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Informativo da

Programa Escola sem Partido

Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram conhecimentos e
habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e
não violência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável .
(Meta 4.7, Agenda 2030).

Informativo da Rede ODS Brasil
EDITORIAL
A Rede ODS Brasil é um 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.
Tendo como finalidade promover e assegurar os
direitos fundamentais previstos na CF/88 e os Direitos Humanos. Contribuindo desta forma, não
apenas com a democratização da Agenda 2030
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no país, mas com sua implantação efetiva.

Editoração: Patrícia M. Menezes

Devido a isso, a Rede ODS Brasil acompanha

Tiragem: Mensal

com atenção diversos Projetos de Lei e Propostas
de Emenda à Constituição (PEC) em tramitação
no Congresso Nacional que inviabilizam a implantação da Agenda 2030 no país e violam diversos
Protocolos Internacionais de Direitos Humanos
ratificados pelo Brasil. O mesmo ocorre com as
medidas anunciadas e/ou implantadas pelo Governo Federal Interino.

Distribuição: Gratuita
Disponível em:
https://issuu.com/redeodsbrasil
Comentários e sugestões:
redeodsbrasil@gmail.com

Incentivamos a sociedade civil a acompanhar as
ações dos Poderes Executivo e Legislativo - nas

esferas Federal, Estadual e Municipal - fazendo
sua correlação com a Agenda 2030 e identificando
as ações que favorecem e as que inviabilizam a
implantação desta Agenda. Para que assim, a so-

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

ciedade civil possa construir uma agenda de convergência suprapartidária que garanta a igualdade
de oportunidades e reduza as desigualdades de
resultados por meio da eliminação de leis, políti-

Acompanhe nossas atividades:

cas e práticas discriminatórias e da promoção de

www.facebook.com/redeods.br

legislação, políticas e ações adequadas a este
respeito (Meta 10.3 da Agenda 2030).
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Programa Escola sem Partido
No dia 14/07 é celebrado o Dia
Mundial da Liberdade de Pensamento.

No Brasil, a liberdade de pensamento é um direito assegurado
em diversos artigos da Constituição Federal de 1988 (CF/88).
Porém, um Projeto de Lei (PL)
em tramitação no Congresso Nacional vem ganhando destaque
na

grande

mídia:

o

PL

N°

867/2015, que “inclui o Programa
Escola sem Partido entre as Diretrizes e Bases da Educação Naci-

onal”.

presenta um retrocesso no campo da educação brasileira
ao ignorar os avanços conquistados pelas diversas lutas
emancipatórias, desde o processo Constituinte, como: a Lei
Nº 9.394/1996 e a Lei N° 11.645/2008, que contribuíram para a construção de uma sociedade democrática, aberta e
plural.

O Programa Escola sem Partido,
também conhecido como Lei da
Mordaça, contraria a Laicidade do
Estado; tolhe a liberdade de ex-

O Programa Escola sem Partido anula e ignora o poder de
emancipação do aluno na condição de sujeito de direito e
questiona sua capacidade de formar opinião critica.

pressão do educador no exercício

Além disso, condena os não brancos como selvagens per-

da sua atividade profissional, ao

pétuos e contribui para a manutenção da sociedade patriar-

colocá-lo sob constante vigilân-

cal e sexista.

cia; defende que a educação moral, sexual, religiosa e política deve ser de responsabilidade exclu-

siva dos pais.
Desta forma, ele impede que a
escola seja um espaço plural de
conhecimento e saberes que pro-

Destacamos ainda sua inconstitucionalidade, por violar diversos artigos da CF/88, como: Art. 3°, I, IV; Art. 5°, IV, VI,
IX; Art. 205; Art. 206, II, III.
Em relação a Agenda 2030 - documento norteador deste
coletivo - o Programa Escola sem Partido inviabiliza o atingimento da Meta 4.7.

move o pleno desenvolvimento

Baseado no exposto, a Rede ODS Brasil é contra o PL N°

das capacidades dos alunos e os

867/2015 e demais PL de igual teor, em tramitação no Con-

prepara para o exercício da cida-

gresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e Câmaras

dania,

Municipais do país.

conforme

previsto

na

CF/88.

Logo, também é contra as Leis de igual teor já aprovadas

Sua concepção conservadora re-

em diversos estados e municípios brasileiros.
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A Rede ODS Brasil defende que os currículos escolares incluam: educação sexual e de
gênero; diversidade cultural e religiosa; direi-

Aprofundar o debate sobre sexua-

tos humanos; cidadania e demais temas que

lidade e gênero contribui para

contribuam para a formação de cidadãos

uma

mais tolerantes nesta nossa sociedade tão

educação

mais

inclusiva,

equitativa e de qualidade, não

plural, conforme assegurado na CF/88.

restando dúvida sobre a necessi-

Glória Rodrigues

dade de a legislação brasileira e

Presidente Estadual da União de
Negros pela Igualdade (UNEGRO/RR)

os planos de educação incorporarem perspectivas de educação em

Patrícia M. Menezes

sexualidade e gênero.

Servidora Pública da Prefeitura
Municipal de Barcarena / PA

(ONU)

Presidente da Associação de PósGraduandos do Centro Universitário de Brasília (APG UniCEUB)

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura (UNESCO) no Brasil defende a garantia dos direitos das
mulheres e da população LGBT e recrimina toda forma de discriminação e violação dos diretos humanos em qualquer circunstância
e, em especial, em espaços educativos.

https://nacoesunidas.org/unesco-defende-educacao-sexual-e-degenero-nas-escolas-para-prevenir-violencia-contra-mulheres/

Trabalho Infantil
A Rede ODS Brasil é a favor do PL N°
237/2016, em tramitação no Senado

VOCÊ SABIA?

Federal, por atender a Meta 8.7 da

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que há 168 milhões de crianças ainda submetidas
ao trabalho infantil, em todas as
cadeias produtivas: da agricultura à
fabricação, dos serviços à construção.

Agenda 2030 ao acrescentar “o art.
207-A ao Decreto-Lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal,
para caracterizar como crime a exploração do trabalho infantil”.
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VOCÊ SABIA?
Este ano, o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil - 12 de junho teve como foco o combate ao Trabalho Infantil nas Cadeias Produtivas.
Para isso, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização Internacional de Empregadores criaram a Ferramenta de Orientação Trabalho Infantil.
A Ferramenta - baseada na longa experiência do Programa Internacional da OIT para a Eliminação do Trabalho Infantil de colaborar com
os empregadores para combater o Trabalho Infantil nas Cadeias Produtivas - é um recurso para as empresas aumentarem seus conhecimentos e sua capacidade de realizar negócios seguindo as normas internacionais do trabalho sobre o Trabalho Infantil.
A OIT também disponibiliza às empresas a Plataforma sobre o Trabalho Infantil. Ferramenta que tem por objetivos: identificar os obstáculos à implementação das convenções da OIT sobre o Trabalho Infantil nas Cadeias Produtivas, desenvolver maneiras práticas de superar estes obstáculos e catalisar a ação coletiva.

https://nacoesunidas.org/oit-acabar-com-o-trabalho-infantil-nascadeias-produtivas-e-dever-de-todos/

Trabalho Escravo
A Rede ODS Brasil é contra o PL N° 432/2013, em tramitação no Senado Federal, por estabelecer que “o mero descumprimento da legislação trabalhista não caracteriza trabalho escravo”, violando o Art. 5°, III da CF/88 e inviabilizando
o atingimento das Metas 8.5 e 8.7 da Agenda 2030.

Projeto de lei 432/2013, em tramitação no Congresso, é uma tentativa de revisar a legislação para reduzir as hipóteses do que pode ser considerado trabalho escravo no Brasil. Para as Nações Unidas, o projeto pode aumentar a
impunidade e é um retrocesso frente a avanços obtidos pelo país nesse tema,
recomendando a rejeição da proposta e a reativação de iniciativas como a
“Lista Suja” do trabalho escravo.
https://nacoesunidas.org/onu-manifesta-preocupacao-com-projeto-delei-que-altera-conceito-de-trabalho-escravo-no-brasil/
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Nome Social para população LGBTI
O Projeto de Decreto Legislativo de Sustação de
Atos Normativos do Poder Executivo (PDC) N°
395/2016, em tramitação na Câmara dos Deputados, “susta o Decreto Nº 8.727/2016”. A Rede
ODS Brasil é contra este PDC, por violar a CF/88
e a Agenda 2030.
O Decreto Nº 8.727/2016 “dispõe sobre o uso do
nome social e o reconhecimento da identidade de
gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública federal direta, autár-

tão invisibilizada e discriminada. Logo, o Decreto também contribui com a Meta 16.7 da

quica e fundacional”.

Agenda 2030. Por isso, a Rede ODS Brasil
Ele respeita o Art. 3°, IV da CF/88 e contribui com

é a favor do Decreto.

as Metas 10.3 e 16.b da Agenda 2030, ao assegurar a cidadania para as pessoas da população T
ou Trans - como são chamados os transexuais e
travestis - e reconhecê-las por sua identidade de

Pelos mesmos motivos, a Rede ODS Brasil

também é a favor do PL N° 5.002/2013, em
tramitação na Câmara dos Deputados, que
dispõe sobre “o direito à identidade de gê-

gênero.

nero e altera o art. 58 da Lei nº 6.015 de 31
Esta era uma demanda antiga dessa população

de dezembro de 1973”.

Redução da Maioridade Penal
A Rede ODS Brasil é contra a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) N°
171/1993, por inviabilizar o atingimento

do Item 19 da Agenda 2030, ao alterar
“a redação do art. 228 da Constituição
Federal (imputabilidade penal do maior
de dezesseis anos)”.

O artigo técnico Adolescência, juventude e redução da maioridade
penal, publicado pela ONU, em
2015, considera a PEC N° 171/1993,
um “retrocesso aos direitos humanos, à justiça social e ao desenvolvimento socioeconômico do país”, por contrariar “a normativa
internacional e às medidas necessárias para o fortalecimento das
trajetórias de adolescentes e jovens”.
https://nacoesunidas.org/onupublica-artigo-tecnico-sobremaioridade-penal-no-brasil/
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Parto Humanizado
A Rede ODS Brasil é a favor do PL N° 75/2012, em
tramitação no Senado Federal, por alterar “os Art.
14 e 199 da Lei Nº 7.210, de 11 de julho de 1984 –
Lei de Execução Penal, para estabelecer a assistência à saúde integral, promovida pelo Poder Público,
à presa gestante, bem como para vedar a utilização
de algemas em mulheres em trabalho de parto”.
A proteção à maternidade é um direito social asse-

Regra 24 - Instrumentos de
contenção jamais deverão
ser usados em mulheres em
trabalho de parto, durante o
parto e nem no período imediatamente posterior.
(Regras de Bangkok / ONU)

gurado no Art. 6° da CF/88. E atende ao Item 19 da
Agenda 2030.

Salário Igual para Trabalho Igual
A Rede ODS Brasil é a favor do PL N° 130/2011, em tramitação na Câmara dos Deputados.
Ao acrescentar o “§ 3º ao art. 401 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, a fim de estabelecer multa para combater a

diferença de remuneração verificada entre homens e mulheres no Brasil”, ele assegura o Art. 7°, XXX da CF/88 e a Meta 8.5 da Agenda 2030.

Direitos Reprodutivos
A Rede ODS Brasil é contra o PL N° 5.069/2013, em tramitação na Câmara dos Deputados.
Ele “tipifica como crime contra a vida o anúncio de meio
abortivo e prevê penas específicas para quem induz a ges-

tante à prática de aborto”, inviabilizando a Meta 5.6 da
Agenda 2030.
Além disso, ele criminaliza e impede o aborto em casos já
assegurados no Art. 128 do Código Penal Brasileiro.
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Medidas anunciadas e/ou implantadas pelo Governo Federal
Interino que inviabilizam a Agenda 2030
MEDIDA
Cancelamento das negociações para recebimento de refugiados sírios
Corte de bolsas de pesquisa
Desmonte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC)
Desmonte da Secretaria Nacional de Economia Solidária
(SENAES)
Desmonte do Conselho Nacional de Educação (CNE)

ITEM E/OU META INVIABILIZADA
Meta 10.7

Extinção da TV Brasil
Pagamento de “bônus” para prefeituras que mais tirarem famílias do Programa Bolsa Família (PBF)
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) N° 241, que congela os gastos públicos por 20 anos para pagar a dívida pública e limita recursos em áreas como saúde e educação
Pulverização aérea de agrotóxicos em áreas urbanas

Meta 16.10
1.3, 1.b

Retirada de R$ 160 milhões do Programa de Aquisição de
Alimentos (PAA), afetando 40 mil agricultores familiares
Suspensão das atividades ligadas à Secretaria das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos por 90 dias

2.1, 2.2, 2.3

Meta 9.5
Meta 16.10
ODS 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
17
16.7

Agenda 2030

3.9, 3.d, 12.4

Item 19

Relatores para a Liberdade de Expressão das Nações Unidas e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) manifestaram
hoje (24) sua preocupação com as medidas adotadas pelo atual Governo Federal interino do Brasil em relação à intervenção na direção da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e a conversão da Controladoria Geral da União (CGU) em Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controle.

https://nacoesunidas.org/brasil-relatores-da-onu-e-oea-sobreliberdade-de-expressao-alertam-para-interferencias-na-ebc-ena-cgu/
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Em defesa do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
No dia 07/06/2016, ocorreu a cerimônia de

As políticas públicas que compõem esse Sis-

posse dos Conselheiros Nacionais de Assis-

tema tornaram o Brasil referência internacional

tência Social para o biênio 2016-2018, em

no atingimento das Metas ODM 1. Tendo co-

Brasília, DF.

mo um dos resultados mais expressivos a retirada de 36 milhões de pessoas entre aqueles

A Rede ODS Brasil foi representada por: As-

que vivem na linha da extrema pobreza

sociação de Pós-Graduandos do UniCEUB /

(menos de U$ 1,90/dia).

DF; Instituto EcoVida / AP; Prefeitura de Barcarena / PA.

No dia 08/06/2016, ocorreu uma Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, que teve co-

Na ocasião, a representante da Rede ODS

mo objetivo debater os novos rumos do desen-

Amapá, membro da Coordenação Executiva

volvimento social no Brasil frente as medidas

do Fórum Nacional de Usuários do SUAS

já anunciadas e implantadas pelo Poder Exe-

(FNUSUAS), questionou o Secretário Executi-

cutivo Federal Interino.

vo Interino do Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário (MDSA) sobre os impactos

A Rede ODS Brasil foi representada por: Insti-

negativos que o desmonte do Sistema Único

tuto EcoVida / AP, PA.

de Assistência Social (SUAS) causarão à população em situação de vulnerabilidade social

Na ocasião, Deputados(as) Federais e entida-

no país.

des que atuam na área da Assistência Social
destacaram que o SUAS, o Sistema Único de

As entidades da sociedade civil, que com-

Saúde (SUS) e a Previdência Social são im-

põem o Conselho Nacional de Assistência So-

portantes conquistas do povo brasileiro. E de-

cial (CNAS), também se manifestaram contra

nunciaram as restrições de direitos sociais

o desmonte do SUAS, promovido pelo Poder

promovidas pelo Poder Executivo Federal Inte-

Executivo Federal Interino.

rino.

O desmonte do SUAS inviabiliza diversas Metas da Agenda 2030, como 1.3 e 1.b, e principalmente seu desafio mundial de erradicar a
extrema pobreza, até 2030.
A Rede ODS Brasil defende o fortalecimento
da Democracia Participativa. Por isso, integra
Conselhos de Políticas Públicas Municipais,

Estaduais e Nacionais.
O CNAS é um espaço institucionalizado de
participação social que teve importante papel
Audiência Pública, na Câmara dos Deputados

na construção e no controle social do SUAS.
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Já no dia 11/06, ocorreu o lançamento da Frente Nacional em
defesa do SUAS e da Seguridade Social, em Brasília / DF. Na
ocasião, também foi lançado o Manifesto em defesa do SUAS
e da Seguridade Social.
A Rede ODS Brasil é signatária do Manifesto e, no evento, foi
representada por: Associação de Pós-Graduandos do UniCEUB / DF; Instituto EcoVida / AP.

VOCÊ SABIA?
A Seguridade Social é um conjunto integrado de ações de iniciativa
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social
(Art. 194 da CF/88).

A Rede ODS Brasil integra a Frente Nacional em Defesa do SUAS e da
Seguridade Social - coletivo que defende o aprimoramento e a ampliação deste sistema e combate seus retrocessos, como: o desmonte
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), do Sistema Único de
Saúde (SUS) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promovido pelo Governo Federal Interino - e é signatária de seu manifesto contra o desmonte do SUAS.
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Workshop para Fortalecimento da Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB)
Nos dias 29 e 30/06, ocorreu o Workshop para
Fortalecimento da Estratégia e Plano de Ação Na-

VOCÊ SABIA?

cionais para a Biodiversidade (EPANB), em Brasí-

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.

lia / DF.
A Rede ODS Brasil foi representada por: Flora do
Marajó / PA e Prefeitura de Barcarena / PA.
O Workshop teve como objetivo apresentar aos
integrantes do Painel Brasileiro de Biodiversidade
(PainelBio) a proposta elaborada pela Secretaria
de Biodiversidade e Florestas do Ministério do

cos, tendo como foco as Metas Nacionais

Meio Ambiente, a fim de que este pudesse forta-

de Biodiversidade, a Agenda 2030 e a

lecer o documento por meio de aportes estratégi-

equidade de gênero.

2ª Conferência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural
De 31/05 a 03/06, ocorreu a 2ª
Conferência Nacional de Assistência Técnica e Rural, com o tema
ATER, Agroecologia e Alimentos
Saudáveis, em Brasília / DF.
A Conferência teve como objetivo:
estabelecer estratégias e ações
prioritárias para promover a universalização da ATER pública e

VOCÊ SABIA?

de qualidade aos agricultores(as)

As Conferências de Políticas Públicas são
importantes espaços institucionalizados
de participação social, onde representantes do Poder Público e da sociedade civil
debatem, formulam e
avaliam propostas
para o fortalecimento e adequação de políticas públicas sobre temas específicos.
Contribuindo desta forma com as Metas
10.3,
16.7 e 16.b da Agenda 2030. Por
defender a Democracia Participativa, a
Rede ODS Brasil participa ativamente das
Conferências de Políticas Públicas Municipais, Estaduais e Nacionais.

familiares do Brasil, visando ampliar a produção de alimentos para
todos. Contribuindo com as Metas
2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.a da Agenda
2030.
A Rede ODS Brasil foi representada por: Instituto EcoVida / PA e
Rede Estadual de Colegiados
Territoriais / PB.
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VOCÊ SABIA?
Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), se a população mundial e o consumo de alimentos continuarem crescendo, em 2050 o mundo precisará de 60% mais comida em relação à disponível atualmente.
Para assegurar o acesso universal aos alimentos e erradicar a fome, é
necessária uma grande reforma do sistema de alimentação e de agricultura que promova: modelos de agricultura e de produção sustentáveis;
estilos de alimentação saudável; políticas públicas e legislações que

assegurem o direito à alimentação das pessoas.
A pobreza e a falta de poder - que impedem o acesso a alimentos nutritivos - são fatores determinantes da fome e da insegurança alimentar. Este quadro é agravado pela degradação constante dos solos, da
água doce, dos oceanos e da biodiversidade.
A agricultura é o meio de subsistência de 40% da população global
atual. Nos países em desenvolvimento - mais vulneráveis às mudanças
climáticas - os pequenos agricultores são responsáveis por até 80%
dos alimentos produzidos e a agricultura é a maior fonte de renda e
emprego para famílias rurais pobres.
Neste sentido, o aumento da produtividade agrícola; a redução da pobreza e do estresse ao meio ambiente são fatores fundamentais para a
consecução da Agenda 2030. Para isso, é necessário debater e rever
questões fundamentais sobre os modos de produção e consumo dos alimentos, como: a produção de carne, que exige quantidades maiores de
grãos e água, e pressiona os sistemas agrícolas; o desperdício na
produção e distribuição de alimentos; métodos agrícolas que reduzam
as emissões de gases-estufa, além de outros impactos ambientais negativos da agricultura, como a perda de solos férteis e poluição da
água. Além de estimular melhores hábitos de alimentação e de consumo.

O empoderamento da mulher e a promoção da igualdade de gênero também
devem ser estimulados. Se as mulheres nas áreas rurais tiverem o mesmo acesso a terra, tecnologia, serviços financeiros, educação e mercados que os homens, o número de pessoas passando fome poderia ser
reduzido em 100 a 150 milhões.
12
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Combate ao Trabalho Infantil, em Barcarena / PA
Durante todo o mês de junho, a Rede ODS
Barcarena / PA realizou ações de conscientização sobre o Trabalho Infantil na Cadeia
Produtiva em todo o município.
As ações foram promovidas por: Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil; Ministério Público do Trabalho (MPT); Organização Internacional do
Trabalho (OIT); Prefeitura de Barcarena /
PA. E contribuíram com a Meta 8.7 da
Agenda 2030.
A Rede ODS Brasil foi representada pela
Prefeitura de Barcarena / PA.

Glossário
Agenda 2030: Protocolo Internacional pactuado pelos Países Membros da ONU, em setembro de
2015, que estabeleceu a Agenda de Desenvolvimento para o período 2016 a 2030. É composta
pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e tem como desafio mundial erradicar
a extrema pobreza, até 2030.
Declaração Universal dos Direitos Humanos: documento marco na história dos Direitos Humanos, foi elaborado por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regiões do mundo e adotado durante a Assembleia Geral da ONU, em 1948, como uma norma co-

mum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção
universal dos direitos humanos. Desde então, uma série de tratados internacionais de direitos humanos e outros instrumentos foram adotados visando expandir o corpo do direito internacional dos
direitos humanos.
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 como as Igrejas não exercem qualquer poder político.
Identidade de Gênero: é como você se sente sobre si mesmo. Exemplo: mulher, homem.
Lei N° 9.394/1996: Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
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Lei N°

11.645/2008: Altera a Lei N° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei

N° 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena”.
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.
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM): Conjunto de 8 objetivos que compunham a
Declaração do Milênio, Protocolo Internacional pactuado pelos Países Membros da ONU, em se-

tembro de 2000, que estabeleceu a Agenda de Desenvolvimento para o período 2000 a 2015.
Patriarcado: é quando as relações sociais (familiares, empregatícias, políticas, etc.) são dominadas pelo homem e as mulheres possuem papel inferior e de subserviência.
Protocolo de São Salvador: ratificado pelo Brasil em 1996 e que, em respeito aos princípios da
progressividade e não-regressividade, proíbe o Estado de adotar políticas, medidas e sancionar

normas legais, que piorem a situação dos direitos econômicos, sociais e culturais gozados pela
população, sem justificativa adequada.
Regras de Bangkok: Tratado Internacional de Direitos Humanos aprovado durante a Assembleia
Geral da ONU, em 2010, que estabelece as regras para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras.
Sexismo: é um conjunto de ações e ideias que privilegiam determinado gênero ou orientação sexual em detrimento de outro, por meio de sua exclusão ou rebaixamento.
Trabalho Escravo: é a submissão de trabalhador a trabalhos forçados; a submissão de trabalhador a jornada exaustiva; a sujeição de trabalhador a condições degradantes de trabalho; a restrição da locomoção do trabalhador, seja em razão de dívida contraída, seja por meio do cercea-

mento do uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, ou por qualquer outro meio
com o fim de retê-lo no local de trabalho; a vigilância ostensiva no local de trabalho por parte do
empregador ou seu preposto, com o fim de retê-lo no local de trabalho; a posse de documentos ou
objetos pessoais do trabalhador, por parte do empregador ou seu preposto, com o fim de retê-lo
no local de trabalho.
Trabalho Infantil: Atividades econômicas e/ou atividades de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não, realizadas por crianças ou adolescentes em idade inferior a 16
anos, ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 anos, independentemente da sua condição ocupacional. Trabalho noturno, perigoso ou insalubre praticado por adolescentes menores de
18 anos.
14

