Caso não visualize a newsletter, clique aqui (View as Web Page)

Edição 1 Junho 2014

É com grande satisfação que publicamos este primeiro número da Newsletter WWP 
Mundo sem Pobreza. Nós acreditamos que compartilhar experiências é o caminho para
transformar realidades. Queremos potencializar esse processo, de modo a fomentar a luta
contra a pobreza e as desigualdades sociais em todo o mundo.
A Newsletter WWP traz atualizações do site e apresenta links para vídeos, publicações,
relatos de experiências, notícias e eventos. A cada mês, destacaremos um tema central a
fim de informar sobre a concepção, implementação e gestão de políticas e projetos
relacionados ao assunto. Todo o conteúdo será criteriosamente selecionado, elaborado ou
atualizado pela equipe WWP, sempre buscando incluir dados sobre "Como fazer".
A definição dos temas das primeiras edições foi baseada em sondagens realizadas durante
três eventos internacionais organizados no Brasil em parceria com o WWP. Nesta edição
inaugural, convidamos você, leitor, a conhecer um pouco mais o WWP e o Programa
Bolsa Família (PBF). No próximo mês, abordaremos o Cadastro Único para Programas
Sociais, ferramenta estratégica do governo brasileiro para conhecer quem são e como
vivem as famílias de baixa renda.
Boa leitura!

Destaques do Mês
Descubra o que formuladores de políticas públicas e técnicos
em proteção social de todo o mundo estão interessados em
conhecer sobre a experiência do Brasil. E veja como o WWP
definiu seus primeiros passos para fortalecer a cooperação
SulSul com o Brasil na área de proteção social.

No artigo publicado logo após o lançamento da Iniciativa WWP, em março passado, o
presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, deixa claro o papel do WWP para apoiar e
estimular o intercâmbio de conhecimento, nacional e internacionalmente, sobre programas
sociais inovadores.

Vídeos
O primeiro vídeo da Série sobre o Sistema Brasileiro de
Proteção Social explica conceitos básicos do PBF e do
Cadastro Único por meio de depoimentos de beneficiários,
gestores e técnicos de programas sociais.

Publicações
O livro Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania ganhou uma
versão resumida com as informações mais importantes dos seus 29 capítulos originais. O
Sumário Executivo é voltado a temas como impactos sobre educação, trabalho, saúde e
macroeconomia; detalhes institucionais do Cadastro Único, e da articulação entre níveis e
esferas de governo.
O One Pager Do Bolsa Família ao Brasil Sem Miséria: um Resumo do Percurso
Brasileiro Recente na Busca da Superação da Pobreza Extrema faz parte da série de
publicações do IPCIG em comemoração aos 10 anos do PBF. O texto analisa o
desenvolvimento do Programa por meio de sua implementação, seus impactos diretos e
indiretos, e perspectivas para os próximos anos.
Conheça nossos materiais introdutórios sobre o PBF: para uma noção rápida sobre o
Programa, veja a Ficha Técnica. Para uma visão mais abrangente e detalhada, acesse a
Ficha Descritiva.

Queremos Ouvir Você
Você tem perguntas, sugestões ou comentários sobre as áreas de trabalho do WWP e os
programas sociais no Brasil? Deseja relatar algum desafio enfrentado na concepção,
implementação ou gestão de políticas ou programas de proteção social? Entre em contato
conosco, teremos satisfação em responder!
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