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Errata: 4ª edição  Fevereiro de 2015
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Observação: Favor desconsiderar a edição enviada em 25/02/2015.
Bemvindo à quarta edição da Newsletter WWP – Mundo sem Pobreza! Em
continuação ao que foi abordado na terceira Newsletter WWP, vamos aprofundar os
conhecimentos sobre as condicionalidades – ou compromissos nas áreas de educação e
de saúde voltados ao público que participa de programas de transferência de renda.
Conheça os principais resultados do acompanhamento das condicionalidades, as
consequências do descumprimento e o trabalho social realizado com os beneficiários do
Programa Bolsa Família (PBF).
Boa leitura!
Equipe WWP
contact@wwp.org.br
wwp.org.br

Destaques do mês
Sugerimos começar a leitura conhecendo os resultados
do acompanhamento das condicionalidades de
saúde e de educação do Programa Bolsa Família e
a sua importância para a estratégia do PBF no
enfrentamento da pobreza. Atualmente, o programa
acompanha a frequência escolar de 90% dos alunos
beneficiários e a saúde de 73% das famílias com
gestantes e crianças.
Em seguida, entenda os desdobramentos do descumprimento das
condicionalidades pelas famílias assistidas e conheça o trabalho social realizado com os
beneficiários que não estão cumprindo as condicionalidades.
Também fique por dentro dos principais resultados e impactos das condicionalidades
de educação e das condicionalidades de saúde para as famílias de baixa renda
beneficiárias do PBF. Para enriquecer essa discussão, disponibilizamos uma compilação –
realizada a partir da pesquisa de diversos artigos técnicos – sobre os impactos das
condicionalidades, por exemplo, contribuir para a cobertura vacinal, reduzir em 19% a
taxa de mortalidade infantil nas famílias beneficiárias e diminuir a repetência e a evasão
escolar.

Vídeos
Para conhecer melhor o trabalho social feito com as famílias pelas equipes municipais de
assistência social, assista ao vídeo "O Acompanhamento Familiar do Programa Bolsa
Família". Entenda as práticas de gerenciamento e os efeitos aplicados nas famílias em
descumprimento com o vídeo "Gestão das Condicionalidades do Programa Bolsa
Família".

Eventos
Entre 18 e 19 de novembro de 2014 foi
realizado o I Seminário Internacional
WWP. Autoridades brasileiras e especialistas
de diversas partes do globo se reuniram para
discutir a atual agenda das políticas de
combate à pobreza no mundo e para debater
a experiência brasileira. O WWP produziu
uma série de fotos, de notícias e de
vídeos sobre o evento. Confira!

Queremos ouvir você
Compartilhe com o WWP os desafios enfrentados na concepção, implementação ou
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vídeos sobre o evento. Confira!

Queremos ouvir você
Compartilhe com o WWP os desafios enfrentados na concepção, implementação ou
gestão das condicionalidades no seu município, estado ou país. Nossa equipe terá
satisfação em responder.
Participe desta discussão global!
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