assistência social.
Assim, caso o gestor estabeleça que a jornada de trabalho da equipe seja de quatro horas diárias, significa
que terá de contratar duas equipes de referência para cumprir 8 horas diárias de funcionamento no CRAS.
Os técnicos da equipe de referência do CRAS também devem se revezar ao se afastar para o
período de férias, de modo que os programas, serviços e projetos operacionalizados nos CRAS não sejam
descontinuados.
O CRAS pode ser localizado em espaço compartilhado?
Sendo o CRAS a principal unidade de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da
proteção social básica, não pode ser instalado em edificações inadequadas e improvisadas. O imóvel deve
ser preferencialmente exclusivo.
O CRAS não deve compartilhar seu espaço físico com órgãos administrativos, tais como
secretarias municipais de assistência social ou outras secretarias municipais e/ou estaduais, prefeituras,
subprefeituras, administrações regionais, entre outras, pois o CRAS é uma unidade de prestação de
serviços socioassistenciais, não podendo ser confundido com o local onde se desenvolvem as atividades
de gestão da política de assistência social.
Como acessar a lista dos CRAS por município?
A lista do CRAS por município está disponível no Portal do MDS – www.mds.gov.br – no
seguinte caminho: Assistência Social – Proteção Básica – Centro de Referência de Assistência Social. No
menu a direita, clique no link: “ Localize as Unidades”.
Atividades de geração de renda podem ser executadas no CRAS?
As atividades de geração de renda podem ser executadas dentro do CRAS desde que essas não
venham a modificar substancialmente a natureza e as funções do CRAS tais quais definidas pelo Manual
de Orientações Técnicas (Acompanhamento familiar).
É necessário que as atividades sejam acompanhadas pelo Conselho Municipal de Assistência
Social. Não há necessidade da criação de uma lei municipal e não existe uma destinação obrigatória para

a utilização desse recurso. Recomendamos, no entanto, que os recursos sejam revertidos em prol dos
serviços ou dos usuários do CRAS.
O que é o Índice de Desenvolvimento do CRAS (IDCRAS)?
O IDCRAS é um indicador sintético que tem por objetivo sistematizar as características de
funcionamento dos CRAS e é composto pela combinação dos seguintes Indicadores Dimensionais:
• Atividades realizadas;
• Horário de funcionamento;
• Recursos humanos e
• Estrutura física.
O IDCRAS foi criado em 2008 pela Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI),
em parceria com a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS).
Qual o objetivo do IDCRAS?
O IDCRAS foi criado com o objetivo de aprimorar o processo de monitoramento dos CRAS,
iniciado em 2007, por meio do atualmente chamado de Censo SUAS.
Como é calculado Índice de Desenvolvimento dos CRAS?
Chega-se ao Índice de Desenvolvimento de cada CRAS, por meio da combinação dos Graus de
Desenvolvimento, apurados por dimensão. As diferentes combinações de graus de desenvolvimento do
CRAS, por dimensão, são distribuídas em 10 estágios de desenvolvimento. São eles:
- Estágios de 1 a 4 - um CRAS até o estágio 4 de desenvolvimento apresenta pelo menos uma dimensão
Insuficiente;
- Estágios de 5 a 8 - um CRAS entre os estágios 5 e 8 é, no mínimo, Regular em todas as dimensões;
- Estágios 9 e 10 - um CRAS nos estágios 9 ou 10 é, respectivamente, Suficiente ou Superior, em todas as
dimensões;
Fonte: http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas
ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO CRAS
A equipe de referência do CRAS deverá considerar que, praticamente, todas as ações
desenvolvidas geram informações que auxiliam no aprimoramento da compreensão do território, o que
contribui para que as ações do PAIF adquiram o caráter preventivo e contribuam para o planejamento de

oferta de novos serviços ou ampliação das vagas existentes, conforme necessidades identificadas nos
territórios.
Os profissionais devem estar preparados para enfrentar algumas questões como: a dificuldade
em acessar determinados territórios, a ausência de rede de proteção social, a falta de apoios sociais, a nãoaceitação da família em ser atendida e/ou acompanhada, entre outras. Esses fatores não devem ser vistos
como entraves para a realização do atendimento, mas previstos e analisados, para serem superados. Ou
seja, as dificuldades de implementação do PAIF não podem ser causa de desmotivação, mas de
planejamento para seu aprimoramento. Por isso, recomenda-se manter também o registro das dificuldades
enfrentadas para subsidiar discussões e reflexões sobre a superação de obstáculos à operacionalização do
PAIF e, consequentemente, seu aperfeiçoamento.
Sobre os profissionais e sua atuação:
É função precípua do profissional buscar sempre estabelecer vínculo com a família usuária do
PAIF. O vínculo entre os profissionais e as famílias favorece o atendimento, pois democratiza e
horizontaliza as práticas profissionais, construindo laços de compreensão, confiança, respeito e a
valorização dos saberes das famílias. Destaca-se que o trabalho realizado com pessoas, e entre pessoas,
necessita ser entendido como uma relação dialética, onde as duas partes modificam e são ao mesmo
tempo modificadas.
Aos profissionais cabe estarem atentos às barreiras pessoais que interferem no processo de
comunicação, como o uso de termos técnicos, palavras que sugerem preconceitos, impaciência, expressão
inadequada de sentimentos e emoções, entre outros.
Além disso, conforme orientações elaboradas pela Secretaria Nacional de Assistência Social/
Departamento de Gestão do SUAS e Departamento de Proteção Social Básica, deve-se atentar para:
 Dentre as atividades realizadas pelas equipes dos CRAS estão a elaboração de relatórios técnicos de
rotina em conformidade com o serviço ofertado e o perfil e expertise dos profissionais que compõem a
equipe;
 Além dos relatórios técnicos de rotina, a equipe de referência do CRAS pode emitir relatórios
informativos e avaliativos sobre o acompanhamento de famílias e indivíduos usuários dos serviços
socioassistenciais, mediante solicitação da Coordenação da Unidade, com o objetivo de subsidiar a
elaboração de documentos solicitados por órgãos das demais políticas públicas e instituições que
compõem o Sistema de Garantia de Direitos (SGD);
 Em relação às demandas que chegam ao Centro de Referência de Assistência Social, especialmente nos
municípios que não dispõem de rede de proteção social estruturada, recomenda-se a articulação do órgão
gestor da assistência social com os órgãos demandantes de atendimentos nessa Unidade, para construção
de agendas e fluxos intersetoriais que garantam a integralidade do atendimento a famílias e indivíduos.
Essa articulação contribui para a efetivação de uma rede de proteção social local, conforme previsto no
“Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do SUAS”.
NÃO constitui atribuição e competência das equipes de referência dos CRAS:

a) Assumir o papel e/ou funções de equipes interprofissionais de outros atores da rede, como, por
exemplo, da segurança pública (delegacias especializadas, unidades do sistema prisional etc), órgãos de
defesa e responsabilização (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar)
ou de outras Políticas (saúde mental etc);
b) Acompanhar e participar de oitiva de pessoa em processo judicial;
c) Realizar terapia ou psicoterapia com famílias e/ou indivíduos - competência de profissionais da política
pública de saúde;
d) Elaborar parecer, laudo e/ou perícia social para compor processos judiciais, pois essa elaboração exige
fundamentação e qualidade técnico-científica especializada – competência de Assistentes Sociais do
Poder Judiciário;
e) Elaborar Laudo Social, para fins de requerimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) - essa
competência é do Serviço Social do INSS, conforme Portaria Conjunta MDS/INSS nº 1, de 29 de maio de
2009, que regulamenta o art. 16, § 3º, do Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007;
f) Atender casos de “indisciplina”, dificuldades de adaptação escolar, entre outros, encaminhados pela
rede de ensino. No que concerne à situação escolar, compete às equipes da assistência social o
acompanhamento familiar, no âmbito do Programa Bolsa Família (PBF), quando do descumprimento das
condicionalidades de educação; acompanhar beneficiários do Benefício de Prestação Continuada e suas
famílias, em especial do Programa BPC na Escola.
Por fim, quaisquer solicitações de emissão de relatórios aos CRAS devem ser encaminhadas ao
titular do órgão gestor da Assistência Social (Secretaria de Assistência Social ou correspondente), para
avaliação da pertinência do requerimento. Em caso positivo, será designado profissional habilitado para
elaborar relatório informativo e/ou avaliativo, no âmbito da competência da Assistência.
Fonte:
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/Orientacoes%20Tecnicas%20sobre%20o%20PA
IF%20-%20Trabalho%20Social%20com%20Familias.pdf/view
Dentro do CRAS de Bela vista de Goiás, são desenvolvidos os seguintes programas: Projovem
Adolescente, Programa Bolsa Família, Telecentro e Alimentação Solidária.
O que é o Projovem Adolescente?
O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 17
anos

(Projovem

Adolescente)

tem

por

foco o fortalecimento da

convivência

familiar

e

comunitária, o retorno dos adolescentes à escola e sua permanência no sistema de ensino. Isso é feito por
meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma
formação geral para o mundo do trabalho.

O público-alvo constitui-se, em sua maioria, de jovens cujas famílias são beneficiárias
do Bolsa Família, estendendo-se também aos jovens em situação de risco pessoal e social, encaminhados
pelos serviços de Proteção Social Especial do Suas ou pelos órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
Os jovens são organizados em grupos, denominados coletivos, compostos por no mínimo 15 e
no máximo 30 jovens. O coletivo é acompanhado por um orientador social e supervisionado por um
profissional de nível superior do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), também
encarregado de atender as famílias dos jovens, por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família (Paif).
O Projovem deve também possibilitar o desenvolvimento de habilidades gerais, tais como a
capacidade comunicativa e a inclusão digital, de modo a orientar o jovem para a escolha profissional
consciente, prevenindo a sua inserção precoce no mercado de trabalho.
A metodologia prevê a abordagem de temas que perpassam os eixos estruturantes,
denominados temas transversais, abordando conteúdos necessários para compreensão da realidade e para
a participação social. Por meio da arte-cultura e esporte-lazer, visa a sensibilizar os jovens para os
desafios

da
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social,

cultural,

ambiental
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política

de

seu

meio social,

bem

como possibilitar oacesso aos direitos e a saúde, e ainda, o estímulo a práticas associativas e as diferentes
formas de expressão dos interesses, posicionamentos e visões de mundo dos jovens no espaço público.
As atividades do Programa tiveram inicio de março, porém durante os meses de janeiro e
fevereiro foram a captação dos jovens que se adequassem ao perfil de formação do Coletivo de 2013.
Planejamento Programa Bolsa família 2013
"Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber" (Atos 20,35).
O Programa Bolsa Família (PBF) é um programa de transferência direta de renda que beneficia
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza em todo o País. O Bolsa Família integra o
Plano Brasil Sem Miséria (BSM), que tem como foco de atuação os 16 milhões de brasileiros com
renda familiar per capita inferior a R$ 70 mensais, e está baseado na garantia de renda, inclusão produtiva
e no acesso aos serviços públicos.
A gestão do Bolsa Família é descentralizada e compartilhada entre a União, estados,
Distrito Federal e municípios. Os entes federados trabalham em conjunto para aperfeiçoar, ampliar e
fiscalizar a execução do Programa, instituído pela Lei 10.836/04 e regulamentado pelo Decreto nº
5.209/04. Tendo suas principais condicionalidades para participar do programa , a necessidade de que a
família viva com uma renda per capta de no Maximo 140 por pessoa, sendo que os filhos necessitam estar
estudando com freqüência escolar em dia e que todos os beneficiários estejam regularizando qualquer
atualização seja ela de escola, moradia e renda financeira familiar.
No ano letivo de 2013 o Programa Bolsa Família no município de Bela vista de Goiás, busca
várias metas e planejamentos para que o programa seja realizado de forma coesa e sempre buscando a
perfeição exigida de nossos superiores e lideres do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a
Fome.

De acordo com o MDS durante todo este ano, está agendado no calendário dos beneficiários,
duas datas de suma importância para o controle de como estão nossas famílias, em se tratando de saúde,
escolaridade e as condicionalidades exigidas no PBF.
Em nosso município foi agendado dos dias 11/03/2013 até o dia 12/04/2013 o controle de peso
e altura dos beneficiários sendo mulheres de todas as idades e homens até os 7 anos e o recadastramento
de todos os beneficiários do PBF de acordo com as normas do MDS, acontecerá a partir da primeira
semana do mês de julho até o final do mês de novembro do corrente ano.
Dentre estas duas datas o coordenador do programa em nosso município tenta aproximar e
orientar seus beneficiários com reuniões todas as sextas feiras, com todos beneficiários para instruí-los
sobre o compromisso assumido com PBF no ano de 2013. E principalmente conscientizá-los que o PBF é
um programa de transferência de renda, e que as famílias beneficiadas devem estar na linha de estrema
pobreza.
Os beneficiários do bolsa família na cidade de Bela vista de Goiás, podem também desfrutar do
Curso de digitação do TELECENTRO, tendo no mínimo 07 anos de idade, para melhor atende-los e
tornar nossa sociedade cada vez mais desenvolvida de acordo a um mundo tecnologicamente
desenvolvido e globalizado, unindo sempre o “útil com o agradável.” Com um planejamento vindo de
nosso Superintendente Municipal de ação social Antonio Miguel de Oliveira Jorge, estamos melhorando a
sala de computação para melhor atende-los.
Tele Centro Bolsa Família
O Tele Centro foi criado com o intuito de levar aos beneficiários do Programa Bolsa Família a
integração no mundo digital com visão para o mercado de trabalho, tendo como base e de forma básica e
simples, a instrução aos conceitos mais utilizados dentro do mercado de trabalho, sendo eles a digitação,
construção de planilhas, produção e edição de textos, organização e criação de pastas dentro do ambiente
área de trabalho e meu computador etc.
No dia 1 de fevereiro de 2013, iniciamos os trabalhos no tele centro com o intuito de instruir os
alunos na iniciação e conhecimento básico de um computador, dando inicio também nas aulas praticas de
digitação.
Cronograma do Curso
1. Introdução a Informática, conhecendo o equipamento o qual se trabalha. (Duração 1 Aula)
2. Digitação (Duração de 1 à 4 meses, dependendo do aprendizado do aluno).
3. Introdução aos conhecimentos básicos sobre o computador, componentes, como criar pastas,
como manusear o sistema operacional, organização de pastas etc. (Duração 5 aulas).
4. Word, como digitar textos, como formatar seus textos, como inserir planilhas e organizá-las.
5. Excel, criando planilhas, formulas básicas no Excel, como formatar planilhas, como criar
gráficos.

