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Salve o planeta!

Estamos determinados a proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do consumo e da produção sustentáveis, da gestão
sustentável dos seus recursos naturais e tomando medidas urgentes sobre a mudança climática, para que ele possa suportar as ne-

cessidades das gerações presentes e futuras.
(Planeta, Agenda 2030).
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EDITORIAL
No dia 4/11/16 entrou em vigor o Acordo de Pa-

Além do meio ambiente, as mudanças climáti-

ris, que tem como objetivo fortalecer a resposta

cas também impactam negativamente áreas

global à ameaça das mudanças climáticas, no

como: segurança alimentar e nutricional; extre-

contexto do desenvolvimento sustentável e os

ma pobreza e violência contra a mulher.

esforços para erradicar a pobreza

Logo, o atingimento das Metas vinculadas ao

O Acordo – pactuado, em dezembro de 2015,

Objetivo 13 é fundamental para o êxito de toda

pelos países membros da Convenção Quadro

a Agenda 2030.

das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
(UNFCCC) – propõe:
•

Manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2°C acima dos níveis préindustriais e buscar esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isso

reduziria significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas;
•

Aumentar a capacidade de adaptar-se aos impactos adversos das mudanças climáticas e
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fomentar a resiliência ao clima e o desenvolvi-
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mento de baixas emissões de gases de efeito
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estufa, de uma forma que não ameace a produção de alimentos;
•
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Promover fluxos financeiros consistentes com
um caminho de baixas emissões de gases de
efeito estufa e de desenvolvimento resiliente
ao clima.

Distribuição: Gratuita
Disponível em:

https://issuu.com/redeodsbrasil
Comentários e sugestões:

O Acordo destaca que as mudanças climáticas
representam uma ameaça urgente e potencial-

redeodsbrasil@gmail.com

mente irreversível para as sociedades humanas
e para o planeta.
Por isso, recomenda uma ação reforçada antes
de 2020, a fim de estabelecer uma base sólida
que assegure o atingimento das Metas vincula-

Conheça os Princípios e Valores
da Rede ODS Brasil
www.migre.me/t1ONQ

das ao Objetivo 13, da Agenda 2030.
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Qual a relação entre gênero, fome, pobreza e mudanças climáticas?
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), as mudanças climáticas
e os recursos escassos agravam a migração e o deslocamento de populações;
e colaboram com o surgimento de desastres naturais, como: secas, inundações,
tempestades,

terremotos,

maremotos

(Tsunamis), furacões.

Anualmente, os desastres naturais afetam mais de 200 milhões de pessoas,
sendo os mais pobres aqueles que sofrem as consequências mais graves.
Esses desastres prejudicam a produção
de alimentos e, consequentemente, a segurança alimentar e nutricional; restringem o acesso à água potável e moradias
seguras; disseminam doenças; favore-

Neste contexto de vulnerabilidade social, é necessário dar especial atenção à desigualdade de gênero.
A restrição do acesso a serviços e programas para a

produção impõe às mulheres tarefas de alimentação
e cuidado que reproduzem desigualdades e a distribuição tradicional de papéis de gênero nos lares.

cem a pobreza e a vulnerabilidade social;

Desta forma, ao limitarem o acesso a recursos e a

geram enormes prejuízos à economia

possibilidades de desenvolvimento, as desigualda-

local; etc.

des de gênero afetam a autonomia financeira, a se-

Desta forma, impactam negativamente
diversos Objetivos da Agenda 2030, como: ODS 1, ODS 2, ODS 3, ODS 5, ODS
6 e ODS 11.

Tendo em vista que milhares de pessoas
dependem de meios de subsistência encontrados nos próprios ecossistemas, o
Centro Rio+ propõe que as políticas de

gurança alimentar e nutricional, e a segurança física
dessas mulheres. Bem como o bem-estar delas e de
seus lares.
Ao serem deslocadas ou empobrecidas devido aos
desastres naturais, elas se tornam vulneráveis à violência ao terem que percorrer grandes distâncias diariamente a fim de garantir comida, água e lenha para sua família, por exemplo.

proteção social - que, atualmente têm co-

Para a Comunidade de Estados Latino-Americanos e

mo foco os aspectos sociais e econômi-

Caribenhos (CELAC) e a Organização das Nações

cos do desenvolvimento - passem a se

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) a

preocupar também com as relações entre

inclusão das mulheres rurais nas políticas públicas

sociedade e natureza e incluam os riscos

implantadas na América Latina facilitarão seu empo-

ambientais em seus programas de trans-

deramento econômico e bem-estar, contribuindo

ferência de renda.

desta forma com o atingimento do ODS 5.
3

Informativo da Rede ODS Brasil
A FAO destaca ainda que a distribuição
de poder equitativa entre homens e mu-

Países latino-americanos inserem
questão de gênero no combate a
fome.

lheres em todas as esferas do desenvolvimento é fundamental para a erradicação da fome na América Latina (ODS 2).

https://nacoesunidas.org/paiseslatino-americanos-inseremquestao-de-genero-no-combate-afome/

E que essas políticas públicas devem levar em consideração as necessidades
específicas das mulheres indígenas e
afrodescendentes - por registrarem os
mais altos índices de insegurança ali-

Mudança climática ameaça segurança das mulheres, diz UNESCO

mentar na América Latina - além de envolver intencionalmente as mulheres jo-

https://nacoesunidas.org/mudanca
-climatica-ameaca-seguranca-dasmulheres-diz-unesco/

vens, considerando seus interesses, condições e necessidades.

Assistência social deve ser adaptada para lidar com mudanças
climáticas, diz centro da ONU.
https://nacoesunidas.org/assistencia -social-deve -seradaptada-para-lidar-com-mudancas-climaticas-diz-centro-daonu/
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Brasil está em guerra contra o FRACKING
Uma silenciosa ameaça paira sobre as reservas de
água, florestas, nossa biodiversidade e áreas produtivas do Brasil. É o fraturamento hidráulico, ou
FRACKING da sigla em inglês, o método não convencional altamente poluente para extração do gás
de xisto (folhelho pirobetuminoso) que está a grandes profundidades.
Para quebrar a rocha e liberar o metano, são injetados milhões de litros de água, misturados à areia e

um coquetel com mais de 720 produtos químicos,
muitos tóxicos, cancerígenos e até radioativos. Parte dessa mistura retorna à superfície e fica armaze-

No Brasil, estados brasileiros que estão na
rota FRACKING são Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, São Paulo, Sergipe, Paraná,
Piauí e Tocantins.

nada a céu aberto em ‘piscinas’ contaminando os

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) já

rios e córregos, o solo e o ar. O que fica no subsolo

vendeu o subsolo para exploração do gás

chega aos aquíferos pelas fissuras provocadas pe-

não convencional de 372 cidades brasilei-

las explosões na rocha, além do metano que torna

ras, sem que os gestores públicos, movi-

a água inflamável. Depois do fraturamento, a água

mentos sociais e do setor produtivo, bem

não pode ser consumida por pessoas e animais,

como a população, fossem consultados.

nem utilizada na agricultura e indústria.

Muitas dessas cidades estão localizadas

Onde o fraturamento hidráulico ocorre não há água

sobre os principais aquíferos brasileiros;

para consumo humano, o solo torna-se infértil para

áreas de floresta e de preservação; regi-

a agricultura e são registrados severos problemas

ões de grande performance agrícola; terri-

de saúde, como má formação congênita, esterilida-

tórios onde vivem comunidades tradicio-

de nas mulheres e homens, abortos e doenças crô-

nais e povos indígenas; além de localida-

nicas respiratórias.

des densamente povoadas.

A tecnologia também está associada a terremotos

O Brasil tem grande potencial para a gera-

pelas fortíssimas explosões na rocha do folhelho

ção de energia 100% renovável, segura e

pirobetuminoso de xisto e ao agravamento do

justa como a solar, eólica e de biomassa.

aquecimento global pela emissão do metano, 86

Logo, não faz sentido investir em combus-

vezes mais danoso à camada de ozônio que o dió-

tíveis fósseis, uma matriz energética suja

xido de carbono.

e perversa e que está agravando o aqueci-

Por seus impactos severos e irreversíveis para o
ambiente, produção de alimentos e saúde, o fratu-

mento global e intensificando as mudanças climáticas.

ramento hidráulico já foi proibido em dezenas de

A prática do FRACKING inviabiliza diver-

países e deixa um legado de devastação e destrui-

sas Metas da Agenda 2030, como: até

ção onde é utilizado.

2030, melhorar a qualidade da água, redu5
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zindo a poluição, eliminando despejo e minimizan-

sadas caso os poços de FRACKING fossem

do a liberação de produtos químicos e materiais

perfurados.

perigosos, reduzindo à metade a proporção de
águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura
globalmente (Meta 6.3); aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz

Das 399 cidades do Paraná, 122 já tiveram
o subsolo vendido pela ANP e o tema fraturamento hidráulico entrou na agenda política do estado.

energética global, até 2030 (Meta 7.2); até 2020,

A democratização do tema tem gerado

alcançar o manejo ambientalmente saudável dos

grandes vitórias na luta contra o gás da

produtos químicos e todos os resíduos, ao longo

morte: dezenas de municípios paranaenses

de todo o ciclo de vida destes, de acordo com os

- como Maringá, Arapongas, Cornélio Pro-

marcos internacionais acordados, e reduzir signifi-

cópio, Ribeirão Claro - já sancionaram leis

cativamente a liberação destes para o ar, água e

que proíbem o FRACKING antes mesmo da

solo, para minimizar seus impactos negativos so-

ANP ter vendido o subsolo para a explora-

bre a saúde humana e o meio ambiente (Meta

ção do gás de xisto.

12.5); entre outras.

A Assembleia Legislativa do Paraná deu o

A Campanha Não FRACKING Brasil vem realizan-

primeiro passo para banir o FRACKING no

do, desde 2013, centenas de audiência públicas,

estado ao aprovar e promulgar a Proposta

seminários, oficinas de capacitação e celebrando

de

parcerias com outras entidades ambientalistas, cli-

12/2015,

máticas e movimentos sociais, sindicatos rurais e

de autorização prévia do Legislativo para a

de agricultores para informar e mobilizar as pesso-

eventual construção de poços de extração

as e pressionar os gestores municipais a aprova-

de gás de xisto por fraturamento hidráulico.

rem uma legislação que proibisse essa técnica.

Emenda
que

Constitucional
inclui

a

(PEC)

necessidade

No dia 29/11/16, ela aprovou o Projeto de

Como resultado dessa mobilização, a Campanha

Lei N° 873/2015 que suspende por 10 anos

conseguiu sensibilizar o Ministério Público Federal

o licenciamento para exploração do gás de

e obteve liminares com efeito suspensivo dos lei-

xisto pelo método não convencional no es-

lões da 12ª Rodada de licitações realizadas pela

tado. Após a sanção da Lei pelo Governa-

ANP em seis estados, entre eles o Paraná e São

dor, o Paraná estará livre da ameaça do

Paulo.

FRACKING, pelo menos pelos próximos 10

A 12ª Rodada foi realizada em 2013 e vendeu blocos para a exploração do gás de xisto que impactou diretamente cidades como Umuarama / PR,

anos.
Não FRACKING Brasil

Toledo / PR, Foz do Iguaçu / PR, Guarapuava /
PR, entre outras localizadas em cima dos aquífe-

Colaboração:

ros Serra Geral e Guarani. São áreas de grande

Patrícia M. Menezes - Comissão
Nacional de Articulação da Rede
ODS Brasil

produção agrícola e pecuária, imenso potencial
turístico e densamente povoadas que seriam arra6
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Em defesa do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
Diante da atual conjuntura política e das profundas
alterações institucionais, com novos gestores do SUAS no
governo federal, o FNUSUAS manifesta sua preocupação
com a segurança das conquistas realizadas nestes dez
anos de construção coletiva, democrática e participativa, do
Sistema Único de Assistência Social – SUAS.
Nossa inquietação é real: não podemos admitir qualquer
retrocesso

quanto

direitos

tipificados possam ocorrer de

socioassistenciais e com os acordos materializados no

maneira contínua, sem cortes,

pacto federativo e deliberado pelo Conselho Nacional de

atrasos e interrupções. Garante

Assistência Social – CNAS, visando a manutenção e

participação

expansão do Sistema de Proteção Social para toda

capacitação, garante serviços e

população brasileira.

benefícios

socioassistenciais,

A Assistência Social é uma política pública planejada, com

bem

a

base nas necessidades sociais de pessoas e famílias, uma

integração destes.

política baseada nos territórios de vivência, uma política de

Uma política deste porte, desta

inclusão que abriu um campo significativo de direitos para

importância e relevância para a

populações vulneráveis, uma política que profissionalizou

vida dos brasileiros, precisa ter

esta área, por meio de concurso público, de ações de

instituições fortes, Ministério e

formação e de capacitação, orçamento robusto e crescente,

Secretaria Nacional decididos e

planejamento, controle social, gestão compartilhada, mas,

gestores

sobretudo, por uma determinação política clara: construir um

enorme responsabilidade com a

Sistema de Proteção Social democrático e universal.

vida de milhões de brasileiros.

Agora temos um novo Plano Decenal 2016-2026, aprovado

Nós,

pelo CNAS, que demarca o compromisso de todos na

conseguimos nos organizar, e

consolidação do SUAS.

agora

Os Usuários do SUAS estão organizados, e se organizarão

representados e refletindo os

ainda mais, para que possamos defender e lutar pelo

interesses de todos os usuários,

alcance deste novo patamar trazido pelo Plano Decenal,

não

construído

Assistencia

num

às

amplo

garantias

processo

dos

participativo,

a

ser

cumprido,

este

Plano

traduz

articulação

conscientes

usuários

estamos

só

nos

garante

do

de

e

sua

SUAS,

legitimamente

Conselhos
Social,

de
mas

presentes em todo o território

universalização do direito socioassistencial.
Para

como

popular,

a

gestão

nacional.

compartilhada no cofinanciamento entre os entes federados,

Nossa luta está presente de

para que os CRAS, os CREAS, os Centros POP, as

Norte a Sul, construída com

Unidades de Acolhimento Institucional, e todos os serviços

muito esforço, e hoje mais do
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que nunca, estamos unidos nesta causa maior e nos

•

BPC é um direito constitucional das

manifestamos em defesa do SUAS.

pessoas idosas, acima de 65 anos, e

A conjuntura exige vigilância, pois o risco, o
desmonte,

o

retrocesso

estão

O Benefício de Prestação Continuada –

à

das

espreita,

pessoas

com

deficiência

e

incapacitadas para a vida diária no

acontecendo e não vamos abrir mão de lutar pelos

trabalho,

direitos conquistados.

conforme

a

Constituição

Federal de 1988 e regulamentação na

O Fórum Nacional de Usuários do SUAS, é uma

LOAS. Este direito está ameaçado com

organização legítima e organizada da sociedade

a proposta de aumento da idade

civil, que manifesta a defesa do SUAS e não

necessária para acessar o BPC, além

aceitará qualquer recuo diante dos desafios de

da

concretização do Plano Decenal 2016-2026.

mínimo. Somos contra a destruição de
uma

Somos guardiões desta política e estaremos atentos

denunciar

qualquer

tentativa

salário

constitucional,

via

o que consideramos um insulto a todos/

de

as que contribuíram para a construção

desmonte e de retorno a um passado onde a

do País;

Assistência Social era clientelista e reducionista,
baseada no primeiro damismo, submetendo a nós

conquista

do

com deficiência no período constituinte,

dentre outros espaços democráticos de controle
para

desvinculação

participação do movimento das pessoas

e vigilantes nas instâncias onde se fizer necessário
social,

sua

•

A PEC 55/2016 com a proposta de

usuários ao status de mendicância da política

ajuste fiscal, que objetiva congelar por

pública.

20 anos os investimentos nas diversas
políticas

Neste sentido, manifestamos nossa preocupação

proposta

com:
•

públicas

de

e

PEC

sociais.

Esta

inviabiliza

a

manutenção e expansão do direito

A gerência do Programa Criança Feliz é o retorno

socioassistencial

do primeiro damismo, que para nós significa o

colocando

retorno do assistêncialismo, a benemerência, a

população mais pobre, as crianças em

tutela, moeda de barganha política em processos

situação de violência, as mulheres, a

eleitorais, a intervenção do estado nas nossas

população em situação de rua, os

casas dizendo que não sabemos criar nossos

ciganos, a pessoa com deficiência, os

filhos. Nós não queremos caridade, exigimos

indígenas,

direitos, o SUAS não será a porta de entrada do

quilombolas, sem citar aqui os atrasos

SUS. Este Programa desconsidera a Rede de

que representa para o conjunto da

Proteção Social implantada no nosso país; o

população;

pacto

federativo

e

a

descentralização;

a

possibilidade de ampliação do cofinanciamento
federal dos serviços tipificados, como os Serviços
de Proteção Social no Domicílio e de Convivência
e Fortalecimento de Vínculos.
8

•

em

os

no
risco

nosso

país

novamente

ribeirinhos,

a

os

O focalismo extremo nos mais pobres e
redução do acesso à segurança de
renda,

a

desmoralização

desqualificação
para

e

com

e
os
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beneficiários
Família,

do

Programa

Bolsa

quando

denuncia

como

fraudes dos beneficiários do PBF, o

O Brasil foi um dos países que mais

que na realidade pode ser simples

contribuiu para o alcance global da

irregularidade que todo programa está

meta A do ODM 1, reduzindo a pobre-

suscetível;
•

za extrema e a fome não apenas pela

A redução do papel das instâncias de
pactuação,

de

negociação

e

deliberação do SUAS.
É necessária a atuação do SUAS no

cumprimento dos pactos internacionais,

metade ou a um quarto, mas a menos
de um sétimo do nível de 1990, passando de 25,5% para 3,5% em 2012. Isto significa que o país, considerando os indi-

dos

cadores escolhidos pela ONU para mo-

Desenvolvimento

nitoramento do ODM 1, alcançou tan-

Sustentável – ODS: Objetivo 1: Acabar

to as metas internacionais quanto as

em

especial

Objetivos

a

Agenda

de

2030

com a pobreza em todas as suas formas,
em todos

os lugares;

Objetivo

10:

nacionais. Outro fator em que houve

Reduzir a desigualdade em todas as

mudanças foi o analfabetismo na ex-

suas formas, em todos os lugares.

trema pobreza. Em 1990, a chance de
uma família liderada por um analfa-

Por um SUAS público,

republicano,

democrático e com participação social!

beto estar em situação de pobreza extrema era 144 vezes maior que a de
uma família liderada por alguém com
curso superior. Essa razão diminuiu

Viva o SUAS!

em 2012 e passou a ser de apenas 11:1.

Fórum Nacional de Usuários do
Sistema

Único

de

Social (FNUSUAS)

Assistência

http://www.undp.org/content/
brazil/pt/home/post-2015/sdgoverview1/mdg1.html

NENHUM DIREITO A MENOS!
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Criança Feliz?
A política pública de Assistência Social, a partir da
Lei Federal nº 8.742/1993 – Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e suas respectivas alterações, é organizada sob a forma de sistema descentralizado e participativo, o Sistema Único de
Assistência Social (SUAS).
Trata-se, portanto, de uma política nacional estruturada, que integra níveis de Proteção Social Básica e Especial.
Em 2006, a Resolução CNAS nº 269 versou sobre
a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (NOB-RH/SUAS), que estabeleceu
as equipes de referências do SUAS, como aque-

Este serviço tem caráter continuado e pro-

las constituídas por servidores efetivos responsá-

move o fortalecimento dos vínculos familia-

veis pela organização/gestão e pelo provimento/

res e do acesso aos direitos sociais por es-

oferta de serviços, programas, projetos e benefí-

sas famílias, com a finalidade de contribuir

cios socioassistenciais.

na melhoria de sua qualidade de vida.

Em 2009, a Resolução CNAS nº 109 organizou os

O art. 16 da LOAS estabelece que os Con-

serviços que a política de assistência social oferta

selhos de Assistência Social são instâncias

à população, por meio da Tipificação Nacional dos

deliberativas do SUAS com autonomia para

Serviços Socioassistenciais.

deliberar sobre a execução da política de

Desde então, o SUAS conta com serviços padro-

assistência social e seu funcionamento em

nizados em âmbito nacional, que organizam os

seu âmbito de abrangência, respeitando o

acessos aos direitos socioassistenciais das pes-

marco legal da Política Nacional de Assis-

soas e famílias em situação de vulnerabilidade.

tência Social.

Os Centros de Referência de Assistência Social

Considerando as informações apontadas

(CRAS), unidades públicas municipais do SUAS

acima, entendemos que o Programa Crian-

implantadas em todo o país com atribuição de

ça Feliz se sobrepõe e não se alinha com a

ofertar a proteção social básica às famílias e indi-

organização e diretrizes definidas na LOAS.

víduos e promover a organização e articulação da

Lançado pela primeira dama, no dia 05 de

rede socioassistencial e de outras políticas públi-

outubro de 2016, o Programa é destinado a

cas, desempenha papel primordial no território on-

atender gestantes e crianças de até três

de se localiza e é responsável pelo Serviço de

anos de idade, de famílias beneficiárias do

Proteção e Atendimento Integral às Famílias

Bolsa Família; crianças de até seis anos,

(PAIF).

beneficiárias do BPC e crianças afastadas
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do convívio familiar em razão da aplicação de

Destacamos que, de acordo com o Censo SUAS

medida de proteção de acolhimento instituci-

2015, temos no Brasil 11 mil unidades públicas

onal e tem como objetivos:

estatais de atendimento, incluindo os CRAS (em

I – promover o desenvolvimento humano a
partir do apoio e do acompanhamento do de-

senvolvimento infantil integral na primeira infância;
II – apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;
III – colaborar no exercício da parentalidade,
fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças na faixa
etária de até seis anos de idade;

IV – mediar o acesso da gestante, das crianças na primeira infância e das suas famílias
às políticas e serviços públicos de que necessitem;
V – integrar, ampliar e fortalecer ações de
políticas públicas voltadas para as gestantes,
crianças na primeira infância e suas famílias.

quase todos os municípios brasileiros), os Centros de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS), os Centros de Referência da
População de Rua (Centro POP) e de Acolhimento Institucional.
Integram ainda a rede socioassistencial, de acordo com o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social (CNEAS), mais de 17 mil entidades e organizações de Assistência Social.
O SUAS no país conta com mais 600 mil trabalhadores, sendo mais de 272 mil inseridos na
gestão e unidades públicas estatais, além de
mais de 328 mil trabalhadores integrantes da re-

de privada do SUAS (Censo SUAS 2015).
Em Minas Gerais, pelo Censo de 2014 temos
1.129 CRAS, em 846 municípios, 930 Centros de
Convivência, 240 CREAS e 854 unidades de
acolhimento em 305 municípios.
O Decreto n° 8.869/2016, que institui o programa
Criança Feliz, não explicita os recursos humanos

São objetivos já definidos como atribuição do

que desenvolverão o programa, se limitando ape-

Serviço de Proteção e Atendimento Integral

nas às expressões “profissionais capacitados”.

às Famílias (PAIF), conforme a Tipificação
Nacional dos Serviços Socioassistenciais,
com destaque para as ações com famílias
que possuem pessoas que requerem cuidados, com foco nas questões relativas à primeira infância, à adolescência, à juventude, o
envelhecimento e deficiências. Ou seja, o público definido no Programa Criança Feliz famílias beneficiárias de programas de trans-

Preocupa-nos a precarização da gestão e do tra-

balho na área, já que a NOB-RH/SUAS estabelece que as equipes de referência do SUAS devem
ser compostas por profissionais de níveis superior e médio efetivos, contando obrigatoriamente
com psicólogos/as e assistentes sociais, além de
outros profissionais de nível superior que integram o SUAS.

ferência de renda e benefícios assistenciais -

Destaca-se ainda que, apesar do forte investi-

é prioritário no atendimento do PAIF nos

mento nos últimos anos na consolidação do SU-

CRAS em todo o país.

AS, os municípios de médio e grande porte e as
11
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metrópoles ainda requerem ampliação de re-

o BPC são acompanhadas de forma sistemática

cursos financeiros do governo federal para

e participam de oficinas e atividades, baseadas

universalização da proteção socioassisten-

em métodos e teorias das profissões regulamen-

cial.

tadas, que buscam fortalecer o caráter protetivo

O Plano Decenal proposto para o SUAS 2016

e criar autonomia para as famílias, na perspecti-

-2026 aponta para a universalização do SU-

va da defesa e garantia dos direitos.

AS, visando alcançar territórios e famílias
sem cobertura, contribuindo desta forma com
o atingimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 1, da Agenda 2030.
Bem como com seu desafio mundial de erra-

dicar a extrema pobreza.
O Programa Criança Feliz disponibilizará recursos financeiros extraordinários para a sua

O Programa Criança Feliz representa um retrocesso na consolidação da política pública de assistência social e do Sistema Único de Assistência Social. E inviabiliza diversas Metas da Agenda 2030, em especial o ODS 1 - Acabar com a
pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares.

implantação, sendo que começa em 2016

Por isso dizemos: NÃO ao Programa Criança

com recursos que eram destinados ao apri-

Feliz!

moramento da gestão do SUAS: são 27 milhões para este ano.
Este recurso era destinado ao Programa Ca-

Frente Mineira em Defesa do SUAS e
da Seguridade Social

pacita SUAS, na função orçamentária 8893.
Trata-se da criação de um programa paralelo,
em sobreposição aos serviços socioassistenciais, com retorno a um passado ancorado na
cultura de programas e projetos pontuais, fragmentados e segmentados, sendo especificamente voltado à primeira infância.
Criança Feliz é aquela que vive em famílias

protegidas.
Outro aspecto importante a ser destacado é o
fato de o programa ter sua gênese no policiamento das famílias pobres, pois parte de um
princípio que as mesmas não sabem cuidar
de seus filhos.
No PAIF, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias, executado pelo
CRAS, as famílias que descumprem as condicionalidades do Bolsa Família ou recebem
12
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Qual o impacto da PEC 55 na Segurança Alimentar e Nutricional ?
A referida PEC modifica a essência do texto constitucional consubstanciada nos princípios da dignidade humana e da justiça social e nos direitos fundamentais, cláusulas pétreas da Constituição Cidadã
de 1988. O Novo Regime Fiscal proposto é uma forma autoritária e injusta de enfrentar o problema fiscal, por que impõe um controle geral falacioso dos
gastos públicos que será rompido pelos grupos de
pressão mais poderosos, isenta de controle a sangria dos juros da dívida pública e cristaliza desigualdades que requerem priorização no uso dos recursos públicos.

Chamamos a atenção para as dimensões
da assistência e proteção social, geração
de emprego e renda, e valorização do salário-mínimo. Os investimentos com as

O ajuste pretendido define cortes e reduções dos

políticas sociais já se mostram insuficien-

gastos públicos e propõe reformas institucionais e

tes para a prestação de serviços de quali-

reducionistas nas políticas públicas. O limite para as

dade à população. Rearranjos institucio-

despesas será definido a partir do gasto realizado no

nais e o sucateamento em curso compro-

ano anterior, corrigido pela inflação, e que as áreas

metem a gestão de políticas e programas

da saúde e educação deverão obedecer ao limite a

essenciais que reconhecem e asseguram

partir de 2018, significando que o critério de corre-

direitos fundamentais da população como

ção será somente a inflação e não mais a receita

o acesso à terra, água, biodiversidade e

corrente líquida, conforme determinam os artigos nº

território.

198 e 212 da Constituição Federal. O sucateamento
do Sistema Único de Saúde abrirá caminho para a
privatização dos serviços, precarização do trabalho
e a negação do caráter universal do Sistema. Será
inviabilizada a execução do Plano Nacional de Educação, principalmente quanto à sua meta de universalização e melhoria do ensino.

A produção de alimentos saudáveis que
chega à mesa das famílias brasileiras está alicerçada, majoritariamente, na agricultura familiar diversificada cuja promoção já está comprometida com a redução
dos programas a ela dirigidos. É a própria
soberania alimentar da nossa população

A volta do país ao Mapa da Fome e a ampliação da
insegurança alimentar e nutricional são consequências previsíveis do ajuste fiscal pretendido, com maior incidência em segmentos sociais tais como indígenas, quilombolas e povos e comunidades tradicionais, população negra, crianças, adolescentes e ido-

que está em jogo.
Pelas razões acima expostas, reafirmamos a imperiosa necessidade do arquiva-

mento da Proposta de Emenda Constitucional n° 55/2016.

sos. Estará fortemente ameaçada a Política e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
em sua interface com outros sistemas públicos.
13
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VOCÊ SABIA?
Em setembro de 2000, os Países Membros da ONU adotaram a Declaração
do Milênio, Agenda de Desenvolvimento a ser adotada de 2000 a 2015,
composta pelos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), e que
estabeleceu o desafio mundial de reduzir pela metade a fome e a extrema pobreza, até 2015.
Os nomes dos Programas Fome Zero e Brasil Sem Miséria foram inspirados neste desafio. Todas as políticas públicas federais implantadas a
partir de 2003 foram baseadas na Declaração do Milênio. Devido a isto, o país foi exitoso no atingimento das Metas ODM pactuadas com a
ONU e protagonista no processo de negociação multilateral - iniciado
em 2012, durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio +20) e concluído durante a 70ª Assembleia Geral
da ONU, em 2015 - que produziu a Agenda 2030, nova Agenda de Desenvolvimento a ser adotada de 2016 a 2030, composta pelos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Políticas públicas como Fome Zero, Programa Bolsa Família, Brasil Sem
Miséria e a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
(PNSAN) contribuíram para que, em 2012, o Brasil atingisse as Metas
ODM 1: cortar pela metade o número de pessoas passando fome e reduzir
esse número para menos de 5% da população. E para que, em 2014, o
Brasil saísse do Mapa da Fome (FAO/ONU) pela primeira vez em sua história.
Segundo

o

Relatório

Global

Estado

da

Insegurança

Alimentar

2015

(SOFI), publicado por três agências da ONU – Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola (FIDA), Programa Mundial de Alimentos (PMA)
– os Programas Fome Zero e Bolsa Família foram “cruciais para alcançar um crescimento inclusivo no país”.
Na nova Agenda de Desenvolvimento da ONU, o ODM 1 (Reduzir a fome e a
miséria) foi desmembrado nos ODS 1 (Acabar com a pobreza em todas as
suas formas, em todos os lugares) e ODS 2 (Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável).
14
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III Congresso Internacional Gestão Territorial para o
Desenvolvimento Rural
De 07 a 10/11, a Rede ODS Brasil participou do III
Congresso Internacional Gestão Territorial para o
Desenvolvimento Rural, com o tema Mudanças globais e locais: implicações para as dinâmicas de desenvolvimento territorial, em Brasília / DF.
Sendo representada pelos Coordenadores do GT
Pesquisa Científica (Meta 9.5 da Agenda 2030): Grupo de Estudo e Pesquisa em Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade Urbana, Rural e Ambiental
(SURA-CNPq/UFCG) e Grupo de Pesquisa Resíduos
e Meio Ambiente (CNPq/UNOESTE).
O evento foi promovido por: Rede Brasileira de Pesquisa e Gestão em Desenvolvimento Territorial
(RETE); Rede Gestão Territorial para o Desenvolvimento Rural (Red GTD-México) e Rede Gestão Territorial para o Desenvolvimento - Paz Colômbia (Red
GTD-Paz).

E apresentou estudos e análises sobre transformações demográficas, culturais, econômicas, políticoinstitucionais e ambientais que estão favorecendo ou
limitando o desenvolvimento territorial e sua relação
com os instrumentos de gestão criados à luz dessas
dinâmicas.
O Congresso estava estruturado em quatro grandes
temas aos quais estavam vinculados oito Grupos de
Trabalho, distribuídos da seguinte forma:
Tema 1 - Mudanças populacionais e culturais nos territórios.
GT 1 - Gestão de territórios rurais e urbanos.
GT 2 - Migração, cultura e territórios.
Tema 2 - Mudanças econômicas.
GT 3 - Inovações inclusivas, gestão de conhecimento
e território.
GT 4 - Dinâmicas globais e mercados territoriais.
Tema 3 - Mudanças ambientais.
GT 5 - Mudanças ambientais e desenvolvimento rural.
Tema 4 - Mudanças político-institucionais
GT 6 - Novas estruturas de governança para a ges15

tão territorial (integração vertical e horizontal).
GT 7 - Capacidades estatais para a
gestão territorial.
GT 8 - Repensando as políticas de desenvolvimento territorial: implicações
teórico-analíticas e políticas.

No dia 8, o Grupo de Pesquisa Resíduos e Meio Ambiente (CNPq/
UNOESTE) apresentou o trabalho “O
Planejamento Urbano Ambiental e a
Habitação Social em Presidente Prudente - SP: Um Estudo sobre o Residencial Maré Mansa”, durante a Mesa 3
do GT 1.
No dia 9, o Grupo de Pesquisa Resíduos e Meio Ambiente (CNPq/
UNOESTE) apresentou o trabalho “O
Pagamento por Serviços Ambientais
nas Áreas de Preservação Permanente
da Bacia do Ribeirão da Confusão no
Município de Rancharia - SP”.
E o Grupo de Estudo e Pesquisa em
Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade Urbana, Rural e Ambiental
(SURA-CNPq/UFCG) apresentou os
trabalhos “Vulnerabilidade Social e Polí-
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ticas Públicas em espaços urbanos do Semiárido Brasileiro”;
“Políticas Públicas e Vulnerabilidade Socioambiental na Cidade de Pombal /PB: constatação
da ausência de efetivar o princípio da Precaução e Mudança
Climática”; “Políticas Públicas e
Vulnerabilidade: um olhar para
o Território Rural do Semiárido
Brasileiro” durante a Mesa 2 do
GT 5.

Grupo de Estudo e Pesquisa em Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade Urbana, Rural e
Ambiental (SURA-CNPq/UFCG)

No dia 10 – durante reunião
interna, que tinha como objetivo constituir grupos de pesquisa e definir projetos comparados entre os três países – os
Coordenadores do GT Pesquisa Científica (Meta 9.5) apresentaram a Rede ODS Brasil e
a Agenda 2030 aos participantes, os convidaram a integrar a
Rede ODS Brasil e incentivaram a Red GTD-México e a
Red GTD-Paz a constituírem
Rede ODS em seus países.

rado pelos docentes Drª. Ricélia Maria Marinho Sales e Dr.

Dentre as deliberações e encaminhamentos da reunião, destacamos:

Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade.

•

A incorporação da RETE à
Coordenação do GT Pesquisa Científica (Meta 9.5).

O Grupo de Estudo e Pesquisa em Sistemas de Indicadores
de Sustentabilidade Urbana, Rural e Ambiental (SURA) foi cri-

ado no ano de 2014 e é certificado pela Universidade Federal
de Campina Grande (UFCG) e pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
O Grupo SURA apresenta um caráter interdisciplinar e, é lideLuís Gustavo de Lima Sales.
Na sua composição o Grupo apresenta profissionais brasileiros e colaboradores internacionais com a formação em nível
de doutorado, mestrado, especialização e graduação em diferentes áreas do conhecimento, mas todos alinhados pelo interesse em aprofundar teorias e procedimentos metodológicos
sobre os Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade.
Assim, o objetivo do Grupo é constituir uma articulação entre
pesquisadores e estudiosos sobre temáticas vinculadas aos

Grupo de Pesquisa Resíduos e Meio Ambiente
(CNPq/UNOESTE)
Este projeto é fruto da reflexão de pesquisadores do Mestra-

A criação da Red México
ODS 2030.

do em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional - MMA-

• A estruturação de algumas

procurando dialogar com especialistas de várias áreas do co-

linhas de atuação comum
entre a RETE, a Red GTDMéxico e a Red GTD-Paz.
Dentre elas, a linha Sustentabilidade que irá incentivar e
acompanhar os trabalhos
propondo o alinhamento com
a Agenda 2030. Tendo o SURA-CNPq/UFCG como responsável pelo Brasil.

nhecimento, cujo centro de interesse era o Pontal do Parana-

•

DRE da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) que,

panema, buscavam ultrapassar os limites de suas abordagens disciplinares, para discutir questões do desenvolvimento
regional.
Essa iniciativa se desenvolveu e se institucionalizou através
do MMADRE e concebeu o Programa de Pesquisa Interdisciplinar - PROINTER.
Este projeto, coordenado pela Profª. Drª. Alba Arana, tem
mais de 10 parcerias interinstitucionais.
16
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Seminário - PEC 241 / PEC 55: redução dos gastos ou ataque
aos direitos sociais?
No dia 10/11, ocorreu o Seminário - PEC
241 / PEC 55: redução dos gastos ou ataque aos direitos sociais?, em Macapá /
AP.
O evento foi promovido por: Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
(CTB); Fundação João Mangabeira (FJM);
Mandato da Deputada Federal Janete Capiberibe; Mandato do Senador João Capiberibe;

Rede ODS Brasil; Universidade

Federal do Amapá (UNIFAP).
E teve como objetivo debater quais serão
os impactos da PEC na vida do cidadão

brasileiro, principalmente nas áreas de
saúde e educação, caso ela seja aprovada e sancionada pelo Congresso Nacional.
O Seminário também esclareceu a população sobre como funciona o Orçamento
Geral da União e como é gasto o dinheiro
dos impostos pagos pelos brasileiros.

AP; Grupo de Homossexuais Tilde do Amapá

A Rede ODS Brasil foi representada por:

(GHATA); Instituto Ecovida / AP; Prefeitura de Bar-

Central Única dos Trabalhadores (CUT) /

carena / PA.

A Agenda 2030 preceitua o equilíbrio entre as esferas econômica,
social e ambiental. No entanto, a Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) N° 55 - que tramitou na Câmara dos Deputados como PEC 241 promove o desequilíbrio entre as esferas econômica e social. Ela
desmonta o Estado de Bem-Estar Social (Art. 3° da CF/88) e, consequentemente a Seguridade Social (Art. 194 da CF/88); viola Protocolos Internacionais de Direitos Humanos (como o Protocolo de São
Salvador); e privilegia gastos com a dívida pública, em detrimento
a gastos que assegurem os direitos fundamentais dos cidadãos.
17
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O que é a PEC do teto de gastos?
A ideia é fixar por até 20 anos, podendo ser revisado depois dos primeiros dez anos, um
limite para as despesas: será o gasto realizado no ano anterior corrigido pela inflação (na
prática, em termos reais – na comparação do que o dinheiro é capaz de comprar em dado
momento – fica praticamente congelado).

Quando a PEC começa a valer?
Se aprovada na Câmara e no Senado, começa a valer a partir de 2017. No caso das áreas

de saúde e educação, as mudanças só passariam a valer após 2018, quando Temer não
será mais o presidente.

Qual o impacto da PEC no salário mínimo?
A proposta também inclui um mecanismo que pode levar ao congelamento do valor do salário mínimo, que seria reajustado apenas segundo a inflação. O texto prevê que, se o Estado não cumprir o teto de gastos da PEC, fica vetado a dar aumento acima da inflação
com impacto nas despesas obrigatórias. Como o salário mínimo está vinculado atualmente
a benefícios da Previdência, o aumento real ficaria proibido.

A PEC do teto vale para os Estados também?
A PEC se aplicará apenas aos gastos do Governo Federal. No entanto, a secretária do Tesouro Nacional, Ana Paula Vescovi, já sinalizou que o Planalto deve encaminhar em breve
uma segunda PEC que limita os gastos estaduais. Por enquanto não há consenso entre o
Executivo Federal e os governadores sobre o assunto.

A PEC do teto atingirá de maneira igual ricos e pobres?
A população mais pobre, que depende do sistema público de saúde e educação, tende a
ser mais prejudicada com o congelamento dos gastos do Governo do que as classes mais

abastadas.

Mandato da Deputada Janete Capiberibe
Mandato do Senador João Capiberibe
18
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16 dias de Ativismo pelo fim da Violência contra as Mulheres
A Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da
Violência contra as Mulheres foi criada em 1991
pelo Centro de Liderança Global de Mulheres
(CWGL), localizado nos EUA.
Trata-se de uma mobilização educativa e de
massa, que luta pela erradicação desse tipo de
violência e pela garantia dos direitos humanos
das mulheres. Ela acontece em 159 países no
período de 25 de novembro a 10 de dezembro
em uma agenda de ações que marcam grandes
lutas.
No Brasil, a Campanha inicia suas ações no dia
20 de novembro, e possui 05 datas-marco:

Brasil; a cada dia, 10 são assassinadas, sendo que mais de 80% desses crimes tem o
marido ou companheiro na autoria.
Dados da ONU revelam que, no mundo, 5%
dos homens assassinados são mortos por
35% das mulheres assassinadas são mortas

20 de Novembro – Dia da Consciência Negra;

•

25 de Novembro – Dia Internacional da Não-

por companheiros ou ex-companheiros.
Em 2015, foi divulgado o Mapa da Violência,

Violência contra as Mulheres;
1º de dezembro – Dia Mundial de Combate à
AIDS;

onde se afirma que o Brasil é 7ª nação em
maior número de assassinatos de mulheres
em decorrência da desigualdade de gênero.

• 06 de dezembro – Campanha do Laço Branco:

homens pelo fim da Violência contra as Mulheres;
•

mulheres sofrem algum tipo de violência no

companheiras ou ex-parceiras, enquanto

•

•

Perseu Abramo, 2010): a cada 2 minutos, 5

Por isso, além da Lei Maria da Penha (Lei
11.340, de 07/08/2006), foi sancionada a Lei
do Feminicídio (Lei 13.104, de 09/03/2015),

10 de dezembro – Dia Internacional dos Direi-

que transforma em crime hediondo o assas-

tos Humanos.

sinato de mulheres por questões de gênero.

O ODS 5 – Alcançar a Igualdade de Gênero e

Ambas as leis se juntam a um conjunto de

Empoderar todas as Mulheres e Meninas, tem

medidas e à políticas públicas criadas para

uma ligação profunda com a Campanha dos 16

prevenir, coibir e punir crimes em decorrên-

Dias de Ativismo, pois na Meta 5.2 define:

cia da violência de gênero, especialmente no

“Eliminar todas as formas de violência contra

âmbito doméstico e familiar, e nas relações

todas as mulheres e meninas nas esferas públi-

afetivas.

cas e privadas, incluindo o tráfico e exploração
sexual e de outros tipos”.

Portanto, realizar atividades dentro desse
calendário se torna um compromisso dos ór-

Segundo dados da Pesquisa Mulheres Brasilei-

gãos e instituições que apresentam ligação

ras nos Espaços Públicos e Privados (Fundação

direta com o ODS 5, corroborando com práti-
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cas que possam trazer reflexões e sensibilização

A Rede ODS Brasil integra o FEV Mulher

quanto a necessidade de toda a sociedade se envol-

Ananindeua / PA, sendo representada

ver no enfrentamento desse fenômeno.

por: Conselho Municipal dos Direitos da

Neste sentido, o Fórum de Enfrentamento à Violência
contra a Mulher de Ananindeua / PA (FEV Mulher)
está desenvolvendo uma séria de ações - no período
de 21/11 a 06/12 - como: oficinas com a rede de serviços para a criação de um Protocolo de Atendimento

Mulher (CMDM Ananindeua); Confederação das Mulheres do Brasil (CMB) / PA;

Centro de Referência de Atendimento à
Mulher

em

situação

de

Violência

(CRAM / Ananindeua).

à Mulher em Situação de Violência; ação socioeducativa em praça pública com várias atrações (músicas,

FEV Mulher Ananindeua

teatro, danças, exposição) que falem sobre a Violência contra a Mulher e a necessidade de pôr fim a
mesma; além de atividades voltadas para os homens, como: encontro de sensibilização de militares
(Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal) e a caminhada do Laço Branco.

Tipos de Violência Contra a Mulher
Violência Doméstica:

segundo o conceito legal,

trata-se de “qualquer ação ou omissão baseada no
gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico,
sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

seus bens, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.
Violência Psicológica: conduta que gera dano emocional e diminuição da auto-

Violência de Gênero: é aquela proveniente de dis-

estima da mulher, ou que lhe prejudica e

criminação, de uma suposta superioridade que o

perturba o pleno desenvolvimento ou

agressor sente ter em relação à vítima. Assim,

que visa desagradar ou controlar suas

quando o companheiro agride sua mulher, ele nor-

ações, comportamento, crenças e deci-

malmente age premido por uma ultrapassada con-

sões, mediante constrangimento ou qual-

cepção masculina de superioridade e dominação

quer outro meio que lhe cause prejuízo à

social. Essa é a violência que a Lei Maria da Penha

saúde psicológica

visa coibir.

ção.

Violência Física: conduta que ofende a integridade

Violência Sexual: conduta que a cons-

ou saúde corporal da mulher.

tranja a presenciar, a manter ou a partici-

Violência Moral: conduta que configura calúnia, difamação ou injúria.

e à autodetermina-

par de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou
uso da força ou qualquer outra ação que

Violência Patrimonial: conduta que configura re-

limite ou anule o exercício de seus direi-

tenção, subtração, destruição parcial ou total de

tos sexuais e reprodutivos.
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Reunião do Painel Brasileiro de Biodiversidade (Painel Bio)
No dia 22/11, a Rede ODS Brasil participou da reunião do Painel Brasileiro de Biodiversidade (PainelBio),

VOCÊ SABIA?

em Brasília / DF. Sendo representada por: Flora do

O PainelBio é uma rede voluntária e colaborativa de
instituições dos diferentes
setores da sociedade que
visa o alcance e implementação das Metas Brasileiras
de
Biodiversidade
para
2020, por meio de ações
conjuntas.

Marajó / PA e Prefeitura de Barcarena / PA.
A reunião teve como objetivo debater o fortalecimento da Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a
Biodiversidade (EPANB) para o atingimento das Metas Nacionais de Biodiversidade. E contribuiu com o
Objetivo 15 da Agenda 2030.

XI Fórum Internacional de Desenvolvimento Territorial
De 22 a 25/11, a Rede ODS Brasil participou do XI
Fórum Internacional de Desenvolvimento Territorial,
em Fortaleza / CE. Sendo representada pela Rede
Nacional de Colegiados Territoriais.
O Fórum foi promovido por: Banco Mundial; Fórum
Permanente de Desenvolvimento Rural Sustentável
(Fórum DRS); Fundação Luís Eduardo Magalhães
(Fundação FLEM); Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA); Governo do Estado da
Bahia; Governo do Estado do Ceará; Instituto Agropolos do Ceará; Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA); Projeto Paulo Freire;
Projeto São José III. E reuniu representantes das
zonas semiáridas e de transição do México e países
do Corredor Seco Centro-americano, países andinos
e Brasil.

O foco nas zonas semiáridas e de transição, por sua vez, se justifica não só por
razões geográficas, demográficas, social,
mas também pelo trunfo que representam

para

uma

nova

estratégia

de desenvolvimento, que também toma
em conta a dimensão cultural em seu
sentido sócio antropológico. Por outro

lado, num contexto de revisão de agendas públicas e de identificação de desafios para a manutenção e continuidade de

Seu tema “Intercâmbio de inovações em políticas

avanços sociais conquistados no período

públicas e práticas de desenvolvimento rural susten-

recente, as áreas semiáridas e de transi-

tável em regiões semiáridas e de transição da Amé-

ção concentram pessoas, recursos e co-

rica Latina” buscou dar maior visibilidade às experi-

nhecimentos que precisam ser melhor

ências concretas que vêm sendo construídas pelas

aproveitados para dar base a um ciclo de

populações rurais e suas organizações no enfrenta-

crescimento econômico prolongado, com

mento dos desafios do desenvolvimento sustentável

inclusão social, conservação ambiental e

com abordagem territorial.

valorização das identidades.
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Seminário - Diálogos sobre Pessoas: Parcerias para o Desenvolvimento Sustentável
No dia 23/11, a Rede ODS Brasil participou
do II Seminário sobre a localização dos ODS
no Brasil - Diálogos sobre Pessoas: Parcerias
para o Desenvolvimento Sustentável, em Salvador / BA. Sendo representada pela Prefeitura de Barcarena / PA.
O Seminário foi promovido por: Centro de Estudos e Estratégias em Relações Internacio-

nais (CEERI); Federação das Indústrias do
Estado da Bahia (FIEB); Programa das Nações

Unidas

para

o

Desenvolvimento

(PNUD).
Esse foi o segundo Seminário, de uma série
de cinco, para discutir com governos, setor
privado e sociedade civil a implementação da

cinco “Ps”: Planeta, Pessoa, Prosperidade, Paz e

Agenda 2030 no Brasil, com base em seus

Parcerias.

Glossário
Agenda 2030: Protocolo Internacional pactuado pelos Países Membros da ONU, em setembro de
2015, que estabelece a Agenda de Desenvolvimento para o período 2016 a 2030, composta pelos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Metas Nacionais de Biodiversidade: são vinculadas às Metas de Aichi para a Biodiversidade,
estabelecidas no Plano Estratégico de Biodiversidade, para o período de 2011 a 2020, durante a

10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (COP-10) e que tem como objetivo principal reduzir a perda da biodiversidade em âmbito mundial.
Rede ODS Brasil: coletivo suprapartidário que promove diálogo intersetorial pautado nos Direitos
Humanos e na Agenda 2030, fomentando a participação social para que esta qualifique a elaboração, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas alinhadas à Agenda 2030, assegurando
o desenvolvimento humano, econômico, social, cultural e ambiental do país, de forma sustentável.

Acompanhe nossas atividades em www.facebook.com/redeods.br
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