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Menu

(http://mds.gov.br/bolsafamilia)

(http://mds.gov.br/area-de-
imprensa/noticias/2019/junho/repasse-do-bolsa-familia-
em-junho-sera-de-r-2-62-bilhoes)

Repasse do Bolsa Família em
junho será de R$ 2,62 bilhões
(http://mds.gov.br/area-de-
imprensa/noticias/2019/junho/repasse-
do-bolsa-familia-em-junho-
sera-de-r-2-62-bilhoes)
AVANÇO

Acompanhamento da frequência escolar
do Bolsa Família chega a número
recorde (http://mds.gov.br/area-de-
imprensa/noticias/2019/maio/acompanhamento-
da-frequencia-escolar-de-beneficiarios-
do-bolsa-familia-chega-a-numero-
recorde)
RESULTADO
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Ministério repassa R$ 93 milhões para a
gestão do Bolsa Família e do Cadastro
Único (http://mds.gov.br/area-de-
imprensa/noticias/2019/junho/ministerio-
repassa-r-93-milhoes-para-a-gestao-do-
bolsa-familia-e-do-cadastro-unico)
MAIS RECURSOS

Presidente sanciona crédito extra para
pagamento do Bolsa Família e do BPC
(http://mds.gov.br/area-de-
imprensa/noticias/2019/junho/presidente-
sanciona-credito-extra-para-pagamento-
do-bolsa-familia-e-do-beneficio-de-
prestacao-continuada-bpc)
Últimas Notícias
(http://mds.gov.br/assuntos/assuntos/bolsa-familia/noticias-
bolsa-familia)

Como funciona

(http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-
familia/o-que-e/como-funciona/como-
funciona)

Saiba quem pode fazer parte do
Programa Bolsa Família

Benefícios
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Conheça os valores e os tipos de
benefícios
(http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-
familia/o-que-e/beneficios/beneficios)

Orientações

(http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-
familia/o-que-e/acesso-a-educacao-e-
saude/acesso-a-educacao-e-saude)

Condicionalidades promovem acesso a
direitos

Informes
Boletins semanais para gestores
(http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/gestao-do-
programa/informes/informe-gestores)

SIGPBF
Acesse dados do Sistema de Gestão do Bolsa Família
(http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/gestao-do-
programa/sistemas-de-gestao-e-de-informacao/sigpbf)
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Consulta Cidadão
Acesse aqui informações cadastrais
(https://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php)

(http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-
e/beneficios/calendario-de-pagamentos-1)

 (/Plone/assuntos/bolsa-
familia/o-que-e/participacao-e-controle-social)

 (/Plone/assuntos/bolsa-
familia/o-que-e/como-funciona/lista-de-beneficiarios)
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Ministério da Cidadania lança pacto por BrumadiMinistério da Cidadania lança pacto por Brumadi……

Ministério da Cidadania lança pacto por
Brumadinho (MG)

O ministro Osmar Terra anunciou um pacote de ações
para reconstruir e atrair investimentos ao município
mineiro de Brumadinho

 (http://mds.gov.br/central-de-conteudo/galeria-
de-videos/ministerio-da-cidadania-lanca-pacto-por-
brumadinho-mg)
Ministério da Cidadania lança pacto por Brumadinho (MG)

O ministro Osmar Terra anunciou um pacote de ações
para reconstruir e atrair investimentos ao município
mineiro de Brumadinho

 (http://mds.gov.br/central-de-conteudo/galeria-
de-videos/xxii-marcha-dos-prefeitos-a-brasilia)
XXII Marcha dos Prefeitos a Brasília

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, palestrou na XXII
Marcha a Brasília e apresentou novos projetos e a
estrutura do Ministério da Cidadania a gestores
municipais.

 (http://mds.gov.br/central-de-conteudo/galeria-
de-videos/beneficiarios-do-bolsa-familia-vao-receber-13a-
parcela)

https://www.youtube.com/watch?v=dJ3yeGKMfh0
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Beneficiários do Bolsa Família vão receber 13ª parcela

O Ministério da Cidadania anunciou neste mês a 13ª
parcela do Programa Bolsa Família, medida inédita e que
proporcionará o maior poder de compra da história aos
beneficiários.

 (http://mds.gov.br/central-de-conteudo/galeria-
de-videos/seminario-internacional-da-primeira-infancia)
Seminário Internacional da Primeira Infância

Encontro promovido pelo Ministério da Cidadania serviu de
espaço onde representantes do governo federal, de
organismos internacionais e da sociedade civil debateram
durante dois dias ações voltadas ao desenvolvimento
infantil nos primeiros anos de vida

 (http://mds.gov.br/central-de-conteudo/galeria-
de-videos/ministro-destaca-avancos-do-crianca-feliz-em-
seminario-internacional-da-primeira-infancia)
Ministro destaca avanços do Criança Feliz em Seminário
internacional da Primeira Infância

O Encontro, promovido pelo Ministério da Cidadania,
reúne em Brasília especialistas internacionais e brasileiros
no tema primeira infância para avaliar as políticas públicas
e provocar reflexões que qualifiquem e ampliem o
atendimento a essa faixa etária no país

 (http://mds.gov.br/central-de-conteudo/galeria-
de-videos/osmar-terra-fala-sobre-as-politicas-
desenvolvidas-pelo-ministerio-da-cidadania)
Osmar Terra fala sobre as políticas desenvolvidas pelo
Ministério da Cidadania

O ministro Osmar Terra explica que o novo ministério terá
dentro de sua estrutura ações voltadas para o
desenvolvimento social, a cultura e o esporte.

Confira aqui mais vídeos
(http://mds.gov.br/assuntos/bolsa-familia/videos-bolsa-
familia)
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