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Igualdade de Gênero e Empoderamento
da Mulher

Prevemos (...) um mundo em que cada mulher e menina desfruta da plena igualdade de gênero e no qual todos os entra-

ves jurídicos, sociais e econômicos para a sua capacitação foram removidos.
(ODS 5, Agenda 2030).
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EDITORIAL

No dia 8 de Março é celebrado o Dia Interna-

A Rede ODS Brasil realiza diversas ações

cional da Mulher.

colaborativas visando promover a igualdade
de gênero e o empoderamento de todas as

Esta data tem por objetivo dar visibilidade a

mulheres e meninas (ODS 5).

luta dos movimentos feministas por igualdade
de gênero. Ou seja, a luta para que homens e

Saiba mais sobre o tema nas Edições de

mulheres tenham os mesmos direitos, deve-

Fevereiro, Abril, Julho, Dezembro de 2016 e

res e oportunidades; a luta por uma socieda-

Março de 2017.

de livre de preconceitos e discriminações.
A Agenda 2030 destaca que a erradicação da
pobreza e a integração sistemática da perspectiva de gênero são fatores cruciais para
sua implementação.
“A efetivação da igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas dará
uma contribuição essencial para o progresso
em todos os Objetivos e metas. A realização
do potencial humano e do desenvolvimento
sustentável não é possível se para metade da
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humanidade continuam a ser negados seus
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plenos direitos humanos e oportunidades.
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Mulheres e meninas devem gozar de igualda-
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de de acesso à educação de qualidade, re-

Tiragem: Mensal

cursos econômicos e participação política,
bem como a igualdade de oportunidades com

Distribuição: Gratuita

os homens e meninos em termos de empre-

Disponível em:

go, liderança e tomada de decisões em todos

https://issuu.com/redeodsbrasil

os níveis”.

Comentários e sugestões:

A Agenda 2030 também preceitua a elimina-

redeodsbrasil@gmail.com

ção de todas as formas de discriminação e
violência contra as mulheres e meninas.
Para isso, deve-se fomentar a educação se-

Conheça os Princípios e Valores
da Rede ODS Brasil

xual e de gênero nas escolas e o engajamento de homens e meninos.

www.migre.me/t1ONQ
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Empoderamento da Mulher, no Pará
Durante todo o mês de março, o GT ODS 5, da Rede ODS Pará,
promoveu diversas ações alusivas ao Dia Internacional da Mulher, nos municípios de Ananindeua e Barcarena.

No dia 6, foi realizado o Debate - Empoderamento da Mulher Idosa. A atividade - promovida por: Prefeitura de Barcarena e Rede
ODS Pará; com apoio do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa - teve por objetivo dar visibilidade à população idosa
do município e obter informações sobre a implantação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
No dia 08, foi realizada uma Ação de Cidadania e Lazer - promo-

ços, como: emissão de RG e

vida por Prefeitura de Ananindeua e Rede ODS Ananindeua -

CPF; orientação sobre pro-

que contou com: atrações musicais; exposições; aula de ritmos;

gramas sociais; recadastra-

oficinas; orientações à saúde; embelezamento; sorteio de brin-

mento dos Programas Bolsa

des; falas políticas. Além de sessões de cinema - em parceria

Família e Bolsa Cidadã; aten-

com a Faculdade ESMAC - seguidas de diálogos que fomenta-

dimento médico e odontológi-

ram reflexões sobre a condição da mulher, retratada no filme.

co; emissão de Cartão SUS;

No dia 09, foi realizado o I Seminário sobre Igualdade de Gênero
e suas Interfaces. O evento - promovido pela Prefeitura de Barcarena e Rede ODS Pará; com apoio do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher de Barcarena, da Fundação Ulysses Guimarães e do Governo do Estado do Pará - debateu sobre gênero,
raça e orientação sexual. Esta foi a primeira vez que os temas
raça e orientação sexual foram debatidos no município.

coleta de PCCU; testes rápidos de HIV, Sífilis, Hepatite e
Glicemia; orientações jurídicas; orientações sobre violação de direitos e políticas para as mulheres; corte de cabelo e manicure. Para as crianças que acompanhavam

Ainda no dia 09, A Noite das Mulheres Empreendedoras - promo-

as mães foram ofertadas ati-

vida pela Prefeitura de Barcarena e Rede ODS Barcarena - cele-

vidades lúdicas e de educa-

brou o Dia Internacional da Mulher e incentivou as empreendedo-

ção ambiental.

ras do município a participarem do Prêmio SEBRAE Mulher de
Negócios 2017.

Ainda no dia 11, o Conselho
Municipal dos Direitos da Mu-

No dia 10, Ananindeua promoveu outras sessões de cinema, nos

lher de Ananindeua, o Centro

moldes da realizada dia 08.

de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de

No dia 11, a Ação Mulher 2017 atendeu mais de 1.500 mulheres

Violência

na Praça Matriz de Barcarena. A Ação - promovida pela Prefeitu-

deua e a Rede ODS Ananin-

ra, em parceria com Águas de São Francisco, Instituto Embele-

deua realizaram panfletagem

ze, Polícia Militar e Rede ODS Barcarena - ofertou diversos servi3

educativa na Ação Mulher do

(CRAM)

Ananin-
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SESI, abordando e distribuindo 300 kits com vários

A Ação - que já é realizada há sete anos

materiais (cartilhas, folder, flyer e revistas) com te-

pela Prefeitura - objetiva conscientizar a

mas sobre violência contra a mulher, saúde da mu-

população sobre a importância da mulher

lher, rede de serviços e outros.

na sociedade. Além de promover orienta-

No dia 17, foi realizada a Roda de Conversa - Por

mais direitos, participação e poder às mulheres.
Promovida por: Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência (CRAM)
Ananindeua; Faculdade ESMAC; Rede ODS Ananindeua; Tribunal de Justiça.

ções sobre cuidados com a saúde e o
bem-estar. E atendeu a 500 pessoas da
Comunidade de Vila do Conde. As crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS Vila do Conde assistiram uma apresentação de teatrinho de fantoches sobre Trabalho Infantil.

No dia 31, a Ação Valorizando a Mulher ofertou ser-

Ainda no dia 31, foi realizado um show

viços de assistência e saúde, como: recadastra-

cultural-educativo na Praça Matriz de Ana-

mento do Programa Bolsa Família; informações so-

nindeua. Promovido por: Prefeitura de

bre os direitos da mulher e Trabalho Infantil; atendi-

Ananindeua e Rede ODS Ananindeua.

mento médico; aferição de pressão arterial; vacinação; testes rápidos de Hepatite, Sífilis e HIV; corte
de cabelo e manicure.

Todas essas ações contribuíram com os

ODS 3, 4, 5, 10 e 16.

Aprofundar o debate sobre sexualidade e gênero contribui para uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade, não restando dúvida sobre a
necessidade de a legislação brasileira e os planos de educação incorporarem
perspectivas de educação em sexualidade e gênero.
https://nacoesunidas.org/unesco-defende-educacao-sexual-e-de-genero
-nas-escolas-para-prevenir-violencia-contra-mulheres/

Conheça o Glossário do ODS 5
http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/
home/library/ods/glossario-do-ods-5.html
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VOCÊ SABIA?

Em Ananindeua, o GT ODS 5 é coordenado pelo Centro de Atendimento à Mulher em Situação de
Violência (CRAM) Ananindeua e
pelo Conselho dos Direitos da
Mulher (CMDM) de Ananindeua.
Estas duas instâncias também
compõem a Coordenação Geral do
Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (FEV Mulher) de Ananindeua.
O FEV Mulher Ananindeua, criado
em 31/03/2014, é um espaço de
reflexão, articulação, mobilização e deliberação em favor
das políticas de atendimento e
enfrentamento à violência.
Em parceria com governo, sociedade civil organizada e iniciativa privada, ele promove ações de prevenção, promoção e atendimento, a partir de uma Rede de Serviços, governamental e não governamental, articulada e integral no município. As ações têm como objetivos: sensibilizar a população sobre os direitos das mulheres - como por exemplo, o direito de viver uma vida livre de todas as formas
de discriminações e violências - criar condições reais para a superação da histórica desigualdade de gênero e fortalecer as políticas
públicas para as mulheres no município.
Diante da missão do FEV Mulher Ananindeua, o Dia Internacional da
Mulher demarca para nós muito mais que comemorações, pois traz na
sua historicidade a lembrança de que todo dia é dia de lutar pela
igualdade entre mulheres e homens na sociedade. E em que pese o fato, se faz alusão a um trágico episódio, em uma fábrica têxtil, no
ano de 1857, em Nova York, quando cerca de 129 operárias foram
queimadas vivas por reivindicarem direitos trabalhistas. No ano de
1910 essa data foi oficializada pela Organizações das Nações Unidas
(ONU) como um marco para a luta dos movimentos de mulheres e, passado mais de um século, a data é sempre motivo para lembrar às sociedades, de modo geral, que a defesa e promoção dos direitos humanos das mulheres é um assunto que está na ordem do dia!
FEV Mulher Ananindeua
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Reunião sobre o 3° Plano de Ação Nacional do Brasil para o Governo
Aberto (OGP)
No dia 09/03, a Rede ODS Brasil participou de Reunião
sobre o 3° Plano de Ação Nacional do Brasil para o Governo Aberto, em Brasília. Sendo representada pela

Prefeitura de Barcarena / PA.
A Reunião - promovida por: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA); Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG); Secretaria de Governo
da Presidência da República (SEGOV/PR) - teve como
foco a formulação de metodologia e roteiro de execução
dos marcos do Compromisso 14 do Plano de Ação Ampliar a participação social no PPA por meio do Fórum Interconselhos.
O Compromisso 14 busca alternativas para ampliar a
participação social e melhorar sua atuação no processo
de formulação e gestão do Plano Plurianual, considerado a principal ferramenta de planejamento do Governo
Federal. Assim, pretende viabilizar a realização de um
monitoramento participativo do PPA, com foco nas
agendas transversais e nos ODS, com o uso de ferramentas digitais. Contribuindo assim com a Meta 16.7,

VOCÊ SABIA?
O Fórum Interconselhos é
um espaço institucionalizado de participação social composto por representantes
da
sociedade
civil,
integrantes
de
Conselhos e Comissões Nacionais de Políticas Públicas. Criado pelo Poder
Executivo
Federal,
em
2011. Em 2014, a ONU concedeu ao Brasil o Prêmio
United
Nations
Public
Service Word, referendando o Fórum Interconselhos
como
uma
das
melhores
inovações em participação
social do mundo.

da Agenda 2030.

VOCÊ SABIA?
Um governo é considerado aberto se sua gestão, projetos e programas
refletem os 4 princípios de governo aberto: transparência; prestação
de contas e responsabilização (accountability); participação cidadã; e
tecnologia e informação.
A Parceria para o Governo Aberto ou OGP (do inglês Open Government
Partnership), lançada em 2011, é uma iniciativa internacional que visa
assegurar compromissos para a promoção da transparência, o aumento da
participação dos cidadãos, o combate à corrupção e o incentivo ao
acesso a informações públicas.
O Brasil foi um dos oito países fundadores da iniciativa, que hoje já
conta com a adesão de 65 países membros e foi, em conjunto com os Estados Unidos, copresidente do OGP em seu primeiro ano de existência.
Os países participantes devem endossar a Declaração de Princípios em
Governo Aberto, apresentar um Plano de Ação Nacional formulado com base em consulta pública e comprometer-se com uma avaliação do Mecanismo
de Avaliação Independente da OGP sobre os progressos realizados.
6
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Oficinas de Capacitação da Sociedade Civil, em Curitiba / PR
No dia 11/03, a Rede ODS Brasil participou da
Oficina de Capacitação da Sociedade Civil, em

VOCÊ SABIA?

Curitiba / PR. Sendo representada pelo Coleti-

Os Conselhos de Políticas Públicas são instâncias colegiadas temáticas permanentes,
constituídas por representantes do Poder Público e de organizações sociais que atuam
nas áreas afins e têm como
finalidade promover o diálogo
entre governo e sociedade civil, assegurando a participação e o controle social na
elaboração e gestão de políticas públicas. Contribuindo
com as Metas 10.3, 16.7 e
16.b da Agenda 2030. Eles representam uma conquista dos
movimentos sociais durante a
Assembleia Nacional Constituinte.

vo Curitiba Lixo Zero.
A atividade – promovida por: 350.org Brasil; Federação Paranaense de Entidades Ambientalistas (FEPAM); Fórum do Movimento Ambientalista de Curitiba e Paraná (FMA); Fundação
Arayara – teve como público alvo os represen-

tantes da Sociedade Civil no Conselho Municipal de Meio Ambiente de Curitiba e suas Câmaras Técnicas. E abordou o funcionamento dos
Conselhos Municipal, Estadual e Nacional de
Meio Ambiente.
Este foi o primeiro Módulo, de uma série de 20
que serão realizados no decorrer do ano.

Consulta Nacional sobre Reformas e Auditoria da Dívida
No dia 14/03 foi lançada a Consulta Nacional
sobre Reformas e Auditoria da Dívida, em Brasília / DF.
A iniciativa - que conta com o apoio de mais de
60 entidades, dentre elas a Rede ODS Brasil tem o objetivo de traçar um diagnóstico da opinião pública sobre a Reforma da Previdência,
a Reforma Trabalhista, Privatizações e Auditoria da Dívida Pública. Além de dar capilaridade
às informações sobre as três pautas, para incentivar a população a se interessar pelos te-

VOTE EM:

mas. Contribuindo com as Metas 8.8, 16.6 e

www.consultanacional2017.com.br

16.7 da Agenda 2030.
A Consulta será realizada no período de 14/ 03

SAIBA MAIS EM:

a 30/06, por meio do site ou de fichas que es-

www.auditoriacidada.org.br

tão sendo distribuídas por entidades parceiras
em todo o território nacional.
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Palestra - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
de Barcarena / PA
No dia 15/03, ocorreu a Palestra - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Barcarena / PA.
O Plano foi consolidado em 2016, após 2 anos de elaboração em
conjunto com a sociedade civil. E prevê diversas ações, como: a
implantação da coleta seletiva com a inserção social dos catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis; a construção de um aterro
sanitário.
Após assistir a Palestra, os alunos do Instituto Federal de Educa-

VOCÊ SABIA?

ção, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA-Campus Abaetetuba) vi-

A Rede ODS Brasil
é constituída pelo
conjunto
de
Grupos Temáticos
ODS.

sitaram a área do lixão de Barcarena.
As atividades - promovidas por Prefeitura de Barcarena, IFPACampus Abaetetuba, Rede ODS Pará - contribuíram com o Item
21 e as Metas 4.7 e 12.5 da Agenda 2030.
Esta foi a terceira turma de alunos do Curso Técnico em Meio Ambiente do IFPA-Campus Abaetetuba que esteve em Barcarena para conhecer o Plano e seu processo de implantação.
Os 2 municípios fazem parte da Região Baixo Tocantins. Sendo

O GT ODS 12 é coordenado por Coletivo
Curitiba
Lixo Zero / PR e
Grupo Especializado em Tecnologia
e
Extensão
Comunitária
(GETEC)

que, dos 11 municípios da Região, Barcarena é o que está mais

adiantado em relação a adequação à Lei N° 12.305/2010 - Política
Nacional de Resíduos Sólidos.

Encontro sobre Desenvolvimento Sustentável, em Monte Horebe /
PB
No dia 15/03, a Rede ODS Brasil participou do Encon-

O Programa UFPB no seu município

tro sobre Desenvolvimento Sustentável, em Monte

desenvolve ações de extensão nas

Horebe / PB. Sendo representada pelo Grupo Especi-

áreas de cultura, saúde, meio ambiente

alizado em Tecnologia e Extensão Comunitária

e educação.

(GETEC).

O Evento teve como público gestores

A atividade - promovida pela Prefeitura de Monte Ho-

municipais e representantes da socieda-

rebe - teve por objetivos apresentar o Programa

de civil, de Monte Horebe e de municí-

UFPB no seu município, a Agenda 2030 e a Rede

pios vizinhos, como Bonito de Santa Fé

ODS Brasil.

e Serra Grande.
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Plantio de árvores na Inauguração Popular da Transposição do Rio
São Francisco: A celebração das Águas, em Monteiro / PB
No dia 19/03, a Rede ODS Paraíba promoveu plantio de mudas, durante a Inauguração Popular da Transposição do Rio
São Franciscoem Monteiro / PB.
Sendo representada por: Central Única dos Trabalhadores
(CUT/PB); Centro de Apoio às Atividades Populares (CAAP);
Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional / PB;
Grupo Especializado em Tecnologia e Extensão Comunitária
(GETEC); Rede Estadual de Colegiados Territoriais / PB; Ro-

www.ondeplantei.org.br

tary Club Pombal / PB.
A atividade - realizada , com a presença do Ex-Presidente Lula
e da Ex-Presidenta Dilma - teve por objetivo destacar os bene-

VOCÊ SABIA?

fícios que esta obra está trazendo para a população nordestina

A arborização dos
centros
urbanos
têm como benefícios:

e a importância da arborização em centros urbanos.

O plantio de árvores nas margens do Rio irá contribuir para a
redução do assoreamento e a preservação da qualidade da
água.
A Rede ODS Brasil fomenta a arborização dos centros urbanos por meio do Projeto Onde Plantei. Uma iniciativa do Centro de Apoio às Atividades Populares (CAAP). Em parceria
com: Central Única dos Trabalhadores (CUT/PB); Conselho
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional / PB; Fundação

•

Produção de sombra
e da beleza paisagística;

•

I n f i lt r a çã o
água no solo;

• Redução

da sensação térmica;

•

Atenuação da poluição sonora;

•

Quebra vento;

•

Liberação de oxigênio e absorção
de poluentes;

•

Microhabitats
a fauna;

•

Dentre outros.

Solidariedade / PB; Ministério Público do Estado da Paraíba
(MP/PB); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Serviço Social do Comércio (SESC) / PB; Tri-

bunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB); Universidade Federal da Paraíba (UFPB); entre outros.

VOCÊ SABIA?
A obra de transposição do São Francisco
é um feito único e histórico no Brasil. Os
aquedutos que somam 477 quilômetros de extensão vão garantir abastecimento a 12 milhões de habitantes que vivem em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará,
Paraíba e Rio Grande do Norte.
9

de

para

Desta
foram,
o
Projeto Onde Plantei contribui com
os ODS 3, 4, 6,
11, 13, 15, 17.
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Plano Municipal das Ações Estratégicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Barcarena / PA
No dia 22/03, ocorreu o lançamento do Plano
Municipal das Ações Estratégicas de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de
Barcarena / PA.
O Plano é uma parceria entre: Conselho Municipal de Assistência Social; Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Tutelar; Defensoria Pública; De-

legacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente; Fórum da Comarca de
Barcarena; Ministério Público; Pastoral da
Criança; Pastoral do Menor; Prefeitura de
Barcarena.
As ações estratégicas do Plano serão desenvolvidas pela rede socioassistencial do SUAS, articuladas às demais políticas públicas,
em caráter intersetorial. Elas serão estruturadas em 5 eixos: Informação e Mobilização

ção de qualidade, emprego e redução das desi-

nos territórios, a partir das incidências de Tra-

gualdades.

balho Infantil, visando propiciar o desenvolvimento de ações de prevenção e erradicação;
Identificação de crianças e adolescentes em
situação de Trabalho Infantil; Proteção Social
para as crianças e adolescentes em situação
de Trabalho Infantil e suas famílias; Apoio e
Acompanhamento das ações de defesa e

É necessária a criação de metas que venham
eliminar as múltiplas formas do Trabalho Infantil
no município e que trabalhem perspectivas que
englobem à toda família. Nesse sentido, entende
-se que as diretrizes dos ODS direcionam ações
para esse alcance.

responsabilização; Monitoramento das ações

A Meta 8.7 da Agenda 2030 almeja tomar medi-

do Programa de Erradicação do Trabalho In-

das imediatas e eficazes para, até 2025, acabar

fantil.

com o trabalho infantil em todas as suas formas.

Estas ações se constituem em uma base pa-

Na ocasião, foi assinado o Termo de Compromis-

ra o enfrentamento do Trabalho Infantil, que

so e Responsabilidade entre os parceiros.

levou em conta, na construção de suas metas, alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionados às
necessidades humanas, como: saúde, educa-

E lançada a 1ª Edição do Boletim Informativo PETI, de publicação trimestral, que divulgará as
ações realizadas pela Comissão de Execução do
Plano.
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Rede de Monitoramento Cidadão de João Pessoa / PB
No dia 23/03, a Rede ODS Brasil participou do lançamento da Rede de Monitoramento Cidadão (RMC) de
João Pessoa / PB.
A RMC faz parte da Plataforma Cidades Emergentes
e Sustentáveis (CES) do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e conta com o apoio financeiro do Fundo Socioambiental da CAIXA (FSA).
Ela tem a finalidade de monitorar e fiscalizar ações de
sustentabilidade nas cidades ao proporcionar a participação do cidadão, por meio de representantes da
sociedade civil organizada, no monitoramento de indicadores de sustentabilidade nas cidades beneficia-

A metodologia das Cidades Emergentes
Sustentáveis foi criada em 2010 pelo
BID e é focada em cidades médias e de
crescimento acelerado na América Latina e Caribe.

das. Para realizar o acompanhamento, a Rede vai tra-

Até o momento, 71 cidades foram bene-

balhar com uma lista de 117 indicadores, distribuídos

ficiadas nesses países. As cidades bra-

em diferentes áreas, como segurança, energia, mobi-

sileiras selecionadas - Florianópolis /

lidade, competitividade da economia, desigualdade

SC, Goiânia / GO, João Pessoa / PB,

urbana e uso do solo. Além dos indicadores da CES,

Palmas / TO, Vitória / ES - tem popula-

a RMC vai monitorar os avanços dos ODS em cada

ções entre 100 mil e dois milhões de ha-

um dos municípios.

bitantes.

Palestra - ODS e a efetivação das Políticas Públicas, na Paraíba
No dia 23/03, ocorreu o Encontro de Plane-

Como resultado, o CODETER Zona da Mata Nor-

jamento e Desenvolvimento Sustentável, em

te / PB, em parceria com as Câmaras Municipais,

João Pessoa / PB. Promovido por: Colegia-

promoverá 19 Audiências Públicas com o tema

do de Desenvolvimento Territorial da Zona

“Desenvolvimento Territorial Sustentável:

da Mata Norte / PB (CODETER Zona da

abordagem sobre Sustentabilidade na Agricultura

Mata Norte / PB); Núcleo de Extensão de

Familiar”. A primeira ocorrerá na 1ª quinzena de

Desenvolvimento Territorial Sustentável Bai-

abril, em Jacaraú / PB.

xada Litorânea (NEDET-UFPB); Prefeitura
Municipal de João Pessoa / PB. E teve como objetivo, construir mecanismos, instru-

mentos e ações, visando ampliar e efetivar
direitos de cidadania que possam ser reconhecidos institucionalmente nos municípios,
por meio de políticas públicas e da construção de parcerias para sua implementação.

uma

A Rede ODS Paraíba proferiu a Palestra - ODS e
a efetivação das Políticas Públicas. Sendo representada pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Sistemas de Indicadores de Sustentabilidade Urbana,
Rural e Ambiental (SURA-CNPq/UFCG). Ela também foi representada pelo CODETER Zona da
Mata Norte / PB.
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Seminário Pan-Amazônico de Proteção Social
De 27 a 31/03, a Rede ODS Brasil participou
do Seminário Pan-Amazônico de Proteção Social, em Belém / PA.
Sendo representada por: Banco da Amazônia,
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Ananindeua / PA; Coordenadoria de Relações
Internacionais do Governo do Estado do Pará;
Federação das Associações de Aposentados e
Pensionistas do Estado do Pará (FAAPA); Fó-

rum Nacional de Usuários do SUAS; Instituto
EcoVida / AC, AM, PA, RR; Ponto de Cultura
Alimentar Instituto Iacitatá / PA; Prefeitura de
Barcarena / PA.

A Agenda 2030 também foi abordada nas apresentações “Os ODS e a Amazônia” - feita pelo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) - e “Desenvolvimento Social
inclusivo com enfoque de direitos nos países da
Amazônia” - feita pela Comissão Econômica

O Seminário foi organizado pelo Ministério do

para a América Latina e o Caribe (CEPAL) - du-

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), em

rante a Mesa Redonda - Os desafios sociais e

parceria com o Banco Mundial e a Organiza-

ambientais da Amazônia.

ção das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO). Com apoio da
Agência Alemã de Cooperação Internacional
(GIZ); da Iniciativa Brasileira de Aprendizagem
por um Mundo sem Pobreza - WWP; da Marinha do Brasil; da Secretaria de Estado de As-

A programação do evento foi composta por Mesas Redondas com expositores de diversos países e organismos internacionais. Tendo como
temas: Segurança Alimentar e Nutricional; Atividades Produtivas; Políticas Públicas Sociais.

sistência Social, Trabalho, Emprego e Renda

No dia 30, os participantes foram divididos em

do Pará (SEASTER); e das Prefeituras dos

3 grupos: o que permaneceu no local do evento

Municípios de Acará, Barcarena e Belém.

para acompanhar as Mesas Redondas; o que

E teve como objetivo principal, promover o
compartilhamento de saberes e experiências

realizou Visita de Campo em Belém; o que rea-

lizou Visita de Campo em Acará e Barcarena.

sobre proteção social no contexto amazônico

1. Belém: apresentação da Marinha sobre as

entre os países da região.

lanchas da Assistência Social; visita ao Centro

Durante a Mesa de Abertura, o Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário e o Governador

de Referência de Assistência Social (CRAS) na
Ilha de Outeiro; visita à Central Cadastro Único.

do Estado do Pará destacaram a importância

2. Acará: visita à Comunidade Quilombola Me-

de os países da Pan-Amazônia definirem uma

nino Jesus, para conhecer o Programa Cister-

agenda social conjunta para a consecução da

nas.

Agenda 2030.

3. Barcarena: visita ao Sítio Zé Pinheiro, na Co12
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munidade Turuí, para conhecer o Programa

No dia 31, durante o encerramento do Seminá-

de Aquisição de Alimentos (PAA).

rio, foi divulgada a Carta de Belém. Documento
que apresenta valores, princípios e expectati-

As Visitas de Campo tiveram o objetivo de

vas sobre a proteção social na Pan-Amazônia.

compartilhar experiências de políticas públicas
exitosas na região para melhorar o entendi-

O 2° Seminário Pan-Amazônico de Proteção

mento sobre a dinâmica territorial e seus de-

Social será realizado em 2018, no Peru.

safios de gestão.

A Prefeitura de Barcarena é referência na
execução do PAA no estado do Pará.
Atualmente, ela adquire alimentos de 43
agricultores familiares. Que são destinados
para: os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); Pastoral da
Criança; Pastoral do Menor.
Durante a Visita de Campo, 18 agricultores familiares cadastrados
no PPA expuseram seus produtos - in natura e em forma de sucos; bolos; bombons regionais; compotas; pratos típicos, como a Maniçoba;
etc.
Além de conhecer e degustar os alimentos, os participantes do Seminário também puderam conhecer uma plantação de hortaliças e acompanhar o processo de produção da farinha.
O evento teve início com a apresentação cultural da Banda Batuqueiros Reciclando Sonhos, formada por crianças e adolescentes usuários
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de
Referência da Assistência Social (CRAS) Arapari.
Os integrantes da Banda utilizam materiais recicláveis para confeccionar seus instrumentos musicais. Eles também compõem músicas que
abordam temas como: vulnerabilidade social, trabalho infantil, preservação do meio ambiente, combate à exploração sexual infantil,
direitos dos idosos.
Na ocasião, a Prefeitura de Barcarena solicitou ao Poder Executivo
Federal que amplie as Metas do PAA no município. E se comprometeu a
readequar o cardápio da merenda escolar da rede de ensino municipal, visando aumentar a quantidade de produtos adquiridos dos agricultores familiares cadastrados no Programa.
A Prefeitura de Barcarena integra a Comissão Nacional de Articulação da Rede ODS Brasil.
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VOCÊ SABIA?
Criado em 2004, pelo Poder Executivo Federal, o
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é
o sistema governamental responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção Social Básica
nas áreas de vulnerabilidade e risco social.
Por meio do CRAS, as famílias em situação de extrema pobreza passam a ter acesso a serviços como cadastramento e acompanhamento em programas de transferência de renda. Atualmente, há mais de 7.000
CRAS distribuídos pelo território nacional.
O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), criado em 2003, pelo Poder Executivo
Federal.
Dentre os objetivos desse serviço estão a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários, a promoção de ganhos sociais e materiais das famílias e o acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços socioassistenciais. As ações são todas implementadas por meio de trabalho de assistência social.
Além de ofertar serviços e ações de proteção básica, o CRAS possui a
função de gestão territorial da rede de assistência social básica,
promovendo a organização e a articulação das unidades a ele referenciadas e o gerenciamento dos processos nele envolvidos.
As políticas públicas de proteção social implantadas a partir de 2003
contribuíram com o atingimento das Metas ODM 1 e são fundamentais para o alcance do ODS 1.

14
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VOCÊ SABIA?
O Programa Cisternas foi criado em 2003, pelo
Poder Executivo Federal, com o objetivo de democratizar o acesso a água no Semiárido brasileiro.

A falta de água potável gera custos para o sistema de saúde, devido a
doenças constantes; dificulta a produção de alimentos, inclusive para
consumo próprio; e, literalmente, representa um peso para as mulheres
que se deslocam por longas distâncias carregando latas de água na cabeça, nem sempre de boa qualidade para consumo.
Uma Cisterna para Captação de Água da Chuva armazena água suficiente
para manter uma família de cinco pessoas durante oito meses de estiagem.
Já a Cisterna de Produção garante mais segurança alimentar e nutricional para a família, além da geração de renda ao possibilitar que o
sertanejo produza seu próprio alimento e comercialize o excedente em
feiras locais ou nos programas de compras institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
Em 2014, o Programa Cisternas passou a ser expandido para outros biomas além do semiárido, como o amazônico.
Desde sua criação, esta política pública de combate à extrema pobreza, inclusão social e inclusão produtiva rural já instalou mais de 1
milhão de cisternas.
O Programa Cisternas contribuiu com o alcance das Metas ODM 1 e é
fundamental para os ODS 1, 2 e 6.
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VOCÊ SABIA?
O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)criado em 2003, pelo Poder Executivo Federal - utiliza mecanismos de comercialização
que favorecem a aquisição direta de produtos de agricultores familiares ou de suas
organizações, estimulando os processos de
agregação de valor à produção.
O Programa é executado com recursos do Poder Executivo Federal, em
parceria com estados, municípios e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB).
Os alimentos adquiridos diretamente dos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e demais povos e
comunidades tradicionais são utilizados para: a formação de estoques
estratégicos; a distribuição à população em maior vulnerabilidade
social, por meio da doação dos produtos à entidades da rede socioassistencial, nos restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas comunitárias e ainda para cestas de alimentos distribuídas pelo
Poder Executivo Federal.
Eles também podem ser adquiridos pelas próprias organizações da
agricultura familiar, para formação de estoques próprios, para que
sejam comercializados no momento mais propício, em mercados públicos
ou privados, permitindo maior agregação de valor aos produtos.
Por contribuir com o fortalecimento da agricultura familiar e o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil, o PAA teve importante
papel no atingimento das Metas ODM 1.
Na Agenda 2030, ele tem importante papel no atingimento das Metas
ODS 1 e 2.
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A Agenda 2030 no Planejamento Pedagógico da Rede Municipal de
Ensino de Barcarena / PA
No período de 30/03 a 07/04, a Prefeitura de

•

Ensino Fundamental de 1° ao 5° ano / EJA:

Barcarena / PA - por meio da Secretaria Muni-

"Crianças e as interfaces da sustentabilida-

cipal de Educação - realiza o Planejamento Pe-

de".

dagógico em Rede 2017.

•

Ensino Fundamental de 6° ao 9° ano / EJA:

A atividade - que envolve Diretores, Professo-

"O protagonismo juvenil na escola sustentá-

res e Agentes Administrativos de toda a Rede

vel".

Municipal de Ensino - tem por objetivos: avaliar

•

os resultados do Planejamento de 2016 e tra-

e Descobertas".

çar novas metas para 2017.

O Planejamento pretende contribuir com a

A proposta pedagógica para o ano letivo de

elaboração de estratégias de aprendizagem

2017 - que tem como tema: "Barcarena: nossa

que favoreçam o trabalho educativo tendo em

gente, nossa terra, nossa água nosso ar” - é

vista a proficiência nas áreas de Língua Portu-

norteada pela Base Nacional Comum Curricu-

guesa e Matemática com a transversalidade e

lar; pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na

a interdisciplinaridade aos ODS, atendendo ao

Idade Certa (PNAIC) e pela Agenda 2030.

ODS 4.

Dessa forma, a Prefeitura objetiva proporcionar

No município de Barcarena / PA, a inserção da

e efetivar a aprendizagem para a prática cida-

Agenda 2030 nos instrumentos de planeja-

dã, por meio dos subtemas elaborados para os

mento e gestão governamental - Diretriz da

seguintes segmentos de ensino:
•

Educação do Campo: "Memórias, Caminhos

Rede ODS Brasil - foi institucionalizada por

Educação Infantil: "Criança, Natureza e Brin-

meio do Decreto N° 436/2017.

cadeira".

CURIOSIDADE:

Desde 2013, a Prefeitura de Barcarena alinha seus instrumentos de
planejamento e gestão governamental às Agendas de Desenvolvimento da
ONU.
O Plano Plurianual (PPA) 2014-2017 adotou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) como indicadores de resultado. Sua Dimensão
Estratégica preceitua que, até 2025, Barcarena se tornará uma cidade
sustentável, ao equilibrar as esferas econômica, social e ambiental

O Decreto N° 267/2014 institucionalizou a inserção dos ODM nos Planos, Programas, Projetos e Ações governamentais.
Como resultados, no âmbito da Educação: o Planejamento Pedagógico foi
alinhado aos ODM; o ícone do ODM 2 foi incorporado ao uniforme escolar da Rede de Ensino Municipal; o Desfile Escolar de 2014 teve como
tema os ODM.
17

Informativo da Rede ODS Brasil

Ataque do Governo Temer ao ODS 5 não para!
Segundo dados do Portal do Orçamento do Senado

do ao incentivo para a política de auto-

Federal (Brasília, 2017), o valor autorizado para gas-

nomia das mulheres.

tos com atendimento à mulher em situação de violência caiu 61% em 2017 em relação ao ano de 2016.

•

Proposta de Reforma da Previdência,
a qual desconsidera a condição históri-

Os recursos destinados à rubrica passaram de R$

ca da mulher e aumenta em mais 05

42,9 milhões ano anterior para apenas R$ 16,6 mi-

anos (igualando a idade do homem)

lhões esse ano, sendo que já se investiu nessa políti-

para se aposentar.

ca cerca de R$ 3,6 milhões.

•

Redução na escala de ocupação de

Mesmo que o governo tenha direcionado um mon-

mulheres nos espaços de poder e de-

tante maior para o atendimento da Central 180

cisão na gestão, em que de 28 pastas,

(aumento em 13%) - saiu de R$ 31,9 milhões do ano

apenas 02 são ocupadas por mulheres

anterior para R$ 36,2 milhões este ano - o corte ope-

(isso após toda uma polêmica do movi-

rado é preocupante, uma vez que dados estatísticos

mento social e de mulheres contra o

revelam a gravidade do problema da violência contra

governo que no início de seu governo

a mulher e a necessidade de maior investimento na

compôs sua gestão apenas por ho-

política de enfrentamento a essa grave problemática

mens).

no país (a cada dia, 13 mulheres são assassinadas;
a cada 1 minuto 03 sofrem algum tipo de agressão
em decorrência da desigualdade de gênero).

Diante dos fatos, só nos restam a mobilização e a organização para lutar e resistir contra essas ofensivas do governo

Com essa atitude, a Meta ODS 5.2 é atingida, pois

TEMER, em defesa do ODS 5 também!

ela prevê eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e a exploração sexual e de outros tipos.
Todavia, estamos observando ataques desse gover-

no aos direitos humanos de modo geral, expressando um comportamento machista e preconceituoso,
em que revela uma postura descompromissada em
relação à política de direitos às mulheres, ou seja:
•

Acabou com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, a qual tinha status de Ministério ligado à
Presidência da República, a colocando hoje como
mero departamento do Ministério dos Direitos Humanos.

•

Redução de valor no orçamento para valor destina18

Rosana

Moraes

Assistente Social do Centro de
Referência de Atendimento à
Mulher em Situação de Violência (CRAM) Ananindeua / PA

