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Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e 

para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal 

com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza 

em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, 

é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desen-

volvimento sustentável. Todos os países e todas as partes interessa-

das, atuando em parceria colaborativa, implementarão este plano. 

(Preâmbulo, Agenda 2030). 
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EDITORIAL 

 

A Rede ODS Brasil é um coletivo suprapartidá-

rio, que tem como referência a Agenda 2030. 

Logo, defende:   

* Os Direitos Humanos;  

* A igualdade (racial, geracional, de gênero e 

orientação sexual) e a justiça social;  

* A aplicabilidade do Marco Legal da Laicidade 

do Estado;  

* O reconhecimento dos direitos dos grupos 

historicamente excluídos da sociedade;  

* O desenvolvimento que equilibre as esferas 

econômica, social e ambiental, valorizando as 

práticas e saberes dos Povos Originários e dos 

Povos e Comunidades Tradicionais;  

* O Estado Democrático de Direito;  

* O fortalecimento da Democracia Participativa.  

Neste sentido, a Rede ODS Brasil tem como  

finalidade promover e assegurar: os direitos 

fundamentais previstos na CF/88 e os Direitos 

Humanos. Contribuindo desta forma, não ape-

nas com a democratização da Agenda 2030 no 

país, mas com sua implantação efetiva. 

Para isto,  a Rede ODS Brasil se propõe a dis-

seminar e promover seus Princípios e Diretri-

zes para que a participação social qualifique a 

elaboração, o monitoramento e a avaliação de 

políticas públicas alinhadas à Agenda 2030, 

assegurando o desenvolvimento humano, eco-

nômico, social, cultural e ambiental do país, de 

forma sustentável. 

Conheça os Princípios e Valores 

da Rede ODS Brasil 

www.migre.me/t1ONQ 
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Rede ODS Brasil em defesa da Agenda 2030 

Em setembro de 2000, os Países Membros da ONU adotaram a 

Declaração do Milênio - documento baseado nos resultados das 

Conferências realizadas pela ONU durante a década de 90 -  

que estabeleceu a Agenda de Desenvolvimento a ser adotada 

de 2000 a 2015, composta pelos 8 Objetivos de Desenvolvimen-

to do Milênio (ODM).  

Com a adoção da Declaração, os Países se comprometeram a 

estabelecer uma parceria global para atingir os 8 ODM. Em es-

pecial o desafio mundial de reduzir pela metade a fome e a ex-

trema pobreza.  

No Brasil, o atingimento das metas pactuadas com a ONU pas-

sou a ser prioridade de gestão para o Poder Executivo Federal, 

a partir de 2003.  

As políticas públicas federais norteadas pelos ODM tiveram co-

mo resultados: 36 milhões de pessoas a menos entre aqueles 

que vivem na linha da extrema pobreza (Meta ODM 1); a saída 

do Mapa da Fome (Meta ODM 1); a universalização da educa-

ção fundamental, com 97,7% das crianças e jovens matriculados 

(Meta ODM 2); a redução da distância na formalização do em-

prego entre homens e mulheres, de 10% para 2% (Meta ODM 

3); a redução da mortalidade materna, em 43% (Meta ODM 5);  

a ampliação do acesso ao saneamento básico, com 85,5% dos 

domicílios tendo acesso a água (Meta ODM 7); entre outros.  

A ampliação e o fortalecimento da Democracia Participativa con-

solidaram esse período de avanços e conquistas do povo brasi-

leiro, com a participação e o engajamento de diferentes atores e 

autores sociais nas diversas esferas da sociedade. 

Por ter atingido, e até superado, muitas Metas ODM, além de ter 

fomentado a participação social no engajamento desta Agenda, 

o Brasil foi protagonista no processo de negociação multilateral 

da nova Agenda de Desenvolvimento da ONU, iniciado em 

2012.  

Em setembro de 2015, os Países Membros da ONU aprovaram, 

por consenso, o documento Transformando Nosso Mundo: A 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.  

O documento, também conhe-

cido como Agenda 2030, esta-

beleceu os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) e repactuou o compro-

misso dos Países em manter e 

ampliar os avanços atingidos 

com os ODM, pelos próximos 

15 anos, buscando o equilíbrio 

entre as esferas econômica, 

social e ambiental. Além de 

convocar a sociedade a partici-

par ativamente de sua implan-

tação.  

O Poder Executivo Federal ra-

tificou seu compromisso com a 

promoção da dignidade huma-

na e da justiça social, preceitu-

ada na Agenda 2030, ao ali-

nhar seu Plano Plurianual 

2016-2019 à ela. E obteve, no-

vamente, o protagonismo inter-

nacional na condução desta 

Agenda ao representar os paí-

ses do MERCOSUL e o Chile 

no Grupo Interagências e Peri-

tos sobre os Indicadores para 

os Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável (IAEG-

SDG, em inglês) que avaliará 

o progresso dos ODS no mun-
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Conforme o Art. 3° da Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), a Repú-

blica Federativa do Brasil tem como 

objetivos fundamentais:  

• Construir uma sociedade livre, 

justa e solidária;  

• Garantir o desenvolvimento naci-

onal;  

• Erradicar a pobreza e a marginali-

zação e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais;  

• Promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, se-

xo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

Para alcançar estes objetivos, a 

CF/88 instituiu a Seguridade Social, 

ou seja, um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Pú-

Rede ODS Brasil em Defesa da Seguridade Social 

do todo, por meio de indicadores de resul-

tado.  

Ocorre que, as recentes medidas anuncia-

das pelo Governo Federal Interino violam  

o Protocolo de São Salvador - ratificado 

pelo Brasil em 1996 e que, em respeito ao 

princípio da progressividade e não-

regressividade, proíbem o Estado de ado-

tar políticas, medidas e sancionar normas 

legais, que piorem a situação dos direitos 

econômicos, sociais e culturais gozados 

pela população, sem justificativa adequada 

- representando assim, um retrocesso 

 

CIDH manifesta a sua profunda 

preocupação com retrocessos em 

matéria de direitos humanos no 

Brasil 

http://www.oas.org/pt/cidh/

prensa/notas/2016/067.asp 

imensurável aos Direitos Humanos, Sociais, Civis 

e Políticos adquiridos após a Redemocratização 

do País.  

Além de inviabilizar o atingimento das Metas pac-

tuadas na Agenda 2030.  

blicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 

relativos à saúde, à previdência e à assistência social 

(CF/88, Art. 194). 

A Rede ODS Brasil é contra o desmonte da Seguridade 

Social, anunciado pelos Ministros Interinos do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Agrário; Ministério da Saúde 

e Ministério da Fazenda por violar a CF/88 e inviabilizar a 

implantação da Agenda 2030 no país. 
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Nos últimos doze anos, a população LGBTI tem 

conquistado seus direitos como cidadãos e ci-

dadãs brasileiros(as) com a criação da Secreta-

ria Especial dos Direitos Humanos da Presidên-

cia da República, que formula políticas específi-

cas aos diversos grupos sociais historicamente 

excluídos na sociedade brasileira como Mulhe-

res, Negros, Idosos, LGBTI, Pessoas com Ne-

cessidades Específicas, entre outros.  

Podemos citar como um dos grandes exemplos 

das políticas em atenção à população LGBTI, o 

Programa Brasil sem Homofobia (2004) e a rea-

lização da primeira Conferência Nacional de 

Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transe-

xuais – GLBT (2005) com o tema Direitos Hu-

manos e Políticas Públicas: o caminho para ga-

rantir a cidadania LGBT. Anos depois, o Supre-

mo Tribunal Federal (STF) reconheceu a união 

estável homo afetiva. 

Estas e outras conquistas são resultados do 

protagonismo dessa população e dos padrões 

estabelecidos pelo Poder Executivo Federal na 

relação entre Estado e sociedade, a partir de 

2003. 

O recente afastamento da Presidenta Dilma, 

configura claramente um golpe à Democracia 

brasileira, que foi conquistada historicamente no 

processo de redemocratização do país nos 

anos 1980, após o período da Ditadura Militar 

(1964 a 1985). Este golpe ao Estado Democráti-

co de Direito – instaurado pela Câmara dos De-

putados em dezembro de 2015 e corroborado 

pelo Senado Federal, no dia 11 de maio de 

2016 – representa uma ameaça imensurável 

aos Direitos Humanos duramente conquistados 

no país. 

Contra as ameaças aos direitos da população LGBTI 

Por que esses direitos estão ameaçados? 

Com a extinção dos Ministérios dos Direitos 

Humanos, das Mulheres e da Igualdade Raci-

al é notório o retrocesso ao direito pela diver-

sidade, ao direito à diferença; porque o Go-

verno de Michel Temer representa um retro-

cesso a essas políticas; além de ser um go-

verno conservador, sexista e machista 

(nomeação de apenas homens no primeiro 

escalão, ou seja, na sua equipe ministerial). 

Os ODS preveem um mundo de respeito uni-

versal dos direitos humanos e da dignidade 

humana, do Estado de Direito, da justiça, da 

igualdade e da não discriminação (...). Um 

mundo justo, equitativo, tolerante, aberto e 

socialmente inclusivo em que sejam atendi-

das as necessidades das pessoas mais vul-

neráveis. 

Neste sentido, repudiamos o Governo de Te-

mer e, continuaremos na luta pela garantia 

dos direitos da população LGBTI assegura-

dos em leis e demais medidas oficiais do Es-

tado brasileiro. 

 

Associação Roraimense pela Diver-

sidade Sexual (Grupo DiveRRsida-

de) / RR 

Grupo de Homossexuais Tilde do 

Amapá (GHATA) / AP 

NENHUM DIREITO A MENOS! 
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Como a extinção do MDA fere Acordos Internacionais da ONU 

A Declaração do Milênio, lançada pela ONU em 

2000 e pactuada por 191 países, inclusive o Brasil, 

estabeleceu significativos avanços sociais no mun-

do todo.  Em 2003, o Brasil passou a nortear suas 

políticas públicas nos Objetivos de Desenvolvi-

mento do Milênio (ODM), conforme esse pacto in-

ternacional, levando adiante políticas sociais vi-

sando atingir as metas estabelecidas. 

Em setembro de 2015 foram adotados os Objeti-

vos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que 

deverão orientar as políticas nacionais e as ativi-

dades de cooperação internacional pelos próximos 

15 anos.  

Assim, levando em consideração os ODS, que de-

vem ser cumpridos pelo Brasil até 2030, a extinção 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) 

causa sérios danos ao Desenvolvimento Sustentá-

vel do país. 

O MDA foi instituído no ano 2000 e reestruturado 

em 2003, pelo então presidente da República Luiz 

Inácio Lula da Silva, com objetivo de fortalecer as 

políticas de “reforma agrária; promoção do desen-

volvimento sustentável do segmento rural constitu-

ído pelos agricultores familiares; identificação, re-

conhecimento, delimitação, demarcação e titula-

ção das terras ocupadas pelos remanescentes das 

comunidades dos quilombos” (Decreto N° 

4.723/2003). 

Foi graças às políticas inclusivas da produção ru-

ral, previstas e estimuladas pelo MDA, que o Brasil 

saiu do Mapa da Fome da ONU. A distribuição dos 

alimentos gerados pela agricultura familiar erradi-

cou a fome no país. Hoje, 70% da alimentação bá-

sica no país é gerada pela agricultura familiar. 

A transferência das atribuições do MDA para a Ca-

sa Civil da Presidência da República - sen-

do rebaixado de Ministério para Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do De-

senvolvimento Agrário (SEAD) - representa 

um imenso retrocesso às políticas sociais 

do país.  

Ao invés de promover a soberania alimentar 

no Brasil - ODS 2 - abafa a ação dos que 

buscam outras formas de organização soci-

al, colocando-os sob seu domínio e contro-

le. A atividade de produção rural inclusiva 

passou a ser combatida e criminalizada. As-

sim, se nega o direto básico de liberdade e 

autonomia de cada ser humano. 

O interesse pelo controle da população é 

característico da política neoliberal. No caso 

da extinção do MDA, a medida nasce na 

bancada ruralista que busca - a custo do 

extermínio de comunidades originárias e 

tradicionais, desmatamento e monopólio da 

biodiversidade brasileira - o lucro na produ-

ção de commodities de sementes patentea-

das e saídas imediatistas para o crescimen-

to econômico, enriquecendo poucos e ex-

plorando muitos.  

Trata-se de um verdadeiro extermínio de 

toda e qualquer perspectiva de desenvolvi-

mento social e de preservação da identida-

de cultural brasileira, bem como o fim do 

direito de preservação dos saberes tradicio-

nais ligados ao alimento e à medicina, como 

um patrimônio dos povos tradicionais e ori-

ginários. 

A extinção da biodiversidade gera a degra-

dação rural e subsequente desertificação, 

ferindo o ODS 15, que defende a proteção, 
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recuperação e promoção do uso susten-

tável dos ecossistemas terrestres, gestão 

de forma sustentável das florestas, com-

bate à desertificação, bem como deter e 

reverter a degradação da terra, e deter a 

perda de biodiversidade. 

Deixo aqui um apelo para que a socieda-

de se mobilize a favor da manutenção do 

MDA.  

É preciso tomar consciência das reais 

consequências da extinção deste Ministério e lutar 

contra essa barbárie neoliberal.  

É preciso continuar a luta pela nossa cultura e sobe-

rania alimentar! Porque alimento é a base, é cultura, 

é vida! 

 

Lai Pereira 

Setorial da Cultura Alimentar de Curi-

tiba/PR  

Titular do Conselho Nacional de Políti-

cas Culturais – Patrimônio Imaterial 

Setorial da Cultura Alimentar de 

Curitiba 

A Cultura Alimentar expressa a identida-

de de povos e grupos sociais ao longo 

do tempo. Está intimamente ligada à his-

tória, ao ambiente e às exigências espe-

cíficas impostas ao grupo social pelo dia-

a-dia. 

Cada sociedade estabelece um conjunto 

de códigos alimentares, que tem nas su-

as práticas a consolidação de suas tradi-

ções e inovações. Esse conjunto de prá-

ticas pode ser considerado patrimônio 

cultural de uma comunidade. Através de-

las, um grupo social se reconhece e se 

fortalece, materializando suas identida-

des tanto em aspectos simbólicos quan-

to materiais. 

No Brasil matizado pela colonização, a 

Cultura Alimentar de Curitiba está forte-

mente relacionada às culturas indígena, 

africana e portuguesa. Em outro momen-

to, a presença da imigração de famílias 

de origem italiana, alemã, espanhola, polonesa, ucra-

niana, japonesa, árabe, entre outras, introduziu ou-

tros hábitos na nossa alimentação. Os movimentos 

migratórios e as trocas culturais continuam a introdu-

zir novas características aos hábitos alimentares dos 

povos nesta cidade. 

Com a urbanização do país a partir dos últimos 50 

anos, outros hábitos alimentares passaram a tomar 

espaço, associados, principalmente, à praticidade da 

alimentação e a racionalização econômica. Nesse 

contexto emergiram as indústrias, os serviços de ali-
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mentação e o agronegócio, afas-

tando as pessoas da origem e 

produção dos alimentos. Além 

disso, a facilidade dos sistemas 

de comunicação, as trocas de in-

formação e oportunidades de ne-

gócio vindas de todas as partes 

do mundo criaram corpo e pro-

porcionaram o intercâmbio de cul-

turas alimentares entre diversos 

países. Não raro, hoje se impor-

tam culturas mesmo sem que ha-

ja colonização, o que por vezes 

pode ser negativo, sobretudo 

quando associadas a processos 

de estandardização e subtração 

de práticas tradicionais.  

No curso das transformações dos 

hábitos alimentares, devem ser 

considerados também os fatores 

econômicos e sociais, bem como 

a utilização dos instrumentos de 

comunicação de massa. 

Conforme debatido na Conferên-

cia Nacional de Segurança Ali-

mentar e Nutricional, “os povos 

são livres para decidirem o que 

será produzido, como será a produção e o que consumirão, 

sempre respeitando a cultura alimentar” (CNSAN, 2004). 

Assim sendo, foi criado o Setorial da Cultura Alimentar de 

Curitiba, sob minha coordenação, com o intuito de incluir a 

gestão democrática e descentralizada e fomentar políticas 

culturais, respeitando os saberes e fazeres regionais. Tam-

bém objetivamos a luta pela soberania alimentar nacional e 

a segurança alimentar local, marcos legais, propriedade in-

telectual, sustentabilidade, geração de riquezas, comparti-

lhamento de benefícios e o cumprimento dos protocolos in-

ternacionais dos quais o Brasil é signatário. 

Em políticas públicas municipais, as questões da cultura ali-

mentar envolvem, em suas mais variadas facetas, os crité-

rios de desenvolvimento sustentável da ONU, a serem al-

cançados até 2030. São três as dimensões do desenvolvi-

mento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. A 

cultura alimentar é permeada por todas estas dimensões em 

profundidade. Por isso sua importância nos processos de 

transformação e enraizamento cultural e social. Porque ali-

mento é vida, é cultura, é patrimônio, é cidadania, é saúde, 

é sustentabilidade! 

 

Lai Pereira 

Setorial da Cultura Alimentar de Curitiba/PR 

Titular do Conselho Nacional de Políticas 

Culturais – Patrimônio Imaterial 

 

 

O Setorial da Cultura Alimentar de Curitiba 

integra a Rede ODS Brasil e suas ações con-

tribuem diretamente com o Item 19 e Metas 

2.1, 2.2 e 2.5 da Agenda 2030 e indiretamen-

te com muitas outras. 
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Medidas anunciadas e/ou implantadas pelo Governo Federal 
Interino que inviabilizam a Agenda 2030 

MEDIDA ITEM E/OU META INVIABILIZADA 

Ausência de mulheres no 1° escalão do governo federal Metas 5.1, 5.5  

Cancelamento do Programa Minha Casa, Minha Vida 3 Meta 11.1  

Cancelamento do subsídio concedido à Faixa 1 do Programa 

Minha Casa, Minha Vida 

Meta 11.1  

Desmonte do Sistema Único de Assistência Social Metas 1.3, 1.b  

Desrespeito à Laicidade do Estado ao consultar Igrejas so-

bre o aborto 

Item 19; Meta 5.6  

Extinção da Controladoria Geral da União (CGU) Meta 16. 5  

Extinção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI) 

Meta 9.5  

Extinção do Ministério da Cultura Item 19; Metas 2.5, 4.7, 8.9, 10.2, 

11.4, 11.a, 16.7 

Extinção do Ministério da Pesca Metas 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 

14.6, 14.7. 14.a, 14.b, 14.c 

Extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade racial e 

dos Direitos Humanos 

Item 19  

Extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) Metas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.9, 

8.4, 11.4, 11.a, 12.2, 12.3, 12.7, 

12.8, 15.3, 15.9, 16.10  

Extinção do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) Metas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.b  

Extinção do Programa Farmácia Popular Meta 3.8  

Extinção do Programa Mais Médicos Meta 3.8  

Extinção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 

(SAMU) 

Meta 3.8  

Priorização das relações econômicas no Eixo Norte-Sul, ao 

invés das relações multilaterais, em especial na América La-

tina e no Eixo Sul-Sul 

Item 21; Metas 17.6, 17.9  

Redimensionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) Meta 3.8  

Suspensão do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) Meta 4.3  

Suspensão do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC) 

Meta 4.3  

Suspensão do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) 

Meta 4.3  

 

NENHUM DIREITO A MENOS! 
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4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 

De 10 a 12/05, a Rede ODS 

Brasil participou da 4ª Confe-

rência Nacional de Políticas 

para as Mulheres, com o tema  

Mais Direitos, Participação e 

Poder para as Mulheres, em 

Brasília / DF. 

Sendo representada por: Asso-

ciação de Pós-Graduandos do 

UniCEUB / DF; Confederação 

de Mulheres do Brasil (CMB) / 

PA; Instituto EcoVida / PA; 

Prefeitura de Barcarena / PA; 

Prefeitura de Pombal / PB. 

A Rede ODS Brasil defende o 

fortalecimento da Democracia 

Participativa. Por isso, partici-

pa ativamente das Conferên-

cias de Políticas Públicas Mu-

nicipais, Estaduais e Nacio-

nais. 

O tema da Conferência estava 

alinhado à Meta 5.5 da Agenda 

2030. 

 

VOCÊ SABIA? 

As Conferências de Políticas Públicas são 

importantes espaços institucionalizados 

de participação social onde representan-

tes do Poder Público e da sociedade deba-

tem, formulam e avaliam propostas para o 

fortalecimento e adequação de políticas 

públicas sobre temas específicos. Elas 

contribuem com as Metas 10.3,  16.7 e 

16.b da Agenda 2030. 

A 1ª Conferência Nacional de Políticas 

para as Mulheres foi realizada em 2004, 

atendendo a antigas reivindicações de mo-

vimentos sociais e promovendo o resgate 

de dívidas com grupos historicamente ex-

cluídos da sociedade. A abertura deste 

espaço institucionalizado de participação 

social contribui com as Metas 10.3 e 16.7 

da Agenda 2030. 

As Conferências produziram importantes 

políticas públicas para as mulheres, co-

mo: a criação e/ou expansão de serviços 

especializados para atendimento à mulhe-

res em situação de violência - Casas 

Abrigos, Centros de Referência de Atendi-

mento à Mulher em Situação de Violência 

(CRAM), Casa da Mulher Brasileira); Dele-

gacias Especializadas; a criação da Lei 

Maria da Penha, e muitas outras. Essas 

políticas públicas contribuem com diver-

sas Metas da Agenda 2030, como: 5.4, 5.a 

e 5.c. 
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8° Diálogos de Cidadania  - A emergência dos Direitos Reprodutivos 
como Direitos Humanos  

O 8° Diálogos de Cidadania 

- A emergência dos Direitos 

Reprodutivos como Direitos 

Humanos, foi realizado no 

dia 23/05,  em Brasília / Df. 

O evento foi promovido por:  

Associação de Pós-

Graduandos do UniCEUB 

(APG UniCEUB); Associa-

ção Nacional de Pós-

Graduandos (ANPG); Cen-

tro Universitário de Brasília 

(UniCEUB); Curso de Pós-

Graduação em História, So-

ciedade e Cidadania do Uni-

CEUB; Rede ODS Distrito 

Federal.    

O Diálogo teve como convi-

dada a Deputada Federal 

Érika Kokay, membro da 

Comissão de Direitos Hu-

manos e Minorias e da Co-

missão de Defesa dos Direitos da Mulher, na Câmara dos Deputa-

dos.  

E fomentou reflexões sobre Projetos de Lei em tramitação no 

Congresso Nacional, apresentados pelas Bancadas Conservado-

ras e Religiosas - como o Projeto de Lei N° 5.069/2013, que 

“tipifica como crime contra a vida o anúncio de meio abortivo e 

prevê penas específicas para quem induz a gestante à prática de 

aborto” , criminalizando e impedindo o aborto em casos já assegu-

rados no Art. 128 do Código Penal Brasileiro. Este Projeto inviabi-

liza as Metas 5.6, 10.3 e 16.b da Agenda 2030. 

A Rede ODS Brasil foi representada por: APG UniCEUB. 

 

VOCÊ SABIA? 

Em 2004, durante a Conferência In-

ternacional sobre População e Desen-

volvimento (CIPD), realizada no Cai-

ro, o Brasil firmou o Programa de 

Ação sobre População e Desenvolvi-

mento. 

O Programa introduziu o conceito de 

direitos reprodutivos, enfatizando 

as necessidades de saúde reprodutiva 

inter-relacionadas com outros direi-

tos sociais e individuais. 

http://www.unfpa.org.br/Arquivos/

direitos_reprodutivos.pdf 
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Acompanhe nossas atividades em: www.facebook.com/redeods.br 

Direitos Humanos: são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, 

sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição.  São direitos básicos que 

asseguram uma vida digna a toda a humanidade. Como: liberdade; educação; saúde; cultura; in-

formação; alimentação e moradia adequadas; respeito; não-discriminação; entre outros. Os Direi-

tos Humanos são a base da Agenda 2030. 

Estado Laico: é quando há a separação entre Estado e Religião, ou seja, o Estado assegura ao 

cidadão a liberdade de credo e crença.  O Estado não exerce qualquer poder religioso, assim co-

mo as Igrejas não exercem qualquer poder político. 

Glossário 


