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Bemvindo à terceira edição da Newsletter WWP  Mundo sem Pobreza! Vamos
abordar uma parte crucial dos programas de transferência de renda: as condicionalidades,
ou compromissos nas áreas de educação e de saúde que buscam melhorar as condições
gerais de vida e oportunidades de geração de renda dos beneficiários. Veja abaixo os
recursos disponibilizados por nossa equipe para apresentar a experiência brasileira na
gestão das condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF).

Destaques do mês
O texto de apresentação evidencia os principais conceitos e a importância da rede de
serviços de educação, saúde e assistência social na gestão das condicionalidades. Na Linha
do Tempo, entenda como ocorreu a evolução das condicionalidades no Brasil nos últimos
11 anos.
As publicações Atores da Gestão e Como Funcionam? mapeiam, respectivamente, os
elementos e as ações necessárias para realizar o acompanhamento dos compromissos
pelas famílias e pelo poder público.
Descubra como funcionam os sistemas informatizados online que permitem aos
municípios brasileiros acessar as informações dos beneficiários que devem ser
acompanhados pelas condicionalidades. Por fim, tire suas dúvidas de termos técnicos no
glossário criado especialmente para o tema.

Vídeos
O quarto vídeo da série "Bolsa Família e Cadastro Único  Capacitação de Gestores e
Técnicos", produzido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do
Brasil (MDS), aborda características gerais do PBF, incluindo explicações sobre as
condicionalidades de saúde e educação.

Publicações
O artigo As condicionalidades são necessárias em um programa de transferência
condicionada? Evidências do PROGRESA/México avalia o impacto das condicionalidades
na área de educação, incluindo na matrícula e na freqüência escolar dos jovens
beneficiários.
O One Pager Condicionalidades, desempenho e percurso escolar de beneficiários do
Programa Bolsa Família demonstra como o Programa brasileiro contribui na diminuição
da desigualdade educacional dos alunos.

Eventos
O WWP realizou sua primeira Oficina Técnica,
nos dias 25 e 26 de agosto, no Rio de Janeiro, Brasil,
para discutir aspectos metodológicos do
dimensionamento da pobreza, além de novas
propostas de indicadores frente às experiências do
Brasil e de outros países. Confira as apresentações
dos especialistas.
Fique atento à data do 1o Seminário
Internacional do WWP, previsto para novembro em Brasília, Brasil. Vamos divulgar na
seção Eventos em nosso website.
No dia 3 de setembro, foi realizado o primeiro webinar WWP em parceria com a
Organização dos Estados Americanos e a Rede Interamericana de Proteção Social. Joana
Mostafa, Diretora do Cadastro Único do MDS, e Margaret Grosh, Gerente Interina da
Prática de Proteção Social e Trabalho para a Região da América Latina e Caribe do Banco
Mundial, apresentaram a experiência do Brasil na implementação de um registro único
para programas sociais.
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No dia 3 de setembro, foi realizado o primeiro webinar WWP em parceria com a
Organização dos Estados Americanos e a Rede Interamericana de Proteção Social. Joana
Mostafa, Diretora do Cadastro Único do MDS, e Margaret Grosh, Gerente Interina da
Prática de Proteção Social e Trabalho para a Região da América Latina e Caribe do Banco
Mundial, apresentaram a experiência do Brasil na implementação de um registro único
para programas sociais.
Haverá uma segunda edição deste encontro virtual em breve, assim como outros
seminarios online no futuro. Divulgaremos mais informações por meio da newsletter
e também em nosso site.

Queremos ouvir você
Dê sua contribuição ao WWP e envie os desafios enfrentados na concepção,
implementação ou gestão de condicionalidades no seu município, estado ou país. Nossa
equipe terá satisfação em responder. Participe desta discussão global!
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