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Compartilhe:

A Iniciativa Brasileira de Aprendizagem por um Mundo sem Pobreza tem
a satisfação de apresentar a quinta Newsletter WWP – Mundo sem Pobreza.
Nesta edição, preparamos uma série de publicações e uma entrevista sobre o
Monitoramento e a Avaliação (M&A) de políticas sociais no Brasil e
anunciamos duas novidades: a nova série de vídeos WWP Pergunta e o
Formulário do Cadastro Único para Programas Sociais traduzido para o
francês.
Você também pode conferir neste boletim a cobertura dos últimos eventos do
WWP, com conteúdos exclusivos (matérias, fotos, vídeos e apresentações dos
palestrantes) sobre Cadastro Único e pobreza nas regiões metropolitanas
brasileiras, além de ficar por dentro das nossas próximas atividades.
Boa leitura!
Equipe WWP
contact@wwp.org.br
wwp.org.br

Destaques da edição

Preparamos três publicações que abordam o M&A como uma estratégia importante para
o aperfeiçoamento da gestão de programas sociais. Sugerimos que você comece a leitura
conhecendo como são estruturadas as atividades de monitoramento de políticas sociais no
Brasil e o papel da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi), do Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).
Entenda também, em nosso segundo texto, a importância do monitoramento para a gestão
de políticas sociais, inclusive como forma de aumentar a eficiência e a transparência
dos programas.
O terceiro texto, Como se faz no Brasil: principais instrumentos de monitoramento de
políticas sociais, explica as etapas do trabalho de elaboração de indicadores sociais –
utilizados em painéis e sistemas de monitoramento – para o acompanhamento dos
programas sociais no Brasil seguindo modelo lógico de construção.

Na prática  “É preciso querer transformar, levar
informação para o beneficiário e para quem trabalha
na gestão”, ressalta Antonio Pereira, gestor do
Programa Bolsa Família no município de Crateús,
localizado no sertão do estado do Ceará. Em
entrevista ao WWP, ele destaca como o
monitoramento das condicionalidades de saúde e
de educação, realizado de forma coordenada entre
diferentes áreas, ajudou a alcançar resultados que apoiaram na superação de dificuldades
vivenciadas pelas mais de oito mil famílias beneficiárias do Bolsa Família na cidade.

Novidades
A nova série de vídeos WWP Pergunta apresenta, de forma dinâmica, respostas de
especialistas a perguntas relevantes sobre os temas pobreza e proteção social. 
No primeiro vídeo, a diretora do Cadastro Único do
MDS, Joana Mostafa, explica as vantagens que um
cadastro unificado proporciona para a gestão mais
eficiente de diferentes programas sociais e para o
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No primeiro vídeo, a diretora do Cadastro Único do
MDS, Joana Mostafa, explica as vantagens que um
cadastro unificado proporciona para a gestão mais
eficiente de diferentes programas sociais e para o
beneficiário, e como unificar bases de dados isoladas.
Para completar a lista de novidades, disponibilizamos
o Formulário do Cadastro Único para Programas
Sociais em francês. Bonne lecture!

Eventos
Em 12 de junho, participamos do evento Diálogos sobre a questão metropolitana no
Brasil, realizado na sede do Banco Mundial em Brasília. Preparamos matérias especiais
sobre a pobreza e a desigualdade nas metrópoles brasileiras e uma entrevista com Josef
Leitmann, especialista líder de Gestão de Riscos de Desastres do Banco Mundial. Você
também poderá conferir no nosso site as fotos e as apresentações dos palestrantes.
Em 3 e 4 de junho, o MDS levou o WWP para a Expo
Milão 2015. Na ocasião, a ministra Tereza
Campello (foto) apresentou a experiência brasileira na
superação da extrema pobreza. Leia a matéria sobre o
evento e acesse as fotos e as apresentações dos
palestrantes (em inglês).

Em 29 de abril, realizamos o webinar Cadastro Único para Programas Sociais: a
experiência brasileira, em inglês. O seminário foi apresentado por Joana Mostafa,
diretora do Cadastro Único do MDS, e comentado por Margaret Grosh, gerente de
Práticas para Proteção Social e Trabalho da América Latina e Caribe do Banco Mundial.
Aproveite para acessar uma série de materiais disponíveis em nosso site: as Perguntas e
Respostas sobre o Cadastro Único, a gravação do webinar (em inglês) e a
apresentação (em inglês).
Vem por aí – Técnicos de governos, especialistas e pesquisadores nacionais e
internacionais de pobreza e políticas sociais vão se reunir em 25 e 26 de agosto, em
Brasília, para a Oficina Técnica Pobreza Multidimensional.
O evento será uma oportunidade para o debate e o intercâmbio de experiências que
possam definir consensos sobre aspectos conceituais e metodológicos da construção de
indicadores multidimensionais de pobreza para os países da América Latina.
Organizada pelo MDS, a oficina conta com apoio do WWP e da Comissão Econômica
para a América Latina e o Caribe (Cepal), e será destinada a participantes convidados.

Queremos ouvir você
Compartilhe com o WWP a sua opinião sobre este boletim. Comentários e sugestões
são bemvindos!

Fotos nesta edição, na sequência:
Ana Nascimento/MDS, Arquivo Pessoal, Reprodução/YouTube e StudioEsse
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