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Esta parte do Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio – 2007 tem por objetivo apresentar as 
principais iniciativas implementadas pelo Governo Federal, na forma de 
políticas, programas e ações que contribuem para o alcance das metas esta-
belecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), assim como aquelas 
específicas da realidade nacional, com as quais o Brasil se comprometeu.

Para cada objetivo a ser alcançado e suas respectivas metas foram des-
critas as principais iniciativas governamentais, sem a preocupação de 
hierarquização. As iniciativas são apresentadas de forma sucinta, com 
foco nos resultados atingidos em 2006. Quando relevante e como parte 
do resultado alcançado, são citados valores financeiros empregados na 
realização das iniciativas. 

Em geral, as políticas, os programas e as ações relacionadas neste CD 
contribuem para o alcance de mais de uma meta. Para elaboração do Rela-
tório, optou-se por citar cada iniciativa uma única vez, correlacionando-a 
à meta sobre a qual ela tem maior impacto. As exceções foram a menção 
ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao Pacto Nacional pela Redução da 
Mortalidade Materna e Neonatal, indicados nos Objetivos 4 – Reduzir a 
Mortalidade na Infância e 5 – Melhorar a Saúde Materna. 

Com relação ao Objetivo 8 – Estabelecer uma Parceria Mundial para o 
Desenvolvimento, e suas respectivas metas, são listados os projetos de 
cooperação técnica em execução pelo Brasil na cooperação Sul-Sul, que 
contribuem para reduzir as desigualdades e promover um ambiente in-
ternacional favorável ao desenvolvimento.

Por último, vale ressaltar que esta parte do Relatório, ao apresentar as 
principais iniciativas do Governo Federal, não traduz toda a atuação do 
Governo Federal que impacta os Objetivos de Desenvolvimento do Mi-
lênio, mesmo no campo social, mas sim aquelas que contribuem direta-
mente para o alcance das metas, tanto as pactuadas junto à ONU quanto 
as específicas para a realidade brasileira.

ApresentAção
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ODM 1 • ErraDicar a ExtrEMa 
pObrEza E a fOME
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Meta 1
(nações Unidas)

redUzir pela 
metade, entre 
1990 e 2015,  
a prOpOrçãO 
da pOpUlaçãO  
cOm renda  
inferiOr a 1 dólar 
ppc pOr dia

Meta 1a
(brasileira)

redUzir a Um 
qUartO, entre  
1990 e 2015,  
a prOpOrçãO  
da pOpUlaçãO  
cOm renda  
inferiOr a 1 dólar 
ppc pOr dia

indicadOres nações Unidas

indicadOres brasileirOs

IndIcador 1 • proporção da população 
que ganha menos de 1 dólar PPC por dia 
(dados do Banco Mundial referentes 
ao período 1990-2005)

IndIcador 2 • proporção da popula-
ção abaixo da linha nacional de pobreza 
(utilizado corte de 1/4 S.M., dados da 
PNAD, 2005)

IndIcador 3 • índice de hiato de po-
breza – incidência x grau de pobreza 
(não utilizado)

IndIcador 4 • participação dos 20% 
mais pobres da população no consumo 
nacional (utilizados dados para participação 
na renda nacional da PNAD, 2005)

IndIcador 5 • taxa de desemprego na 
faixa etária entre 15 e 24 anos, por sexo 
e total (utilizada taxa de desocupação 
de jovens entre 16 e 24 anos da PNAD, 
2005)

a. participação dos 20% mais pobres e 
dos 20% mais ricos na renda nacional 
(dados da PNAD, 1995 a 2005)  

b. distribuição das pessoas entre os 10% 
mais pobres e o 1% mais rico, por cor/raça 
(dados da PNAD, 2005)

c. evolução do coeficiente de Gini no Brasil 
(dados da PNAD, 1995 a 2005)

d. taxa de crescimento médio anual dos 
rendimentos por décimo da distribuição de 
renda (dados da PNAD, 2001 a 2005)

E. evolução da pobreza extrema no Brasil 
por cor/raça (dados da PNAD, 1990 a 
2005)

F. evolução da pobreza extrema segun-
do área de residência (dados da PNAD, 
1990 a 2005)

G. evolução da pobreza extrema por Re-
giões (dados da PNAD, 1990 a 2005)

H. desnutrição protéico-calórica em crianças 
com menos de 1 ano e entre 1 e 2 anos de 
idade, nas áreas cobertas pela Estratégia 
Saúde da Família (dados do Siab/MS 
– Base ajustada, 1999 a 2002)

I. taxa de internação de crianças com 
menos de 1 ano de idade por desnutrição 
nas Regiões do Brasil (dados do SIH/MS, 
1999 a 2006)

principais iniciativas dO GOvernO federal

FoME ZEro E ProGraMaS dE IncLUSÃo SocIaL

1 • Acesso à Alimentação:
a . Programa Bolsa Família – PBF
b . Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
c . Distribuição de cestas de alimentos para grupos populacionais específicos
d . Promoção de hábitos de vida e de alimentação saudáveis
e . Instalação de Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Bancos de Alimentos
f . Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT
g . Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional –  LOSAN

2 • Desenvolvimento  Agrário:
a . Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA
b . Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF
c . Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA

3 • Geração de Trabalho e Renda:
a . Investimentos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para Geração de Emprego e Renda
b . Programa Economia Solidária em Desenvolvimento
c . Inclusão Bancária e Microcrédito
d . Plano Nacional de Qualificação - PNQ
e . Política de Recuperação do Salário Mínimo

4 • Criança e Adolescente:
a . Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI
b . Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego – PNPE
c . Programa Segundo Tempo
d . Projeto Agente Jovem
e . Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem
f . Serviço de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes
g . Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente

5 • Idosos e Portadores de Deficiência:
a . Benefício de Prestação Continuada e Renda Mensal Vitalícia

6 • Cidadania e Inclusão Social:
a . Programa de Erradicação do Trabalho Escravo
b . Programa Cultura Viva (Pontos de Cultura)
c . Implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS
d . Previdência Social
e. Ações de Promoção da Igualdade Racial
f. Programa Brasil Quilombola

Voltar para o índice  Q
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ODM 1 • ErraDicar a ExtrEMa 
pObrEza E a fOME

O
B

JE
T

IV
O

 1

11

Meta 2
(nações Unidas)

redUzir pela metade, 
entre 1990 e 2015, 
a prOpOrçãO da 
pOpUlaçãO qUe 
sOfre de fOme

Meta 2a
(brasileira)

erradicar 
a fOme  entre 1990 
e 2015

indicadOres nações Unidas

indicadOres brasileirOs

IndIcador 1 • proporção da população 
que ganha menos de 1 dólar PPC por dia 
(dados do Banco Mundial referentes 
ao período 1990-2005)

IndIcador 2 • proporção da popula-
ção abaixo da linha nacional de pobreza 
(utilizado corte de 1/4 S.M., dados da 
PNAD, 2005)

IndIcador 3 • índice de hiato de po-
breza – incidência x grau de pobreza 
(não utilizado)

IndIcador 4 • participação dos 20% 
mais pobres da população no consumo 
nacional (utilizados dados para participação 
na renda nacional da PNAD, 2005)

IndIcador 5 • taxa de desemprego na 
faixa etária entre 15 e 24 anos, por sexo 
e total (utilizada taxa de desocupação 
de jovens entre 16 e 24 anos da PNAD, 
2005)

a. participação dos 20% mais pobres e 
dos 20% mais ricos na renda nacional 
(dados da PNAD, 1995 a 2005)  

b. distribuição das pessoas entre os 10% 
mais pobres e o 1% mais rico, por cor/raça 
(dados da PNAD, 2005)

c. evolução do coeficiente de Gini no Brasil 
(dados da PNAD, 1995 a 2005)

d. taxa de crescimento médio anual dos 
rendimentos por décimo da distribuição de 
renda (dados da PNAD, 2001 a 2005)

E. evolução da pobreza extrema no Brasil 
por cor/raça (dados da PNAD, 1990 a 
2005)

F. evolução da pobreza extrema segun-
do área de residência (dados da PNAD, 
1990 a 2005)

G. evolução da pobreza extrema por Re-
giões (dados da PNAD, 1990 a 2005)

H. desnutrição protéico-calórica em crianças 
com menos de 1 ano e entre 1 e 2 anos de 
idade, nas áreas cobertas pela Estratégia 
Saúde da Família (dados do Siab/MS 
– Base ajustada, 1999 a 2002)

I. taxa de internação de crianças com 
menos de 1 ano de idade por desnutrição 
nas Regiões do Brasil (dados do SIH/MS, 
1999 a 2006)

principais iniciativas dO GOvernO federal

FoME ZEro E ProGraMaS dE IncLUSÃo SocIaL

1 • Acesso à Alimentação:
a . Programa Bolsa Família – PBF
b . Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
c . Distribuição de cestas de alimentos para grupos populacionais específicos
d . Promoção de hábitos de vida e de alimentação saudáveis
e . Instalação de Restaurantes Populares, Cozinhas Comunitárias e Bancos de Alimentos
f . Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT
g . Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional –  LOSAN

2 • Desenvolvimento  Agrário:
a . Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA
b . Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF
c . Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA

3 • Geração de Trabalho e Renda:
a . Investimentos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para Geração de Emprego e Renda
b . Programa Economia Solidária em Desenvolvimento
c . Inclusão Bancária e Microcrédito
d . Plano Nacional de Qualificação - PNQ
e . Política de Recuperação do Salário Mínimo

4 • Criança e Adolescente:
a . Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI
b . Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego – PNPE
c . Programa Segundo Tempo
d . Projeto Agente Jovem
e . Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem
f . Serviço de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes
g . Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente

5 • Idosos e Portadores de Deficiência:
a . Benefício de Prestação Continuada e Renda Mensal Vitalícia

6 • Cidadania e Inclusão Social:
a . Programa de Erradicação do Trabalho Escravo
b . Programa Cultura Viva (Pontos de Cultura)
c . Implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS
d . Previdência Social
e. Ações de Promoção da Igualdade Racial
f. Programa Brasil Quilombola

Voltar para o índice  Q
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Fome Zero e Programas de Inclusão Social

Em 2003, o Governo Federal lançou o Fome Zero, concebido como estratégia para assegurar a todos 
os brasileiros o direito humano à alimentação adequada. O diagnóstico que deu origem ao Fome Zero 
verificou que a fome no país decorre da desigualdade de acesso, e não da disponibilidade dos alimentos. 
Com base nisso, ele é composto por quatro eixos: acesso à alimentação; fortalecimento da agricultura 
familiar; geração de renda; e articulação, mobilização e controle social. A esses eixos estão vinculados 
programas e ações de diferentes órgãos do Governo Federal.

O Fome Zero se insere na promoção da segurança alimentar e nutricional e contribui para a erradicação 
da extrema pobreza e para o fortalecimento da cidadania da população mais vulnerável à fome. O desafio 
assumido foi integrar e articular ações das três esferas de governo e da sociedade civil, visando acabar 
com a fome e, ao mesmo tempo, enfrentar a questão da pobreza.

1 • Acesso à Alimentação:

MDS
a. Programa Bolsa Família – PBF 

Principal iniciativa do Fome Zero, o Programa Bolsa Família (PBF) tem como objetivo a inclusão social 
das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, por meio da transferência direta de renda e da 
promoção do acesso a serviços sociais de saúde e educação, induzida pelas condicionalidades do pro-
grama. Criado em 2003, a partir da unificação dos programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-
Gás e Cartão Alimentação, ele consiste na concessão de benefícios mensais às famílias com renda per 
capita de até R$ 120 por mês, segundo os critérios do quadro abaixo. Em contrapartida, estas famílias 
se comprometem a garantir a freqüência escolar e os cuidados com a saúde das crianças, adolescentes, 
gestantes e nutrizes. 

oDM 1
InIcIAtIVAs Do 

GoVerno FeDerAL

Benefícios fixo e variável do PBF segundo a renda familiar per capita

Até R$ 60 R$ 50
De R$ 61 a R$120 não recebem

Renda familiar per capita Benefício Fixo Benefício Variável

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

R$ 15, R$ 30 ou R$ 45, conforme o número 
de crianças e adolescentes de até 15 anos, 

gestantes e nutrizes em cada família             Q
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Em dezembro de 2006, o Bolsa Família beneficiava 11 milhões de famílias pobres, número que, de acordo 
com as projeções realizadas a partir de dados do IBGE (PNAD, 2004), representa o alcance da meta de 
universalização do programa. Nesse ano, o Governo Federal gastou R$ 8,2 bilhões com o programa. O 
gráfico abaixo mostra a evolução dos beneficiários, por grandes regiões do país. Registra-se, de 2004 a 
2006, uma expansão superior a 60% do número de famílias atendidas pelo programa.

Evolução do Bolsa Família – número de famílias beneficiárias
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Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/SIGPlan

Pode-se perceber maior incidência do Bolsa Família na região Nordeste, onde é mais freqüente o fenô-
meno da pobreza. Nesta região, em dezembro de 2006, concentravam-se 50% da cobertura do programa. 
Estudo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com base nos dados do Cadastro 
Único de Programas Sociais (CadÚnico) e da folha de pagamento do Bolsa Família, em agosto de 2006, 
mostra que o programa teve impacto de 37% sobre o rendimento dos beneficiários. Para a região Nor-
deste, este impacto foi de 40%.    

Participação relativa das grandes regiões no 
número de famílias atendidas pelo Bolsa Família 
– Dezembro de 2006

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome/SIGPlan
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Além da expansão acelerada de sua cobertura desde 2003, o Bolsa Família aperfeiçoou seus mecanismos 
de gestão descentralizada e controle social. Como resultado da política de gestão descentralizada e de 
esforços de melhoria da qualidade das informações do Cadastro Único de Programas Sociais, foi atingida 
a marca de 97,74% de cadastros válidos na base nacional do CadÚnico em 2006. 

Os efeitos de tais esforços na focalização do programa são demonstrados, por exemplo, por pesquisa 
do Banco Mundial, com base na PNAD 2004, segundo a qual 70% dos beneficiários do Bolsa Família 
estão no primeiro quintil de renda. Também foram importantes o trabalho de redução das famílias dos 
programas remanescentes (Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio-Gás e Cartão Alimentação) e a 
integração com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, principalmente em função da migração 
dos beneficiários para o Bolsa Família. 

O grau de focalização do Bolsa Família, determinado pela qualidade do Cadastro Único de Programas 
Sociais, é essencial para os resultados atingidos. Diversos estudos mostram a importância que a redução 
da desigualdade de rendimentos teve para a elevação da renda dos mais pobres e, conseqüentemente, 
para a redução da pobreza e da extrema pobreza. Segundo estudo do IPEA, o Bolsa Família foi respon-
sável por 21% da queda observada na desigualdade (Índice de Gini), entre 1995 e 2004. 

Outro aspecto que merece ênfase é o acompanhamento das condicionalidades das famílias beneficiárias 
do programa, especialmente da freqüência escolar, que apresentou melhorias. Houve aumento no núme-
ro de municípios e de escolas informando a freqüência das crianças beneficiárias, aumento no número 
de crianças acompanhadas e, ainda, a possibilidade de acesso às informações mais detalhadas sobre os 
motivos de não-freqüência. No último período de apuração disponível para 2006, apenas seis dos 5.564 
municípios brasileiros não haviam acessado o sistema de acompanhamento de freqüência escolar e 
informado os dados referentes às crianças de famílias do Bolsa Família residentes em seu território.  

Estudos realizados pelo Governo Federal avaliam que o Bolsa Família tem tido impacto na melhoria 
da situação alimentar e nutricional dos seus beneficiários, especialmente das crianças. O inquérito da 
Chamada Nutricional, realizado em 2005, avaliou a situação nutricional de 15 mil crianças do Semi-Árido 
e mostrou que a participação no Bolsa Família reduz o risco de desnutrição crônica em todas as faixas 
etárias. Os maiores benefícios são observados entre as crianças de 6 a 11 meses, faixa em que se verificou 
uma redução de 62,1% no risco de desnutrição crônica. Esse resultado é de extrema importância, uma 
vez que déficits de crescimento, nessa faixa etária, são irreversíveis posteriormente.

Para garantir o poder de compra dos beneficiários e manter a função do programa de combater a pobreza no 
país, em julho de 2007 o Governo Federal reajustou os valores dos benefícios do Bolsa Família em 18,25%, 
que passaram a ser de R$ 58,00 para o benefício fixo e de R$ 18,00 para o variável , até o teto de R$ 54,00 
por família, conforme o número de crianças, adolescentes de até 15 anos, gestantes e nutrizes.

MEC
b. Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem por objetivo atender as necessidades nutricio-
nais dos alunos durante sua permanência na escola, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a 
aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, além da formação de hábitos alimentares saudáveis. 

Em caráter suplementar, o programa repassa recursos diretamente aos estados e municípios, com base 
no número de alunos identificados pelo Censo Escolar realizado no ano anterior ao do atendimento. 
É acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação 
Escolar, além dos órgãos de controle do Estado. 

Nos últimos quatro anos, o PNAE alterou o valor per capita aluno/dia repassado aos estados e municípios 
e ampliou sua abrangência. As creches públicas e filantrópicas foram incorporadas e passaram a receber Q



ObjetivOs de desenvOlvimentO dO milêniO • iniciativas GOvernamentais • brasil1�

esse benefício. Atualmente, o valor per capita repassado pela União é de R$ 0,22 por aluno de creches 
públicas e filantrópicas, da pré-escola e do ensino fundamental. Para os alunos das escolas indígenas e 
localizadas em comunidades quilombolas, o valor per capita é de R$ 0,44. Os recursos são destinados à 
compra de alimentos pelas Secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal e pelos municípios. 
Em 2006, foram investidos R$ 1,48 bilhão para atender 36,3 milhões de alunos. 

Valores per capita / dia da alimentação escolar

 2002 2003 2004 2005 2006
Ensino fundamental R$ 0,13 R$ 0,13 R$ 0,15 R$ 0,18 R$ 0,22
Pré-escola R$ 0,06 R$ 0,13 R$ 0,15 R$ 0,18 R$ 0,22
Creches públicas e filantrópicas – R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,18 R$ 0,22
Escolas indígenas – R$ 0,34 R$ 0,34 R$ 0,34 R$ 0,44
Escolas quilombolas – – – R$ 0,34 R$ 0,44

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

MDS/MAPA-CONAB
c. Distribuição de cestas de alimentos para grupos populacionais específicos

A ação de distribuição de cestas de alimentos tem por objetivo prestar assistência a grupos populacionais 
específicos e em situação de insegurança alimentar, a exemplo de comunidades indígenas, quilombolas, 
acampados da reforma agrária, atingidos por barragens e vítimas de calamidades públicas. A cesta é com-
posta por 22 kg de alimentos e sofre uma pequena variação de composição, de acordo com a região.

A distribuição, feita a partir dos armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), é rea-
lizada em parceria com outros órgãos, como o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra), Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), Fundação Nacional do Índio (Funai), Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa), Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), 
Fundação Cultural Palmares (FCP) e Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), que também são 
encarregados de indicar os beneficiários.
  

No ano de 2006, cerca de 50% dos produtos utilizados na composição das cestas de alimentos provieram 
da compra de produtos da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). 
Foram beneficiadas cerca de 342.000 famílias, com a distribuição de 1,82 milhão de cestas.

MS/MDS
d. Promoção de hábitos de vida e de alimentação saudáveis

O objetivo do Programa Alimentação Saudável é promover a alimentação saudável e prevenir e controlar 
os distúrbios nutricionais e as doenças relacionadas à alimentação e nutrição. Ele foi concebido com base 
na avaliação de que alimentação saudável é fator de proteção comprovado contra as principais causas 
de doença e morte, e que a promoção de hábitos saudáveis depende, entre outros aspectos, de uma ação 
articulada de capacitação de recursos humanos, inserção de componentes de alimentação e nutrição 
em todos os níveis de atenção à saúde, elaboração de currículos escolares e medidas reguladoras que 
dêem sustentação social à prática de hábitos alimentares e modos de vida saudáveis.

A prevenção da desnutrição, bem como de outros agravos associados à alimentação e à nutrição, como 
doenças crônicas não-transmissíveis, constitui foco prioritário das medidas adotadas. Uma das principais 
estratégias é o incentivo à adoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis. Nesse contexto, são Q
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enfatizados também a prevenção e o controle das carências nutricionais por micronutrientes – como 
ferro e vitamina A – e dos distúrbios por deficiência de iodo.

Com a participação dos três níveis do governo, destacam-se entre as diretrizes de implementação do 
programa: o estímulo às ações intersetoriais visando o acesso universal aos alimentos; o monitoramento 
da situação alimentar e nutricional; a promoção de práticas alimentares e estilos de vida saudáveis; e a 
prevenção e controle dos distúrbios nutricionais e de doenças associadas à alimentação e nutrição.

Em 2006, os principais resultados alcançados incluíram o monitoramento do estado nutricional de mais 
de 3,7 milhões de crianças e mulheres em idade fértil, a distribuição de megadose de vitamina A para 
3, 2 milhões de crianças entre 6 e 59 meses, a implantação do Programa Nacional de Suplementação 
de Ferro em todos os estados e as publicações do “Caderno de Atenção Básica sobre Obesidade” e do 
“Manual sobre Alimentação e Nutrição para as Famílias do Programa Bolsa Família”.

Como parte da atuação intersetorial com vistas à promoção de alimentação saudável, foi lançado o 
projeto Cartilhas de Educação Alimentar e Nutricional. Dirigido a alunos e professores das escolas 
públicas brasileiras do ensino fundamental (de 1ª a 4ª séries), seu objetivo é promover a consciência 
sobre a importância de uma boa alimentação e os benefícios que ela traz para a saúde. Em relação aos 
professores, a meta é apoiá-los no trabalho com os alunos dessa faixa etária, ajudando-os a divulgar 
informações importantes sobre nutrição, a motivar o interesse e a curiosidade infantil e tornar o apren-
dizado mais divertido. 

No biênio 2005/2006, foram confeccionadas 17.310.000 cartilhas, distribuídas para 8,655 milhões de 
alunos, e 533.000 cadernos do professor; 137.600 escolas foram beneficiadas no país.

MDS
e. Instalação de Bancos de Alimentos, Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias 

Ainda no âmbito das ações de segurança alimentar, em 2006 estavam em operação 24 Bancos de Ali-
mentos, ajudando 444 mil pessoas, com a distribuição de 634 toneladas de comida por mês. Estes ban-
cos arrecadam alimentos por meio de doações de parceiros do setor alimentício. Após a arrecadação, 
os gêneros são recepcionados, selecionados, processados, embalados e distribuídos gratuitamente às 
entidades assistenciais, que os repassam à população. 

Outra iniciativa a favor da segurança alimentar e nutricional é o apoio à instalação de Restaurantes 
Populares. São unidades destinadas ao preparo e à comercialização de refeições saudáveis, ofertadas a 
preços acessíveis à população, que devem estar localizadas preferencialmente em cidades com população 
superior a 100 mil habitantes. Os 15 Restaurantes Populares já em funcionamento totalizam a oferta 
de mais de 500 mil refeições por mês. 

O Governo Federal também apóia a instalação de Cozinhas Comunitárias, que têm produção mínima de 
200 refeições por dia e funcionam, no mínimo, cinco dias por semana. Tais unidades devem propiciar 
o acesso à alimentação adequada ao extrato vulnerável da população. Atualmente, há 128 Cozinhas 
Comunitárias em funcionamento, oferecendo 138 mil refeições por mês.

MTE
f. Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT

Os objetivos do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) são a promoção da saúde dos trabalhadores 
e a prevenção de doenças profissionais, por meio de alimentação nutritiva e saudável. Ele é destinado aos 
trabalhadores de empresas inscritas no programa e sua prioridade é o atendimento aos trabalhadores que 
recebem até cinco salários mínimos mensais. Aqueles com renda superior também  podem ser incluídos. Q
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Em 2006, o PAT registrou 105.458 empresas inscritas, beneficiando 9.146.479 trabalhadores e supe-
rando a meta inicial estipulada, que era de 8.963.866 trabalhadores. Também foi publicada a Portaria 
Interministerial de Revisão dos Parâmetros Nutricionais Obrigatórios, adaptando-os ao atual perfil 
epidemiológico e nutricional do trabalhador. 

Outras modificações foram implementadas, como a obrigatoriedade de práticas de educação nutricio-
nal em todos os estabelecimentos vinculados ao programa; a atenção especial que deve ser dada aos 
trabalhadores portadores de doenças relacionadas à alimentação e nutrição por parte das empresas 
beneficiárias; e a obrigatoriedade de contratação de responsável técnico nutricionista pelas fornecedoras 
e prestadoras de serviços de alimentação do PAT.

MDS/CONSEA  
g. Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional -  LOSAN

No ano de 2006, foi aprovada a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) (Lei nº 
11.346/06).  A Lei estabelece os princípios, as diretrizes, os objetivos e a composição do Sistema Na-
cional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN). Por meio do novo sistema, o poder público e as 
organizações da sociedade civil deverão implementar políticas e ações destinadas a assegurar o direito 
da população a uma alimentação adequada. 

A concepção do sistema foi uma das deliberações da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional, realizada em 2004. O sistema prevê, entre outras coisas, o monitoramento da situa-
ção alimentar e nutricional da população, a adoção de medidas que garantam o acesso à alimentação 
adequada, o estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e de recursos humanos e a criação da Câmara 
Interministerial de Segurança Alimentar. 

A Lei define segurança alimentar e nutricional como a realização do direito de todos ao acesso regular 
e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem 
a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.  Com 
a LOSAN e o SISAN, o direito à alimentação passa a ter efetivamente garantias institucionais, com 
legislação específica, fazendo da segurança alimentar uma política de Estado.

2 • Desenvolvimento Agrário:

MDA
a. Programa Nacional de Reforma Agrária – PNRA

Em 2003, houve mudanças na implementação da reforma agrária, que passou a incorporar as espe-
cificidades de cada público e região do país. Ela agora é orientada pela viabilidade econômica, pela 
sustentabilidade ambiental e pelo desenvolvimento territorial. A ênfase está na qualificação da reforma 
agrária em curso e na melhoria das condições de trabalho, instrução, produção e condições de vida dos 
assentados. Além do acesso à terra, o programa provê infra-estrutura social, estradas, energia elétrica, 
viabilização de direitos e apoio à produção e à comercialização. 

A atuação foi intensificada na região Norte do país, fortalecendo o combate à grilagem e a retomada de 
terras públicas, destinando-as à criação de novos assentamentos. Estas ações, aliadas à edição de Instruções 
Normativas que possibilitam a regularização de posses na região com área entre 100 e 500 hectares, têm 
contribuído para a redução dos índices de desmatamento na Amazônia Legal e da violência no campo.

De janeiro de 2003 a dezembro de 2006, foram assentadas 381.419 famílias, que passaram a ter condições 
de produzir. Neste período, destinou-se R$ 4,1 bilhões para a obtenção de terras. A área incorporada Q
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à reforma agrária atinge 31,7 milhões de hectares, suplantando as superfícies somadas de Suíça, Por-
tugal, Bélgica, Dinamarca e Holanda. Complementarmente, os investimentos em assistência técnica 
e infra-estrutura aumentaram. Investiu-se em estradas, energia, educação, saneamento, habitação e 
abastecimento de água. 

Qualificação na reforma agrária
Em 2003, havia um grande passivo nos assentamentos criados e uma enorme carência de abasteci-
mento de água e energia elétrica, infra-estrutura, acesso a estradas e assistência técnica. Para reverter 
esta realidade, o Governo Federal investiu mais de R$ 2 bilhões em ações de qualificação dos assenta-
mentos, nos últimos quatro anos. Paralelamente, foram ampliadas as equipes técnicas, que atuam na 
execução e no acompanhamento das ações em campo, e cresceram os investimentos em suas formação 
e capacitação.

Com a criação do Programa de Assessoria Técnica Social e Ambiental (ATES), voltou a vigorar a assis-
tência técnica aos assentados. O programa, em conjunto com outros instrumentos, elevou o número 
de assentados atendidos para mais de 555 mil famílias.   

Neste período, houve aumento dos valores que viabilizam a sobrevivência das famílias até o início da 
produção, com a possibilidade de melhorias habitacionais, construção e reforma, e da implantação de 
cisternas no Semi-Árido. Eles passaram de R$ 4,5 mil para até R$ 11,3 mil por família. Os montantes 
investidos também foram ampliados, de R$ 191 milhões em 2003 para R$ 871,6 milhões em 2006.  

O Programa Luz para Todos permitiu o acesso à energia elétrica a 128 mil famílias assentadas. Assim, os 
assentamentos têm melhores condições de geração de renda e agregação de valor à sua produção. Em 
relação à infra-estrutura para os assentamentos, os investimentos chegaram a R$ 615 milhões, permitindo 
obras de estradas e saneamento e contribuindo para o fortalecimento da capacidade produtiva.

MDA
b. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF

A safra 2006/2007 marca o crescimento do PRONAF, em particular de sua ação de crédito, e a conso-
lidação dos mecanismos de seguro ao produtor, com o recém-criado Programa de Garantia de Preços 
da Agricultura Familiar. Agora, além da garantia de renda para a família, alicerçada pelas ações do 
Seguro da Agricultura Familiar e do Garantia Safra, que protegem a produção em caso de perdas por 
problemas climáticos, o produtor estará segurado contra a queda de preços na época da comercializa-
ção da produção. Isso gera um ambiente de estabilidade, que serve como estímulo para o aumento da 
produção e da renda.

Evolução do número de contratos ao amparo do PRONAF,  
safra 1995/1996 – 2005/2006

Fonte: PRONAF/SAF/MDA 
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Os dados da aplicação de crédito do PRONAF demonstram a prioridade dada à agricultura familiar. Os 
empréstimos do programa chegaram a R$ 7,5 bilhões na safra 2005/2006; para a safra 2006/2007, os 
recursos previstos são da ordem de R$ 10 bilhões. O número de contratos realizados pelo PRONAF foi 
de mais de 1,9 milhão na safra 2005/2006, e deverá atingir 2 milhões na safra seguinte. 

Evolução do volume de crédito ao amparo do PRONAF, 
safra 1995/1996 – 2005/2006  

Fonte: PRONAF/SAF/MDA

Atualmente, o PRONAF está presente em 5.357 municípios, ou 93% do total de municípios do país. Houve 
um grande esforço no sentido de reverter a concentração de recursos no Centro-Sul. O quadro abaixo 
mostra o resultado deste esforço: pode-se notar um aumento significativo da participação da região 
Nordeste. Entretanto, os valores absolutos foram ampliados em todas as regiões, tanto em número de 
contratos como no montante.

Evolução da distribuição regional do PRONAF

Fonte: Agentes Financeiros - Dados atualizados até BACEN: Até 06/2006; BANCOOB Até 11/2006; BANSICREDI: Até 11/2006; BASA: Até 11/2006; BB: Até 11/2006; BN: Até 10/2006 
e BNDES: Até 07/2006 – Últimos 3 meses sujeitos a alterações.

  Safra 2002/2003  Safra 2005/2006   
  Contratações  Contratações  Evolução
Região VF NC VF NC VF NC
Centro-Oeste   186.663.776      30.104        532.337.056          67.443  185% 124%
Nordeste   393.094.834    285.595    1.888.484.848       805.131  380% 182%
Norte 201.081.157      35.145        718.118.253       101.420  257% 189%
Sudeste   389.899.633    118.358    1.470.931.034       303.623  277% 157%
Sul 205.702.271    435.009    2.928.615.987       630.820  143% 45%
Total Global 2.376.441.672    904.211    7.538.487.179    1.908.437  217% 111%

Novas linhas de financiamento foram implementadas, destinadas aos jovens, às mulheres, à agroecologia 
e à comercialização, com taxa de juros de 4,5% ao ano. Além disso, surgiram linhas de financiamento de 
cotas-partes aos associados de cooperativas de produção e aos agricultores familiares do Semi-Árido e 
financiamentos de custeio para agricultores familiares assentados.

O PRONAF cresceu em eficiência. Houve economia de recursos, advinda da redução dos custos com equali-
zação e da modificação de procedimentos administrativos, fruto de ações em parceria com os agentes finan-
ceiros. Isso resultou em redução no tempo empregado pelos agricultores para a obtenção do crédito.

Ações como as reduções do spread médio em 26,1% e de 42,9% das taxas administrativas bancárias nas 
operações de financiamento geraram economia de mais de R$ 55 milhões para o Tesouro Nacional. 
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A expansão do crédito – e os demais avanços obtidos – permitem direcionar os esforços para o aumento de 
sua eficácia e efetividade. Isso é possível por meio da ampliação e da qualificação dos serviços de assistência 
técnica e extensão rural voltados à modificação dos sistemas de produção, ao aumento da renda e à sustenta-
bilidade ambiental. Dessa forma, expande-se o crédito para setores mais empobrecidos, com base em ações 
integradas das políticas de apoio à produção e de acesso aos direitos sociais e à segurança alimentar. 

MDS/MDA/MAPA-CONAB
c. Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAA

Criado em 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) visa incentivar a agricultura familiar, 
por meio da compra de sua produção, até o limite de R$ 3,5 mil por agricultor, e da distribuição destes 
produtos agropecuários às pessoas em situação de insegurança alimentar. De um lado, garante renda 
e trabalho para homens e mulheres do campo e, de outro, contribui para a melhoria das condições 
nutricionais das famílias mais pobres.  

No período de 2003 a 2006, foram investidos cerca de R$ 900 milhões no programa, tendo sido adqui-
ridas 289 mil toneladas de alimentos e beneficiados 90 mil agricultores familiares. Estes alimentos 
propiciaram o atendimento de uma rede de 15 mil entidades, que ajudaram, em 2006, cerca de 7 milhões 
de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. 

O programa está presente em mais de 1.500 municípios brasileiros. Em 2006, os produtos do PAA con-
tribuíram com 54% da composição das cestas de alimentos (compostas por leite, farinha de mandioca, 
farinha de trigo e feijão) distribuídas a grupos populacionais específicos, a exemplo de famílias acam-
padas que aguardam o Programa de Reforma Agrária, comunidades indígenas, atingidos por barragens 
e famílias que residem em municípios vítimas de calamidades públicas.

3 • Geração de Trabalho e Renda:

MTE
a. Investimentos do Fundo de Amparo ao Trabalhador para geração de emprego e renda

O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que conta com os recursos do PIS-PASEP e outras receitas 
financeiras provenientes dos juros recebidos pelo seu patrimônio, tem como objetivo financiar o seguro-
desemprego, o pagamento do abono salarial e as ações voltadas para a geração de emprego e renda. Do 
ponto de vista da alocação, os recursos do FAT estão divididos em grandes grupos. 

O primeiro, previsto constitucionalmente, engloba 40% dos recursos do PIS/PASEP e é destinado ao 
BNDES para operações de financiamento de projetos de desenvolvimento econômico e social. O segundo 
corresponde à alocação de recursos em várias ações: o pagamento do seguro-desemprego e do abono 
salarial; a Política Nacional de Qualificação (PNQ); a intermediação de mão-de-obra pelo SINE; e as 
linhas de crédito para programas de geração de emprego e renda. 

Nesta última linha de atuação, desde que foi criada a figura jurídica do depósito especial, o FAT vem 
alocando seus recursos em instituições financeiras federais. Isso serve de lastro para operações de 
financiamento de programas que propiciam a geração de emprego e renda, a exemplo do PROGER 
Urbano, do PROGER Rural, do PRONAF e do PROEmprego. 

Em 2006, foram contratados 2,8 milhões de operações de crédito com recursos do FAT, somando cerca 
de R$ 25 bilhões. O destaque vai para o PROGER Urbano, que tem como público-alvo micro e pequenos 
empreendimentos urbanos – foram realizados, em 2006, 2,2 milhões de operações, com a contratação 
de R$ 7,2 bilhões. O quadro abaixo mostra a aplicação dos recursos do FAT, em 2005 e 2006, por mo-
dalidade e número de operações. Q
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MTE
b. Programa Economia Solidária em Desenvolvimento

Criado em 2003, o Programa Economia Solidária em Desenvolvimento é composto por ações voltadas 
à promoção do desenvolvimento da economia solidária no Brasil.

O programa procura apoiar a economia solidária através da constituição de empreendimentos autoges-
tionários, do fortalecimento de empreendimentos já existentes, da constituição de redes de economia 
solidária, da implementação de arranjos para a comercialização de bens e serviços e da transferência 
e adequação de tecnologia aos empreendimentos solidários e suas formas de articulação, feita por 
processos de incubagem de empreendimentos e redes de economia solidária.

Em 2006, foi lançado o Atlas de Economia Solidária, contendo dados obtidos no mapeamento dos em-
preendimentos de economia solidária existentes no Brasil. Parte do Sistema Nacional de Informações 
em Economia Solidária, este Atlas mostra que existiam, em 2006, 14.954 empreendimentos solidários 
atuantes no Brasil, distribuídos em 2.274 municípios e envolvendo 1.251.882 pessoas.

A partir de 2005, foi constituída uma rede de agentes de desenvolvimento local de economia solidária. 
Em 2006, esses agentes trabalhavam em 531 comunidades, fornecendo apoio e assessoria e articu-
lando ações para a constituição de iniciativas econômicas solidárias. O projeto beneficiava mais de 35 
mil trabalhadores diretamente e 212 mil pessoas indiretamente. Desde o final de 2006, a expansão do 
número de agentes de desenvolvimento está articulada com o Programa Bolsa Família, apoiando seus 
beneficiários, e com implantação de “Agendas 21” nos territórios em que atuam. 

No triênio 2004-2006, cerca de 2.500 empreendimentos de economia solidária receberam apoio 
para aprimorar sua capacidade de geração de trabalho e renda. Foi fomentada a constituição de 
redes de produção, além da comercialização de bens e serviços produzidos pelos empreendimentos 
de economia solidária. 

A recuperação de empresas por trabalhadores organizados em autogestão também recebeu estímulo. 
No biênio 2005-2006, foram apoiados 159 processos de recuperação de empresas autogestionárias, por 
meio de assessoria técnica, qualificação de trabalhadores e domínio dos mecanismos estabelecidos pela 
nova Lei de Falências (Lei nº 11.101/05) para a recuperação de empresas falidas e o acompanhamento 
da atividade econômica por instituição especializada. 

Já o Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares  (PRONINC) permitiu 

Investimentos do FAT, por modalidades de aplicação

Fonte: MTE 

Programa Operações Recursos (mil) Operações Recursos (mil)
PROGER Urbano 2.149.083 6.108.138 2.227.654 7.232.268
FAT Empreendedor Popular 6.116 31.231 6.648 36.758
PROGER Exportação 110 6.090 242 9.072
PROGER Turismo 999 50.905 2.017 74.286
FAT Habitação 340 22.547 24 1.742
FAT Habitação – Material de Construção 259.886 589.599 114.802 245.945
PROEmprego 409 964.132 1.186 503.337
FAT Fomentar 2.347 2.331.557 7.079 2.120.214
FAT Integrar 788 429.903 02 2.070
FAT Exportar 208 3.186.341 196 1.729.575
FINEP Pró-Inovação – – 48 347.993
PROGER Rural 2.603 68.305 2.610 68.720
PRONAF 396.308 1.728.343 386.301 2.243.415

 2005 2006

Q
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o apoio, até 2006, a 33 incubadoras universitárias de cooperativas populares. Elas forneceram assistên-
cia técnica e de gestão a grupos de produção e cooperativas, gerando cerca de 14 mil postos de trabalho 
diretos. No final deste ano, a parceria entre universidades públicas, MTE, MDS, FINEP/MCT, Banco do 
Brasil e Fundação Banco do Brasil foi expandida, e o PRONINC passará a apoiar quase 50 incubadoras 
de iniciativas autogestionárias.

Entre 2004 e 2006, para estimular a constituição de políticas públicas na área de economia solidária, 
54 Centros Públicos de Economia Solidária receberam apoio para ser implantados em estados e mu-
nicípios. Também em 2006, foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Economia Solidária, que reuniu 
pouco mais de 1.200 delegados em Brasília, eleitos em Conferências Estaduais que ocorreram em todas 
as unidades da Federação, mobilizando cerca de 10 mil pessoas. 

MF/MTE/MPS
c. Inclusão Bancária e Microcrédito

O desenvolvimento de políticas de acesso ao sistema financeiro especialmente voltadas à população de 
baixa renda constitui elemento fundamental para garantia de cidadania e melhoria da qualidade de vida. 
Facilidade e condições favoráveis no acesso ao crédito por parte de microempreendedores estimulam 
a geração de trabalho e renda.

Acesso a serviços bancários
As criações da conta corrente e da conta poupança simplificadas foram medidas importantes para fomentar 
o acesso aos serviços bancários pela população historicamente excluída do sistema bancário. Essas contas 
são abertas de forma gratuita nas instituições financeiras e não exigem comprovação de renda. 

No final de abril de 2007, os bancos públicos detinham em suas carteiras 6,7 milhões de contas sim-
plificadas, mais de 70% das quais ativas. A  Caixa Econômica Federal detinha 5 milhões de contas sim-
plificadas; o Banco Popular do Brasil, que atua exclusivamente com microfinanças, tinha 1,36 milhão 
destas contas. O Banco do Nordeste do Brasil ficava com 312 mil, e o Banco da Amazônia, 27,7 mil. 
Destas, mais de 70% estavam ativas. Em abril de 2007, existiam 336 mil contas de poupança abertas, 
quase 65% delas ativas. 

Outra medida importante no campo da inclusão bancária foi a resolução de 2003 do Banco Central, que 
destinou 2% dos depósitos à vista dos bancos públicos e privados a operações de microcrédito produtivo 
ou para o consumo. Os bancos podem emprestar dinheiro, a taxas de juros limitadas a 2% ao mês, ou 
fazer depósitos no Banco Central sem remuneração. 

Essa medida disponibiliza constantemente cerca de R$ 2 bilhões para operações de microcrédito, desti-
nadas às pessoas físicas e jurídicas, com limites de R$ 1.000 a R$ 3.000, respectivamente. Entre janeiro 
de 2004 e abril de 2007, foram realizadas 23,5 milhões de operações de uso livre, representando um 
total de R$ 2,86 bilhões. Com relação à modalidade de microcrédito produtivo, destinado a microem-
preendedores, os recursos oriundos do limite de 2% dos depósitos à vista financiaram, entre janeiro de 
2004 e abril de 2007, 1,4 milhão de operações, atingindo um valor total de R$ 1,4 bilhão. 

Crédito Consignado 
No ano de 2004, foi regulamentado o crédito com desconto na folha de pagamento. O objetivo era 
ampliar o acesso ao crédito e reduzir as taxas de juros pagas pelos trabalhadores assalariados e pelos 
aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O empréstimo consignado 
para aposentados e pensionistas do INSS concedeu mais de R$ 21,8 bilhões em créditos, acumulados 
desde 2004, quando o serviço começou, até abril de 2007. 

Nessa data, os 52 bancos conveniados atingiram 14,7 milhões de operações. Entre 2004 e 2006, 6,9 milhões 
de pessoas efetuaram empréstimos por meio da modalidade de crédito consignado em folha (36% dos Q
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beneficiários da Previdência Social, em dezembro de 2006). O Governo Federal adotou outras medidas 
importantes, como o estabelecimento de limite da taxa de juros para o empréstimo (2,78% ao mês) e a 
proibição de cobrança da Taxa de Abertura de Crédito (TAC) e de qualquer outra taxa administrativa 
sobre operações de crédito, financiamento e arrendamento com desconto em folha. 

Em março de 2007, o crédito consignado, considerando todos os créditos consignados concedidos a traba-
lhadores ativos e aposentados (empresas públicas e privadas), atingiu R$ 52,8 bilhões, ou 55,4% do crédito 
pessoal concedido no Brasil. Esse percentual era de apenas 27,3% em janeiro de 2004. As taxas médias de 
juros no crédito consignado estão em 32,4% ao ano, contra 67,6% ao ano das demais modalidades de cré-
dito pessoal. Portanto, além de ampliar o acesso para trabalhadores assalariados e aposentados, o crédito 
consignado contribui para a redução das taxas de juros cobradas nos financiamentos pessoais no país.

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO
O Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO) foi criado por meio da Lei nº 11.110/05, 
visando ofertar recursos em condições compatíveis com a realidade dos empreendimentos formais e informais 
de pequeno porte, por meio de uma rede de instituições especializadas na concessão de crédito assistido. 

Em maio de 2007, o PNMPO contava com 238 instituições habilitadas a operar o programa, sendo 96 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), 119 Cooperativas de Crédito, 4 Agên-
cias de Fomento, 16 Sociedades de Crédito ao Microempreendedor e 3 Instituições Financeiras. Esse 
grupo atende 4.339 municípios, em 309 postos de atendimentos. Os contratos realizados pelos bancos 
com essas instituições resultaram, em 2006, no atendimento de 290 mil empreendedores de atividades 
produtivas de pequeno porte.

Também em 2006, foi dado um passo importante para aprimorar o relacionamento entre as OSCIPs e 
os agentes financeiros do programa. Em conjunto com as 58 OSCIPs mais representativas do setor, o 
Banco Central, todos os bancos públicos e o SEBRAE, construiu-se o Plano de Contas Padrão para as 
OSCIPs creditícias, padronização importante para fortalecer a governança e a transparência do setor. 

A carteira de microcrédito produtivo orientado é composta atualmente por 307 mil clientes ativos, o que 
corresponde a R$ 250 milhões em investimentos nos empreendimentos – a maior parte investimento 
público. Considerando as carteiras privadas, os números sobem para cerca de 330 mil clientes ativos e 
aproximadamente R$ 300 milhões. Em 2001, a carteira de microcrédito brasileira era de 158 mil clientes 
ativos, o equivalente a R$ 138,8 milhões. Somados, um a um, o total de contratos de microcrédito, de 
2003 até setembro de 2006, o montante de recursos mobilizado corresponde a R$ 2,4 bilhões, com 2,5 
milhões de operações realizadas.

MTE
d. Plano Nacional de Qualificação - PNQ

O Plano Nacional de Qualificação (PNQ) é parte integrante do Programa de Qualificação Social e Profis-
sional, que tem por objetivo promover a qualificação social e profissional, a certificação e a orientação 
do trabalhador brasileiro, com prioridade para as pessoas discriminadas no mercado de trabalho por 
questões de gênero, raça/etnia, faixa etária ou escolaridade. Articulado com as políticas de educação, 
desenvolvimento e inclusão social, o PNQ busca fortalecer a probabilidade de acesso do trabalhador 
ao mundo do trabalho e sua permanência nele.

As ações de qualificação social e profissional são implementadas de forma descentralizada, por meio de 
Planos Territoriais de Qualificação (em parceria com estados, municípios e consórcios municipais) e 
de Projetos Especiais de Qualificação (em parceria com entidades do movimento social e organizações 
não-governamentais). 

Uma inovação importante é a possibilidade de municípios com mais de 1 milhão de habitantes ou con- Q
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sórcios intermunicipais conveniarem-se diretamente com o Governo Federal. Isso permitiu aos estados 
direcionar maior volume de recursos às demandas de seus municípios de médio e pequeno porte. 

Outra medida, implementada em 2005, com base na Resolução CODEFAT nº 408, foi a criação 
dos Planos Setoriais de Qualificação (PLANSEQs), elaborados para o atendimento de demandas de 
qualificação associadas a empreendimentos econômicos de dimensões setoriais ou estruturantes e 
de situações emergenciais que envolvam risco social. Os PLANSEQs são organizados com base na 
composição entre agentes governamentais, privados e sociais, com particular atenção para o diálogo 
tripartite e a lógica do co-financiamento.

Em 2006, cerca de 170 mil trabalhadores foram atendidos pelas ações de qualificação do PNQ. Na 
distribuição dessas oportunidades, houve priorização para públicos mais vulneráveis, resultando em 
uma proporção de jovens, mulheres, pessoas não-brancas e de baixa escolaridade sempre superior à 
correspondente a estes segmentos na população economicamente ativa. 

Ao final de 2006, estavam em execução 28 Planos Setoriais de Qualificação, para o atendimento a 
demandas de qualificação de setores específicos da economia, que foram debatidos em audiências 
públicas e formatados por comissões compostas por sindicatos, empresas, entidades do movimento 
social e governos estaduais e municipais.

Cabe ressaltar ainda a continuidade dos ganhos de efetividade nas ações do PNQ. A carga horária 
média dos cursos de qualificação atingiu 195,5 horas em 2006, bem mais alta que a verificada em 
2002 (62,4 horas). A taxa de encaminhamento, correspondente à proporção de educandos con-
cluintes do PNQ encaminhados à intermediação de vagas no mercado de trabalho em relação ao 
total de pessoas sem ocupação beneficiárias do programa, manteve-se em crescimento, alcançando 
93,7% em 2006.

MTE/MF/MPS/MP
e. Política de Recuperação do Salário Mínimo

O aumento real do salário mínimo é um dos fatores determinantes da melhoria da distribuição da 
renda verificada no Brasil no período recente. Por essa razão, a recuperação do salário mínimo foi uma 
das ações estratégicas do período 2003-2006, com a concessão de reajustes reais em todos os anos, de 
forma a garantir a recomposição do poder de compra do trabalhador. 

Em dezembro de 2006, o valor real do salário mínimo acumulava crescimento de 38,3% na comparação 
com dezembro de 2002. Em abril de 2006, quando aconteceu sua elevação para R$ 350, seu valor real 
alcançou o mais elevado patamar desde novembro de 1985, utilizando como deflator o INPC/IBGE. E, 
em outubro de 2006, o valor real do salário mínimo permitia adquirir 2,2 cestas básicas, situação melhor 
que em março de 2003, quando propiciava a compra de 1,3 cestas.

O processo de aumento real do salário mínimo, determinante para a melhoria observada na distri-
buição da renda no país, requeria, no entanto, um novo avanço estratégico, com a implementação de 
uma política de valorização continuada do salário mínimo e com base em parâmetros pré-definidos, 
coerentes e alimentadores do processo de desenvolvimento econômico. A construção dessa política, de 
forma pactuada com os vários atores interessados no tema, é um requisito fundamental para o almejado 
desenvolvimento econômico acompanhado de redução da desigualdade social. 

Por esta razão, no final de 2006, foi estabelecido acordo entre o Governo Federal e as Centrais Sindicais sobre 
as bases para uma política de valorização do salário mínimo para o período de 2007 a 2023, com revisões 
quadrianuais, por ocasião da elaboração dos Planos Plurianuais. Este acordo fixou o piso legal de remuneração 
em R$ 380 em abril de 2007; a partir de 2008 e até 2011, os reajustes serão definidos pela reposição da inflação 
mais o crescimento real do PIB, com antecipação gradual da data base para janeiro, até 2010. Q
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4 • Criança e Adolescente:

MDS/MTE/SEDH
a. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI

O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) objetiva erradicar todas as formas de trabalho 
infantil no país, em um processo de resgate da cidadania e de inclusão social das famílias. Ele conjuga 
transferência direta de renda para famílias de crianças e adolescentes em situação de trabalho, com a 
oferta de ações sócio-educativas e de convivência, realizadas no horário complementar à escola.  

A partir do processo de integração dos programas sociais, iniciado em 2006, o componente referente 
à transferência de renda passou a ser executado através do Programa Bolsa Família, racionalizando a 
gestão do programa e permitindo canalizar mais esforços para o aprimoramento das ações sócio-edu-
cativas. Em dezembro de 2006, mais de 80% dos beneficiários do PETI já estavam inscritos no Cadastro 
Único de Programas Sociais. 

O programa é uma das ações intersetoriais do Governo Federal que visa a erradicação do trabalho 
infantil e a defesa dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Em 2006, o PETI alcançou a 
capacidade de atendimento de 1,041 milhão de crianças e adolescentes de até 16 anos, e estava imple-
mentado em 3.296 municípios. A fiscalização para prevenir e reprimir a prática de trabalho de crianças 
e adolescentes com idade inferior a 16 anos resultou, em 2006, no afastamento de 12.458 crianças do 
trabalho. Em relação aos adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos, esta ação resultou na contratação 
de 40.947 deles, na condição de aprendizes.  

MTE
b. Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego – PNPE

Criado em 2003, o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE) tem por objetivo 
apoiar a inserção dos jovens no mercado de trabalho, com foco naqueles de 16 a 24 anos de idade, de 
baixa renda e baixa escolaridade. 

A partir de meados de 2005, baseado em diagnóstico de que o perfil de qualificação era o principal em-
pecilho para a contratação dos jovens, o foco do PNPE foi reorientado, e implementou-se o redesenho 
do programa. As ações do PNPE passaram a contemplar, de forma integrada, todo o ciclo “qualificação 
profissional – intermediação de mão-de-obra – colocação no mercado de trabalho”, na medida em que 
os dois eixos de atuação do programa, qualificação e inserção, são complementares no momento da 
execução das ações. 

Considerando as várias modalidades que compõem o Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro 
Emprego, foram atendidos, em 2006, 288.194 jovens de 16 a 24 anos, conforme balanço exibido na 
tabela seguinte.

Q
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Jovens atendidos pelo Programa Primeiro Emprego, no período 2003-2006

Fonte: MTE 

  Qualificação Social Total de Jovens  Qualificação Social Total de Jovens 
Modalidade Colocados e Profissional  Atendidos Colocados e Profissional Atendidos
Aprendizagem (Sistema S) 101.894 236.465 236.465 77.988 124.534 124.534
Aprendizagem (Fiscalização) 72.966 72.966 72.966 44.049 44.049 44.049
Consórcios Sociais Juventude 9.613 42.453 42.453 5.309 19.750 19.750
Soldado Cidadão – 55.455 55.455 – 9.598 9.598
Pontos de Cultura – – – – 9.393 9.393
Aprendizagem (Estatais) – – – 13.110 13.110 13.110
Empreendedorismo 433 9.069 9.069 – 490 490
Subvenção Econômica 6.282 – 6.282 3.189 – 3.189
Juventude Cidadã – – – – 63.155 63.155
Serviço Voluntário 977 4.637 4.637 – – –
Responsabilidade Social 2.608 – 2.608 926 – 926
Total PNPE 194.773 421.045 429.935 144.571 284.079 288.194

 2003 – 2005 2006

Adicionalmente, em 2006, no âmbito das demais ações do Sistema Público de Trabalho, Emprego e 
Renda, foram atendidos outros 289.871 jovens de 16 a 24 anos; deles, 206.841 conseguiram inserção no 
mercado de trabalho por meio das ações de intermediação de mão-de-obra, sob atribuição do Sistema 
SINE, e os demais 83.030 foram beneficiários de cursos de qualificação do PNQ.

ME 
c. Programa Segundo Tempo

O Programa Segundo Tempo tem por objetivo oferecer atividades esportivas no contra-turno escolar, 
colaborando para a inclusão social de crianças, adolescentes e jovens, principalmente em áreas de vul-
nerabilidade social. Ele contribui com o desenvolvimento de valores sociais, a melhoria das capacidades 
físicas e habilidades motoras e da qualidade de vida (auto-estima, convívio, integração social e saúde), a 
diminuição da exposição aos riscos sociais (drogas, prostituição, gravidez precoce, criminalidade, trabalho 
infantil) e a conscientização da prática esportiva. Tudo isso tem impacto no exercício da cidadania. 

O Segundo Tempo utiliza espaços físicos anteriormente ociosos e oferece atividades esportivas e com-
plementares à escola, além de reforço alimentar e material esportivo, sem novos investimentos em infra-
estrutura. O custo médio por criança/mês é baixo, e os recursos são transferidos a estados, municípios, 
unidades militares e entidades não-governamentais. O programa conta ainda com outros parceiros, como 
clubes sociais e esportivos, entidades do sistema “S”, universidades e escolas técnicas. A articulação com 
demais órgãos do Governo Federal propiciará maior capilaridade no atendimento.

Desde 2003, foram atendidas 1,994 milhão de crianças e adolescentes, com a participação de 8.595 
coordenadores e 23.626 monitores/estagiários. Em 2006, o Segundo Tempo, com recursos financeiros 
exclusivos deste ano, atendeu 530.452 crianças e adolescentes, em 2.261 Núcleos de Esporte Educacional, 
implantados em 624 municípios nas 26 unidades da Federação e no Distrito Federal. 

MDS
d. Agente Jovem

O Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano é uma ação continuada de assistência social 
destinada a jovens de 15 a 17 anos. O Agente Jovem visa o desenvolvimento pessoal, social e comunitário e 
proporciona, no horário contrário ao turno escolar, capacitação teórica e prática por meio de atividades que pos-
sibilitam a permanência do jovem no sistema de ensino, preparando-o para futuras inserções no mercado. Q
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Os jovens recebem uma bolsa de R$ 65 mensais durante os 12 meses em que estiverem inseridos no 
programa e atuando em sua comunidade. Uma das exigências para a permanência no Agente Jovem é 
a freqüência de no mínimo 75% do total de aulas e atividades previstas.

O projeto é destinado a jovens que vivem em famílias com renda per capita de até meio salário mínimo.  
É dada prioridade àqueles que já tenham participado de programas sociais; que estejam sob medida 
protetiva, socioeducativa ou em liberdade assistida e que vivam, especialmente, em áreas de baixa 
renda e alto índice de violência. Dez por cento das vagas dos núcleos do Agente Jovem são reservadas 
a pessoas com deficiência. 

Os objetivos do Agente Jovem são: criar condições para a inserção e reinserção do jovem no sistema de 
ensino; e promover o fortalecimento da relação familiar e comunitária e prepará-lo para atuar como 
agente de transformação e desenvolvimento da comunidade. O projeto visa ainda contribuir para a 
redução de índices de violência, de uso  de drogas, de doenças sexualmente transmissíveis e de gravidez 
na adolescência, bem como desenvolver ações que facilitem a integração e a interação do adolescente 
no mercado de trabalho.

De 2005 para 2006, houve a expansão do programa, ofertando 55 mil novas vagas. O atendimento foi 
expandido a 110 mil jovens entre 15 e 17 anos em situação de vulnerabilidade e risco social.

SG-PR
e. Programa Nacional de Inclusão de Jovens – ProJovem

O objetivo do ProJovem é proporcionar formação integral a jovens de 18 a 24 anos, que terminaram 
a 4ª série, mas não concluíram a 8ª série do ensino fundamental, e não têm vínculos formais de tra-
balho. A formação integral é baseada na associação entre a elevação da escolaridade, com a conclusão 
do ensino fundamental, e a qualificação profissional, com a certificação de formação inicial, além do 
desenvolvimento de ações comunitárias de interesse público. A organização curricular do programa 
é inovadora e flexível, aliando teoria à prática, formação à ação e explorando a dimensão educativa do 
trabalho e da participação cidadã. 

Na implementação do ProJovem, os municípios definem e escolhem quatro Arcos Ocupacionais entre 
os 23 oferecidos. Arco Ocupacional é um conjunto de ocupações dotadas de base técnica comum, que 
garante ao jovem uma formação mais ampla e aumenta suas possibilidades de inserção ocupacional. 
Assim, o aluno tem a oportunidade de participar de um processo de qualificação que lhe possibilite a 
formação inicial em quatro ocupações. Como forma de incentivo, cada aluno recebe um auxílio de 
R$ 100 por mês, desde que tenha 75% de freqüência nas aulas e cumpra as atividades programadas.

Dessa forma, o ProJovem contribui efetivamente para o retorno do jovem à escola e para a identifi-
cação de ofertas de capacitação e de oportunidades de trabalho, além da identificação e elaboração de 
planos de desenvolvimento de ações comunitárias e de inclusão digital como instrumento de trabalho 
e comunicação. 

Nos anos de 2005 e 2006, o ProJovem atuou em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal e, 
também, em 34 cidades metropolitanas com mais de 200 mil habitantes. Nesse período, atendeu 165 
mil alunos – aproximadamente 20 mil deles já estão certificados.

MDS/SEDH
f. Serviço de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes 

Na dinâmica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), as ações do Serviço de Enfrentamento ao 
Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes são executadas nos Centros de Referência Q



ObjetivOs de desenvOlvimentO dO milêniO • iniciativas GOvernamentais • brasil28

Especializados de Assistência Social (CREAS). O CREAS se constitui como pólo de referência, coordenador 
e articulador da proteção social especial de média complexidade. O Centro deve oferecer orientação e 
apoio especializados e continuados de assistência social a indivíduos e famílias com seus direitos violados, 
em situação de risco pessoal e social por ocorrência de negligência, abandono, ameaças, maus tratos, 
violações físicas e psíquicas, discriminações sociais e outras violações aos direitos humanos. 

O Serviço de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes (antigo 
Programa Sentinela) desenvolve um conjunto de procedimentos técnicos especializados para atendi-
mento e proteção imediata às crianças e aos adolescentes abusados ou explorados sexualmente, assim 
como seus familiares, proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da sua auto–estima e o 
restabelecimento de seu direito à convivência familiar e comunitária.

A partir de 2005, com a implementação do SUAS, houve uma expansão significativa dos serviços de 
proteção socioassistencial às crianças e aos adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração 
sexual, com base na Matriz Intersetorial e outros diagnósticos, ratificados pela Comissão Intergestora 
Tripartite (CIT) da Assistência Social. 

Nesse primeiro momento, deu-se preferência a municípios identificados recentemente pela Matriz 
Intersetorial de Enfrentamento à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, que cruzou 
os dados do Disque Denúncia Nacional, da Polícia Rodoviária Federal e da Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito e Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres e Crianças; aos municípios identificados a partir 
de denúncias da mídia; aos municípios identificados por meio de denúncias de Conselho Tutelar e da 
Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e outros municípios que comprovaram situações de 
exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Em 2006, foram atendidas  55 mil crianças e adolescentes nos  910 municípios com CREAS implantado.

SEDH
g. Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente

O Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente é resultado de um compromisso firmado pelo 
Presidente da República, quando ainda candidato, em 2002. Sua criação objetiva coordenar as ações 
governamentais para o cumprimento das metas do milênio relativas à infância e à adolescência, con-
forme definido no documento da ONU “Um Mundo para as Crianças”. 

São quatro os compromissos do Plano: promover vidas saudáveis; prover educação de qualidade; proteger 
contra o abuso, a exploração e a violência; e combater o HIV/aids. Os compromissos são concretizados 
por um conjunto articulado de 203 ações constantes no Plano Plurianual (PPA). 

Destaca-se, em 2006, a aprovação, pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Co-
nanda), do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei, que 
institui diretrizes para a gestão dos programas de atendimento, a ação sociopedagógica, o monitoramento e 
a avaliação dos programas e a construção de unidades de acordo com certos parâmetros arquitetônicos. Em 
2007, o Poder Executivo encaminhou projeto de lei ao Congresso Nacional para regulamentar o SINASE.

Também foi aprovado, em 2006, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crian-
ças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária, conjuntamente pelo Conanda e o Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS). Ele rompe com a cultura de institucionalização em abrigos ao 
priorizar a prevenção do rompimento dos vínculos familiares, a qualificação do atendimento dos serviços 
de acolhimento e o investimento no retorno ao convívio com a família de origem. 

Já o Pacto Nacional: um Mundo para a Criança e o Adolescente do Semi-Árido prevê a redução dos 
índices de mortalidade infantil em 1.400 municípios da região. Assinado pelo Governo Federal e por 11 Q
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estados, em abril de 2005, o Pacto conta com um comitê nacional, comitês estaduais e um grupo execu-
tivo. Entre suas iniciativas, destaca-se o selo dado pelo Unicef a municípios da região que implementam 
políticas públicas de ajuda à melhoria das condições de vida das crianças e dos adolescentes, dando-lhes 
visibilidade e reconhecimento nos âmbitos nacional e internacional. 

Em 2006, 192 municípios ganharam o “Selo Unicef”. As metas acordadas visam os mesmos compro-
missos do Plano Presidente Amigo da Criança e do Adolescente.

5 • Idosos e Portadores de Deficiência:

MDS
a. Benefício de Prestação Continuada e Renda Mensal Vitalícia

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um benefício assistencial não contributivo, assegurado 
constitucionalmente e regulamentado pela Lei nº 8.472/93. Consiste no repasse mensal de um salário 
mínimo às pessoas idosas, com 65 anos ou mais, e a pessoas com deficiência incapacitadas para a vida 
independente e para o trabalho, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ao valor do salário 
mínimo. Trata-se de uma provisão de renda efetiva, que traduz o princípio da certeza na assistência 
social como política não-contributiva de responsabilidade do Estado. 

Em dezembro de 2006, o BPC alcançava 2,9 milhões de beneficiários (incluindo a Renda Mensal Vitalícia, 
extinta em 1996), sendo 1,6 milhão de pessoas com deficiência e 1,3 milhão de idosos. Ao longo de 2006, 
o Governo Federal dispendeu R$ 11,6 bilhões com o BPC e a Renda Mensal Vitalícia. A cada dois anos, é 
realizado processo de revisão dos benefícios concedidos para a avaliação da continuidade das condições 
que lhes deram origem. Segue abaixo a evolução da cobertura do BPC desde de 1996.

Evolução da cobertura do PBC

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Nota: Não inclui a Renda Mensal Vitalícia
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6 • Cidadania e Inclusão Social:

MTE
a. Programa de Erradicação do Trabalho Escravo

O Programa de Erradicação do Trabalho Escravo tem como objetivo a erradicação do trabalho escravo 
no Brasil e como público-alvo os trabalhadores submetidos a formas de trabalho análogas à escravidão. 
Sua principal ação é a Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo, realizada por intermédio Q
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de ações fiscais de equipes/coordenações de fiscalização diretamente subordinadas à Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do MTE. 

O incentivo para o aumento do número de denúncias, a prioridade no atendimento por parte das De-
legacias Regionais do Trabalho (DRT) e a ação mais incisiva do Grupo Especial de Fiscalização Móvel 
ampliaram a efetividade da fiscalização.

Em 2006, foram realizadas 103 operações conjuntas do MTE, da Polícia Federal e do Ministério Público 
do Trabalho, que fiscalizaram 202 fazendas e libertaram 3.309 trabalhadores encontrados em situação 
análoga à escravidão. O montante de pagamentos de verbas rescisórias (adicional de férias, décimo 
terceiro, descanso semanal remunerado) efetuados foi de R$ 6.136.943,89. 

Destaca-se, também, a concessão de assistência financeira ao trabalhador comprovadamente resga-
tado de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo, mediante percepção de três 
parcelas de seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo cada. Em 2006, a cobertura superou 
80% dos trabalhadores libertados, que ainda podem ser inseridos no Programa Bolsa Família, desde 
que obedecidas as condicionalidades deste programa.

Criou-se ainda a manutenção e a divulgação do cadastro de pessoas físicas e jurídicas autuadas por 
exploração de trabalho escravo. O cadastro recebeu, em dezembro de 2006, a sétima atualização, pas-
sando a conter 204 nomes de pessoas físicas e jurídicas, que serão monitoradas, pelo período de dois 
anos, para verificação da regularidade ou não das condições de trabalho. Após este período, caso não 
haja reincidência na prática dos ilícitos, serão excluídos da lista os proprietários rurais com a situação 
regularizada. Este conjunto de infratores está impedido, com base em acordo com a FEBRABAN e da 
recomendação do CODEFAT aos bancos públicos, de contrair financiamento. 

Com o objetivo de manter o ritmo de atuação do Grupo Móvel, o Ministério do Trabalho e Emprego 
adquiriu, ao final do ano de 2006, 18 novos veículos especialmente destinados às ações de fiscalização.

MinC
b. Programa Cultura Viva (Pontos de Cultura)

Desde 2004, o Programa Cultura, Educação e Cidadania - CULTURA VIVA promove a inclusão social pela 
cultura, por intermédio de apoio a projetos que potencializam e fortalecem ações culturais produzidas 
pelas comunidades locais. São cinco ações interrelacionadas. Os Pontos de Cultura são implementados 
por meio de repasses regulares de recursos e recebem equipamentos de registro audiovisual e de infor-
mática, para o aperfeiçoamento de suas atividades. 

Até dezembro de 2006, foram implantados 654 Pontos de Cultura em 262 municípios de todas as regiões 
do país. Cerca de 50 mil pessoas foram capacitadas desde 2004; estima-se que 400 mil pessoas tenham 
sido beneficiadas de modo indireto por essa iniciativa. 

Cultura Digital é o instrumento que permite a visibilidade e a circulação da produção dos Pontos de Cultura, 
através da gravação de sua própria imagem. Isso promove uma inversão no tradicional processo de registro 
da imagem audiovisual de manifestações populares por um olhar externo. As comunidades são capacitadas 
para utilizar a câmera de filmagem, criar roteiros e edição e, assim, fazer suas próprias apresentações. 

O Agente Cultura Viva oferece bolsas de trabalho a jovens entre 16 e 24 anos, com renda familiar per 
capita abaixo de meio salário mínimo, atingindo, até 2006, 12.500 jovens de 192 Pontos de Cultura. A 
Escola Viva tem por objetivo integrar os Pontos de Cultura às escolas, para promover novos conheci-
mentos e oportunidades. A quinta ação fica por conta dos Griôs, ou “Mestres do Saber”. Ela fornece 
apoio financeiro e incentiva a transmissão do conhecimento acumulado, do “saber-fazer” das pessoas, 
do conhecimento que é representativo de suas comunidades. Q
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MDS
c. Implantação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) reorganiza a área da assistência social, fazendo com que 
seus serviços, benefícios, programas e projetos passem a coexistir de forma integrada. Ele assegura 
ainda a efetiva descentralização das ações e o co-financiamento das mesmas pelas esferas federal, 
estadual e municipal. 

A organização do sistema articula ações e serviços de proteção social básica e especial. A proteção social 
básica tem caráter preventivo e processador de inclusão social; a proteção social especial atua sobre 
situações de risco a famílias e indivíduos cujos direitos tenham sido violados e/ou que já tenham sofrido 
rompimento dos laços familiares e comunitários.

Em 2006, a principal ação implementada no âmbito da proteção básica do SUAS foi o apoio à criação e 
à ampliação dos Centros de Referência da Assistência Social (CRASs).  Na operação do sistema, o CRAS 
é a principal unidade pública responsável pela oferta de serviços continuados de assistência social a 
famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.  Em 2006, o Governo Federal financiou a 
implantação de mais 1.270 novos Centros de Referência de Assistência Social, alcançando um total de 
3.248 CRASs, espalhados em 2.630 municípios brasileiros. Essas unidades têm capacidade de atendi-
mento para 2,394 milhões de famílias por ano.

Ainda no âmbito da proteção social básica, vem ocorrendo o atendimento a cerca de 1,6 milhão de 
crianças, através do financiamento a creches, pré-escolas e serviços socioassistenciais para quem tem 
até seis anos. No que se refere a pessoas idosas, são financiadas ações e serviços que beneficiam mais de 
400 mil ao ano. Outras iniciativas de proteção social básica são o Benefício de Prestação Continuada e 
o Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano. 

MPS
d. Previdência Social

A Previdência Social pública básica no Brasil é um direito constitucional contributivo, hoje também 
amplamente reconhecido como instrumento importante de proteção social, especialmente para os 
brasileiros mais idosos e de baixa renda. Nos últimos anos, em decorrência das mudanças do padrão 
demográfico brasileiro, com o envelhecimento da população, entre outros fatores, os gastos com a 
Previdência Social vêm aumentando gradativamente, assim como a importância dos benefícios previ-
denciários na composição da renda das famílias. 

Em 2006, dos 24,6 milhões de benefícios emitidos pela Previdência Social, 21,7 milhões (88%) eram relativos ao 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS); cerca de 19,4 milhões deles eram aposentadorias e pensões. 

Estudos mostram que as aposentadorias e pensões do RGPS têm impacto direto na renda dos domicílios 
brasileiros, com repercussão sobre o nível de pobreza. Por exemplo, estima-se que 11,4% da população 
brasileira, em 2005, estavam acima da linha de pobreza (renda per capita domiciliar inferior a meio 
salário mínimo) em razão do recebimento dos benefícios pagos pela Previdência Social.

Assim, além de manter um nível mínimo de renda para uma parcela significativa da população, ma-
joritariamente idosa, que contribuiu para o RGPS, a Previdência Social também atende cerca de 7,3 
milhões de pessoas residentes em áreas rurais, que recebem aposentadorias como segurados especiais. 
São pessoas que trabalharam na área rural e contribuíram de forma reduzida ou não contribuíram com 
o RGPS, mas que têm direito à aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, por se tratar de 
parcela extremamente vulnerável da população, que a Constituição Federal buscou proteger. É rele-
vante o impacto desses benefícios no desenvolvimento das economias dos municípios de menor porte, 
principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Q
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Entre 1998 e 2006 (meses de dezembro), a quantidade de benefícios pagos pela Previdência Social au-
mentou 35,3%, passando de 18,2 milhões para 24,6 milhões. Destes, 14,3 milhões estão na área urbana; 
7,3 milhões, na área rural; e 2,9 milhões são benefícios assistenciais. O valor médio real dos benefícios 
atingiu R$ 582,25 em 2006, significando crescimento real, em relação a 1999, de 19,4%.

Dos benefícios previdenciários pagos em dezembro de 2006, 64,8% tinham o valor de um salário mínimo, 
alcançando 15,9 milhões de beneficiários diretos.  

SEPPIR
e. Ações de promoção da igualdade racial

A promoção da igualdade racial é hoje uma questão abordada por diversas iniciativas do poder público no 
Brasil, que, cada vez mais, reconhece a necessidade de tratamento específico, com ações que fortaleçam 
a inclusão social e a cidadania de parcela significativa da população.

Quanto às ações da área de educação, foram desenvolvidas, em 2006, atividades que capacitaram quase 4 
mil professores, distribuíram cerca de 9.500 livros didáticos e construíram 70 salas de aula. Estas medidas 
atenderam mais de 6.000 alunos em comunidades quilombolas em todo o território nacional. 

Já a meta do Programa Universidade para Todos (Prouni) é conceder bolsas de estudo a estudantes de 
baixa renda oriundos do ensino público, em cursos de graduação em instituições privadas de ensino 
superior. Embora seja dirigido a qualquer estudante pobre, há reserva de vagas para negros e indígenas, 
de forma proporcional à presença destas populações nas respectivas unidades da Federação. Desde sua 
criação, em 2005, o programa atendeu 250 mil estudantes, sendo 63 mil negros.

A Diversidade na Universidade é uma iniciativa com objetivo de melhorar as condições e as oportunidades 
de ingresso no ensino superior para jovens e adultos de grupos socialmente desfavorecidos, especialmente 
negros e povos indígenas. Sua principal linha de atuação refere-se à implementação de cursinhos prepa-
ratórios para o vestibular, que, em 2006, atenderam 7.244 alunos, incluindo negros e indígenas. 

Os cursos não são ofertados diretamente pelo Governo Federal, mas contratados junto às comunidades 
por meio dos chamados Projetos Inovadores de Cursos (PICs). Só podem aderir ao programa aqueles 
cursinhos com experiência de mais de um ano e que tenham uma proporção de alunos negros superior a 
51%. Eles recebem repasses de recursos, que devem ser revertidos em bolsas para os estudantes, aquisição 
de equipamentos e materiais didáticos, pagamento a profissionais de educação, capacitação de professores 
e ajuda no acesso dos alunos a outros bens culturais, como forma de aperfeiçoar seus estudos. 

Após esses esforços, verificou-se que 60% dos alunos que freqüentam os PICs conseguem melhorar seu 
desempenho escolar. Além disso, 17,5% deles ingressaram, em 2006, nos cursos superiores mais bem 
classificados na escala de qualidade de ensino produzida pelo Ministério da Educação.

SEPPIR
f. Programa Brasil Quilombola

O Programa Brasil Quilombola objetiva o desenvolvimento sustentável das comunidades quilombolas 
em concordância com as suas especificidades históricas e culturais. Ele procura garantir o pleno exercício 
dos direitos da população quilombola à titulação e à permanência na terra, à documentação básica, à 
alimentação, à saúde, aos serviços de infra-estrutura e à Previdência Social. 

Destaca-se o fomento ao desenvolvimento sustentável e o fortalecimento institucional das comunidades 
quilombolas. Em 2006, foram apoiadas, com ações na área de desenvolvimento sustentável, 18 comuni-
dades quilombolas. No mesmo ano, foi articulado o Programa Organização Produtiva de Comunidades Q
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(PRODUZIR), cuja meta é capacitar as comunidades quilombolas no desenvolvimento de atividades 
produtivas potenciais. O programa foi implementado em fase experimental em dois estados, Bahia e 
Alagoas, atendendo cinco comunidades.

O PRODUZIR capacitou, em 2006, 2.355 lideranças quilombolas, com o propósito de promover o aces-
so destas comunidades às políticas desenvolvidas pelo Governo Federal. Também com este objetivo, 
deu-se apoio à formação e à capacitação dos gestores públicos: desde 2005, sete seminários regionais 
aconteceram; juntos, eles atenderam um público de aproximadamente 700 gestores.

Uma das principais frentes de atuação do Programa Brasil Quilombola é a regulamentação fundiária das 
comunidades remanescentes de quilombos. Entre os anos de 2003 e 2006, foram instaurados 492 processos, 
abrangendo mais de 500 comunidades, e concluídas  31 demarcações, contemplando 38 comunidades.

Em 2004, foi iniciada a identificação das famílias pertencentes a comunidades quilombolas no Cadas-
tro Único dos Programas Sociais, pré-condição para inserção nos programas de combate à fome e de  
transferência de renda. O recorte quilombola possibilitou um maior conhecimento da proporção do 
atendimento destes programas a essa população. 

Até o final de 2006, 6.391 famílias quilombolas foram incluídas no cadastro e, dessas, 4.150 receberam 
os benefícios do Bolsa Família. Nos programas de combate à pobreza, ampliou-se o total de famílias 
de comunidades tradicionais atendidas pela distribuição de alimentos.  No ano de 2005, foram 22.795 
famílias quilombolas atendidas; em 2006, esse número passou para 24.462 famílias. 

Outra iniciativa do governo brasileiro foi a realização, em agosto de 2006, do inquérito “Chamada Nu-
tricional de Crianças Quilombolas Menores de Cinco Anos de Idade”. A iniciativa, até então inédita, tem 
como objetivo estruturar uma caracterização sócio-demográfica das famílias e do estado nutricional de 
crianças com menos de cinco anos, pertencentes a comunidades remanescentes de quilombos. 

A chamada analisou 2.941 crianças com menos de cinco anos, de 60 comunidades quilombolas, em 22 
estados da Federação, por meio de entrevistas com os responsáveis, pesagem e medição das crianças. O 
inquérito propiciou estimativas sobre a prevalência de déficits nutricionais na população de crianças 
quilombolas e a distribuição desses déficits em distintos estratos sociais da população, além de fornecer 
indicações sobre o alcance de políticas e programas sociais.

Na saúde, uma importante medida foi a inclusão no Plano Nacional de Saúde da meta de cobertura das 
ações de atenção à saúde ao doente de anemia falciforme em até 50% dos municípios em 2007; da meta 
de cobertura das ações de atenção à saúde quilombola em 50% das comunidades de remanescentes de 
quilombos até 2007; e do aumento de 50% no repasse de recursos para as equipes de saúde da família 
quando estas também prestam atenção à saúde das populações quilombolas.

O desenvolvimento humano das comunidades de remanescentes de quilombos também é amparado 
pela implantação do Programa Luz para Todos, que já garantiu acesso à energia elétrica em 367 comu-
nidades até o final de 2006, beneficiando 9.142 famílias. A meta até o final de 2008 é atender 22.650 
famílias em 969 comunidades quilombolas.
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Meta 3
(nações Unidas)

Garantir qUe,  
até 2015, as 
crianças de tOdOs 
Os países, de ambOs 
Os sexOs, terminem 
Um ciclO cOmpletO 
de ensinO

Meta 3a
(brasileira)

Garantir qUe,  
até 2015, tOdas  
as crianças, 
de tOdas as 
reGiões dO país, 
independentemente 
de cOr/raça e sexO, 
cOnclUam O ensinO 
fUndamental

indicadOres nações Unidas

indicadOres brasileirOs

IndIcador 6 • taxa líquida de matrícula 
no ensino primário (indicador adaptado 
para taxa de freqüência nos ensinos pri-
mário e fundamental, dados da PNAD, 
1992 a 2005)

IndIcador 7 • proporção de alunos que 
iniciam o 1º ano e atingem o 5º (dados 
do INEP/MEC, 1992 a 2005) 

IndIcador 8 • taxa de alfabetização 
na faixa etária de 15 a 24 anos (dados 
da PNAD, 1992 a 2005)

a. taxa de freqüência escolar líquida das 
pessoas de 7 a 17 anos, por grupos de 
idade e nível de ensino, segundo sexo e 
cor/raça – Brasil e grandes regiões (dados 
da PNAD, 1992 e 2005)

b. taxa de freqüência líquida das pesso-
as de 7 a 17 anos de idade, segundo os 
quintos de rendimento familiar mensal 
per capita (dados da PNAD, 2005)

c. taxa média esperada e tempo médio de 
conclusão da 4ª e da 8ª série do ensino fun-
damental (dados do INEP/MEC, 2005) 

d. índice de adequação idade-anos de 
escolaridade, da população de 9 a 16 

anos, por regiões geográficas (dados 
da PNAD, 2005) 

E. Resultado do Saeb em língua portu-
guesa na 4ª série do ensino fundamental, 
por redes de ensino, em escolas urbanas 
(dados do Saeb, 1995 a 2005)

F. Resultados do SAEB em matemática 
na 3ª série do ensino fundamental, por 
redes de ensino, em escolas urbanas 
(dados do Saeb, 1995 a 2005)
 

G. Taxa de alfabetização das pessoas de 15 
a 24 anos de idade, segundo sexo, cor/raça 
e situação do domicílio – Brasil e Grandes 
Regiões (dados PNAD, 2005)

principais iniciativas dO GOvernO federal

a.  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica  
e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB

b. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE

c. Programa Nacional do Livro Didático – PNLD

d. Alfabetização e educação de jovens e adultos

e. Plano de Qualidade para a Educação Básica 

f. Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE

Voltar para o índice  Q
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MEC
a.  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profis-

sionais de Educação – FUNDEB

O Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
– FUNDEB foi instituído por Emenda Constitucional em dezembro de 2006 e regulamentado por meio 
da Lei nº 11.494/07. A criação do FUNDEB, em substituição ao Fundo de Valorização do Ensino Funda-
mental e Valorização do Magistério (FUNDEF), visa equacionar a questão do financiamento da educação 
básica, ampliando os investimentos no setor, de modo a elevar a qualidade desse nível de ensino.

O FUNDEB representa avanço no pacto federativo ao reordenar as relações entre União, estados e 
municípios e estabelecer uma abordagem sistêmica para todo o ciclo da educação básica. Enquanto o 
FUNDEF restringia-se ao ensino fundamental, o FUNDEB inclui também a educação infantil e o ensino 
médio. Assim, o novo fundo deverá também contribuir para o necessário crescimento e a qualificação 
dessas duas etapas da educação básica.

Sua implantação foi iniciada em 1º de janeiro de 2007 e ocorrerá de forma gradual até 2009, quando 
o fundo deverá alcançar todo o universo de alunos da educação básica pública presencial. Com a sua 
implantação, os municípios receberão recursos baseados no número de alunos da educação infantil e 
do ensino fundamental e os estados, no de estudantes dos ensinos fundamental e médio. 

MEC
b. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

Em 2004, a Lei nº 10.880/04 instituiu o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE). 
Com ele, os repasses dos recursos, feitos de forma automática aos estados e municípios, passaram a 
adotar como critério o número de alunos do ensino fundamental público, residentes na zona rural, que 
utilizam o transporte escolar, declarados no Censo Escolar do ano anterior. 

Os recursos repassados, que têm caráter suplementar e eram, até a criação do PNATE, usados para a 
compra de veículos, começaram a ser usados na manutenção dos veículos da frota própria e na contra-
tação de serviços terceirizados para o transporte escolar, a partir de 2004. Esta alteração da sistemática 
universalizou o atendimento ao possibilitar que, desde 2005, todos os municípios com alunos residen-
tes em áreas rurais recebessem, de forma automática, recursos do Governo Federal para o transporte 
escolar.  

Em 2006, houve outra mudança no programa: a alteração do critério de fixação do valor per capita, que 
passou a variar entre R$ 81,00 e R$ 116,32, de acordo com a área rural do município, a população mo-
radora do campo e a posição do município na linha de pobreza (índices publicados pelo IBGE, IPEA e 
PNUD). Isso permite que o repasse de recursos seja diferenciado para os municípios mais pobres e com 
maior extensão territorial. Em 2006, foram repassados R$ 276 milhões a estados, ao Distrito Federal e 
a municípios, beneficiando 5.089 municípios e 3,3 milhões de alunos. 

odm 2
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MEC
 c. Programa Nacional do Livro Didático - PNLD

Com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino público brasileiro, preservando a diversidade das 
propostas educacionais e das relações escola, cultura e sociedade, concepção que atribui ao livro didático 
a condição de importante instrumento para o processo ensino-aprendizagem, o Governo Federal imple-
mentou o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Este faz análise, seleção, aquisição e distribuição 
de livros didáticos para todos os alunos da rede pública dos ensinos fundamental e médio.

Seguindo o planejamento operacional do programa, que tem como meta a entrega dos livros antes do 
início do ano letivo ao qual se destinam, foram adquiridos e distribuídos, de agosto a dezembro de 2006, 
o correspondente a 102,5 milhões de exemplares de livros didáticos para uso em 2007. As escolas de 1ª a 
4ª séries receberam livros para todos os alunos matriculados, e as de 5ª a 8ª séries receberam os livros 
apenas para reposição e/ou complementação. Os livros didáticos são reaproveitados no ano seguinte 
ao da sua distribuição. Portanto, são integralmente repostos a cada dois anos.

Em relação ao ensino médio, as escolas começaram a ser beneficiadas a partir de 2004. Inicialmente, o 
programa atendeu a 1,3 milhão de alunos da 1ª série do ensino médio, de 5.392 escolas das regiões Norte 
e Nordeste. Estas receberam, até o início de 2005, 2,7 milhões de livros das disciplinas de português e 
matemática. 

Em 2005, o programa foi estendido às demais séries e regiões brasileiras. Em 2007, todos os alunos 
receberam os livros de biologia e, a partir de 2008, serão incluídos os de história, química, geografia e 
física, completando a universalização do atendimento a essa etapa da educação básica. 

Ainda por intermédio do PNLD, foram distribuídos, no ano de 2006, 1,7 milhão de dicionários da língua 
portuguesa para suprir as necessidades das bibliotecas das escolas públicas do ensino fundamental de 
5ª a 8ª séries. Também foram adquiridos e distribuídos, neste mesmo ano, 4,4 milhões de exemplares 
das revistas e dos periódicos “Ciência Hoje das Crianças”, “Nova Escola”, “Pátio Infantil”, “Pátio Pe-
dagógica” e “Gestão em Rede”.

Atenção particular foi dada a alunos com necessidades especiais, com a distribuição de 16.500 kits 
de cartilhas em CD–ROM para alunos com surdez severa ou profunda, e 9.310 livros em braille para 
estudantes com deficiência visual.

MEC/MDA
d. Alfabetização e educação de jovens e adultos

O Programa Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos tem por objetivo resgatar a dívida social 
com cerca de 14,6 milhões de analfabetos. Ele vem desenvolvendo uma política de educação de jovens e 
adultos que visa garantir a continuidade dos estudos à população de 15 anos ou mais que não completou, 
no mínimo, o ensino fundamental. Nesse sentido, o programa articula ações de forma a sensibilizar os 
egressos dos cursos de alfabetização de adultos para o ingresso e a permanência nos sistemas de ensino, 
ampliando a escolaridade da população brasileira. 

Em 2006, consolidou-se a orientação adotada a partir de 2004, que privilegiou o financiamento de proje-
tos desenvolvidos por entes públicos. A novidade foi a possibilidade de garantir apoio financeiro a todos 
os estados e municípios, levando-se em conta o Índice de Fragilidade em Educação de Jovens e Adultos 
(IFEJA). Foram atendidos 1.654.186 de alfabetizandos jovens e adultos em 3.090 municípios. Para prestar 
este atendimento, o programa apoiou a formação inicial e continuada de 70.346 alfabetizadores. 

O Governo Federal apóia técnica e financeiramente estados e municípios para a ampliação do atendi-
mento e a melhoria da qualidade do ensino fundamental para jovens e adultos. Q



Esse apoio financeiro se dá por meio do projeto Fazendo Escola, mediante transferência de recursos, em 
caráter suplementar, aos sistemas estaduais e municipais para aquisição, impressão ou produção de livro 
didático, material escolar para aluno e professor, pagamento de professores do quadro ou contratados 
temporariamente, formação continuada de docentes e aquisição de gêneros alimentícios. 

Em 2006, o Fazendo Escola atendeu mais de 3,3 milhões de alunos do ensino fundamental para jovens 
e adultos. Até 2004, o critério de atendimento aos estados e municípios estava atrelado ao Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH), com algumas inclusões de municípios participantes do Brasil 
Alfabetizado, num movimento inicial para integrar as duas iniciativas federais. Em 2005, passou-se 
a utilizar o IFEJA como critério para aporte técnico e financeiro a estados e municípios, de forma a 
ampliar a oferta de vagas para essa modalidade de ensino. O Fazendo Escola começou a apoiar todos os 
sistemas de ensino que apresentaram matrícula no ensino fundamental de jovens e adultos no Censo 
Escolar de 2004. Essa medida permitiu que 4.305 municípios de todos os estados brasileiros fossem 
contemplados em 2006.

O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) permitiu, em 2006, a permanência 
e o acesso à educação formal, pública e de qualidade a 57 mil jovens e adultos das áreas de reforma 
agrária e a profissionais egressos da área de ciências agrárias. Desse total, a maioria está matriculada 
em turmas de ensino fundamental.

MEC
e. Plano de Qualidade para a Educação Básica 

Em março de 2005, foi lançado o Plano de Qualidade da Educação Básica, que inclui a criação do Sistema 
Nacional de Formação de Professores, composto por várias iniciativas, como as citadas a seguir: 

•  Pró-infantil – Destina-se à formação inicial de professores que atuam na educação infantil (creches 
e pré-escolas da rede pública e da rede privada sem fins lucrativos) e não têm habilitação legal para o 
exercício da profissão. A duração do curso de magistério, nível médio, é de dois anos, e combina educação 
a distância (material impresso e vídeos) com encontros presenciais. Em 2006, o Pró-Infantil atingiu 
3.750 professores cursistas, distribuídos em 212 municípios de 8 unidades da Federação. 

•  Pró-licenciatura – Propõe a professores de escolas públicas de ensino médio e das séries finais do 
ensino fundamental que não têm a qualificação exigida pela legislação acesso a cursos superiores 
em suas áreas de atuação. São oferecidos cursos de nível superior a distância, com duração mínima 
de três anos e meio, sendo que parte da carga horária requer atividades presenciais. Em 2006, foram 
aprovados 55 projetos para oferecer 49 mil vagas em 22 unidades da Federação. 

•  Rede – A Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica propõe, em 
parceria com estados, municípios e instituições de ensino superior, a oferta de formação continuada 
a professores das redes públicas municipais e estaduais. Foram selecionadas 19 universidades, em 
12 estados, para a implantação dos Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, que serão 
responsáveis pelo planejamento e pela elaboração de materiais e metodologias que atendam às ne-
cessidades de formação continuada dos professores e de apoio à gestão. Em 2005, as  universidades 
concluíram a primeira etapa de elaboração dos cursos e ferramentas de ensino. Em 2006, a REDE 
contou com a atuação de 19 universidades e atendeu 33 mil profissionais da educação.

•  Pró-letramento – Iniciativa de formação continuada nas áreas de linguagem, alfabetização e mate-
mática, destinada a professores das séries iniciais do ensino fundamental. Seu desenvolvimento se 
dá a partir da REDE, na modalidade semipresencial, com material didático produzido pelos Centros 
de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação. Atendeu um total de 111 mil professores, de diferentes 
estados, em 2006.
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•  Formação continuada de mídias na educação – Destina-se a professores da rede pública de ensino e 
visa qualificar o profissional no uso das diferentes tecnologias da educação e da comunicação (TV e 
vídeo, informática, rádio e mídias impressas). Lançado em outubro de 2005, atendeu 10 mil profes-
sores cursistas em 2006 e iniciou a capacitação de 1.700 novos professores multiplicadores, em nível 
de pós-graduação lato sensu, preparando-os para capacitar professores das escolas públicas de todo 
o país no uso da tecnologia na educação. 

•  PROLIND – O Programa de Formação Superior e Licenciatura para Indígenas, lançado em junho de 
2005, tem por finalidade apoiar projetos de cursos de licenciaturas específicas para a formação de 
docentes indígenas, que integrem ensino, pesquisa e extensão e promovam a valorização do estudo de 
temas indígenas relevantes, como línguas maternas, gestão e sustentabilidade das terras e das culturas 
dos povos indígenas. Os projetos apoiados devem promover a capacitação dos professores indígenas 
como agentes interculturais na promoção das comunidades indígenas. 

•  Pró-funcionário – O Programa de Valorização Profissional dos Trabalhadores da Educação Básica 
desenvolveu e acompanhou, em 2005, duas ações, ambas importantes para a melhoria da qualidade 
da oferta educacional e, em especial, para os trabalhadores que exercem funções de apoio nas escolas 
públicas, estaduais e municipais, de educação básica. A primeira foi a criação da Área Profissional de 
Serviços de Apoio Escolar, com quatro habilitações iniciais – Secretaria Escolar, Alimentação Escolar, 
Multimeios Didáticos e Infra-estrutura Material e Ambiental. A segunda ação foi a realização de curso 
de Formação Técnica, de nível médio, modular e a distância, para 5.000 trabalhadores que atuam com 
alimentação, administração, biblioteca, laboratórios, vigilância e infra-estrutura nas escolas das redes 
estadual e municipal de ensino de cinco estados. Foram 22 mil beneficiados até dezembro de 2006 e, 
para 2007, estima-se beneficiar outros 26 mil trabalhadores da educação. 

MEC
f. Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) foi lançado em março de 2007 e consiste num conjunto 
de ações estruturadas a partir de uma concepção sistêmica de educação, priorizando quatro áreas de 
atuação: 1) alfabetização de jovens e adultos; 2) educação básica; 3) educação profissional; e 4) educação 
superior. Para cada uma dessas áreas, estão previstas ações nos seguintes níveis de intervenção: 1) finan-
ciamento; 2) avaliação e responsabilização; 3) formação de professores; e 4) gestão e mobilização. 

Na educação básica, o principal objetivo é melhorar substancialmente os indicadores de desempenho 
escolar. A partir do Plano, os sistemas municipais, estaduais e federal de ensino terão metas de melho-
ria, visando atingir, nos próximos 15 anos, a nota 6 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB). Hoje, a educação básica brasileira tem média aproximada de 4 pontos, numa escala que vai de 
0 a 10, e leva em conta o rendimento dos alunos, a taxa de repetência e a evasão escolar.

A média 6 no índice deverá ser alcançada em 2022 e foi fixada considerando o resultado obtido pelos 
países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), quando se aplica a 
metodologia do IDEB em seus resultados educacionais. A nota 6 foi a obtida pelos países desenvolvidos 
que ficaram entre os 20 mais bem colocados do mundo. O índice foi elaborado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep/MEC). A partir da análise dos indicadores do IDEB, o Go-
verno Federal vai apoiar técnica e/ou financeiramente os municípios com índices baixos de qualidade 
de ensino. 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é a conjugação dos esforços da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, em regime de colaboração, e das famílias e da comunidade, em 
proveito da melhoria da qualidade da educação básica. Os sistemas municipais e estaduais que aderirem 
ao compromisso seguirão 28 diretrizes pautadas em resultados de avaliação de qualidade, de rendimento 
dos estudantes e de fluxo escolar. 
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promover a igualdade entre os sexos 
e a autonomia das mulheres

3

40

ODm
Voltar para o índice  Q



ObjetivOs de desenvOlvimentO dO milêniO • iniciativas GOvernamentais • brasil

ODM 3 • prOMOvEr a igUalDaDE EntrE 
Os sExOs E a aUtOnOMia Das MUlhErEs

O
B

JE
T

IV
O

 3

41

Meta 4
(nações Unidas)

eliminar  
as disparidades  
entre sexOs 
nOs ensinOs 
fUndamental  
e médiO,  
se pOssível  
até 2005,  
e em tOdOs Os  
níveis de ensinO,  
O mais tardar  
até 2015

indicadOres nações Unidas

IndIcador 9 • razão entre meninos/ 
meninas no ensino básico, médio e su-
perior (utilizada razão entre as taxas 
de freqüência à escola de mulheres e 
homens no ensino fundamental, médio 
e superior, por Grandes Regiões, dados 
da PNAD, 1992 e 2005)

IndIcador 10 • razão entre mulheres 
e homens alfabetizados na faixa etária 
de 15 a 24 anos (utilizada razão entre as 
taxas de analfabetismo de mulheres e 
homens de 15 a 24 anos, dados da PNAD, 
1992 e 2005)

IndIcador 11 • porcentagem de mulhe-
res assalariadas no setor não-agrícola 
(dados da PNAD, 2005)

IndIcador 12 • proporção de mulheres 
exercendo mandatos no Parlamento Na-
cional (dados da Câmara dos Deputados 
e do Senado Federal para 1994, 1998, 
2002 e 2006)

indicadOres brasileirOs

a. proporção de mulheres ocupadas 
no setor agrícola sem rendimento, por 
grandes regiões (dados da PNAD, 1992 
e 2005) 

b. taxa de defasagem escolar entre os 
estudantes do ensino fundamental e 
médio, por sexo e cor/raça (dados da 
PNAD, 2005) 

c. taxa de participação por sexo e cor/raça 
(dados da PNAD, 1992 a 2005)

d. distribuição da população ocupada por 
sexo e cor/raça, segundo a posição na 
ocupação (dados da PNAD, 2005) 

E. proporção de trabalhadoras domés-
ticas com carteira de trabalho assinada, 
por cor/raça (dados da PNAD, 1992 a 
2005)

F. proporção da população ocupada que 
contribui para a Previdência Social, por 
sexo e cor/raça (dados da PNAD, 1992 
e 2005)

G. relação entre o rendimento-hora da 
população ocupada, por sexo e cor/ra-
ça, segundo classes de anos de estudo 
(dados da PNAD, 1992 e 2005)

h. proporção de mulheres eleitas sena-
doras e deputadas federais em relação 
ao total de eleitos (dados da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, 1994, 
1998, 2002 e 2006) 

I. distribuição dos cargos de DAS, segun-
do sexo (dados  da SRH/MPOG, 1998 
e 2006) 

j. número de Delegacias Especializadas 
de Atendimento à Mulher (dados da SE-
NASP/ MJ, 2004)

k. número de ocorrências de delitos por 
DEAM (dados da SENASP/MJ, 2003 e 
2005)

L. mulheres eleitas para Câmara dos 
Deputados e assembléias legislativas 
estaduais, por Grandes Regiões (dados 
do TSE, 2006)

principais iniciativas dO GOvernO federal

a. Plano Nacional de Políticas para as Mulheres – PNPM

b. Programa Brasil, Gênero e Raça

c. Promoção da igualdade de gênero no mundo do trabalho 

d. Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural 

e. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF Mulher

f. Assistência técnica e extensão rural para trabalhadoras rurais 

g. Programa de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres

h. Medidas de enfrentamento ao tráfico de pessoas

i. Gênero e Diversidade na Escola

j. Mulher e Ciência
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SPM
a.  Plano Nacional de Políticas para as Mulheres - PNPM

Fruto de amplo debate com a sociedade civil, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) 
(Decreto nº 5.390/05) estabelece diretrizes, prioridades e metas que devem ser cumpridas pelos governos 
municipais, estaduais e federal, traduzidas em 199 ações, distribuídas em torno de cinco grandes eixos 
estratégicos que orientaram a sua formulação: 

• Autonomia e igualdade no mundo do trabalho e cidadania
• Educação inclusiva e não sexista
• Saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos
• Enfrentamento à violência contra as mulheres
• Gestão e monitoramento do plano

Inserir o tema das relações de gênero como transversal nas políticas públicas foi trabalho do Comitê de 
Articulação e Monitoramento do Plano, instituído em abril de 2005. No comitê, estão representados 11 
ministérios, três Secretarias Especiais e a sociedade civil, por meio do Conselho Nacional dos Direitos 
da Mulher (CNDM). 

Para que o PNPM chegasse efetivamente às suas destinatárias, foi proposta aos governos estaduais e 
municipais a assinatura de um termo de compromisso para a sua implementação. O saldo, até junho 
de 2007, eram  269 termos de compromisso assinados.  A implementação do Plano também foi fortale-
cida pela criação de organismos governamentais de políticas para as mulheres que, de 2003 a meados 
de 2007, passaram de 13 para 149, entre coordenadorias, secretarias e superintendências. Estes estão 
permanentemente em contato entre si e com o Governo Federal, por intermédio do Fórum Nacional 
de Organismos Governamentais, cuja última edição ocorreu em novembro de 2006. 

Para obter maior transparência em relação às atividades desenvolvidas no âmbito do PNPM e permitir 
maior controle social, entrou em funcionamento, ainda em 2006, o sistema de acompanhamento do 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (SAPNPM). Este fica disponível no sítio da Secretaria 
Especial de Políticas para as Mulheres - SPM e apresenta os resultados das ações desenvolvidas por 
todas as instituições parceiras, desde o primeiro ano de vigência do Plano Nacional.

A quase totalidade dos programas, projetos e outras iniciativas levadas a cabo pelo Governo Federal na 
área de gênero é desenvolvida segundo as diretrizes e princípios do PNPM, sendo passíveis de acom-
panhamento por meio do SAPNPM.

odm 3
InIcIatIvas do 

Governo Federal
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MTE
b. Programa Brasil, Gênero e Raça

O Programa Brasil, Gênero e Raça é um dos principais instrumentos de articulação das políticas de 
promoção da igualdade de oportunidades no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como 
de proposição das diretrizes que devem orientar a execução das políticas de combate à discriminação 
nos estados e municípios brasileiros, por meio das unidades descentralizadas do ministério. O progra-
ma está presente em todas as 27 unidades da Federação e nas Delegacias e Subdelegacias Regionais do 
Trabalho, com Núcleos de Promoção da Igualdade de Oportunidades e de Combate à Discriminação, 
criados pela Portaria do MTE nº 604, de 1º de junho de 2000.

As ações do programa visam dar cumprimento às normas constitucionais que refletem os compromissos 
assumidos pelo Brasil na esfera internacional, em que se destacam as Convenções nºs 100 e 111, da OIT, 
e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da ONU. 

Entre as ações permanentes estão as educativas e preventivas, executadas por meio de palestras, semi-
nários, oficinas e grupos de trabalho, para enfocar os princípios e diretrizes das referidas convenções; 
a mediação de conflitos individuais e coletivos que envolvam práticas discriminatórias no acesso e nas 
relações de trabalho; ações afirmativas de formação, qualificação, articulação, transversalidade, divul-
gação e integração de políticas; construção de parcerias com associações, entidades de representação 
social e organizações governamentais que atuam com o tema; e apoio às ações de promoção de igualdade 
desenvolvidas por terceiros.

Em 2006, foram realizados 2.852 atendimentos nos Núcleos de Promoção de Igualdade de Oportunidades 
e Combate à Discriminação no Trabalho das Delegacias Regionais do Trabalho. A maior parte desses 
atendimentos está relacionada às questões que envolvem pessoas com deficiência. Foram realizadas 
reuniões regionais técnico-pedagógicas com as coordenações dos núcleos das DRTs, visando aprimorar 
a capacitação e os mecanismos de monitoramento e a avaliação das ações de promoção de igualdade 
implementadas nesses núcleos. 

Também foi estabelecida parceria com a Eletronorte, para implementar o Programa Pró-Eqüidade de 
Gênero na Amazônia Legal. No segundo semestre de 2006, nos núcleos das DRTs, verificou-se mais de 
100 eventos realizados para promoção de igualdade de oportunidades no trabalho, envolvendo pales-
tras, seminários, entrevistas em rádios e TVs locais, participação em audiências públicas, cursos para 
representantes de entidades sindicais e empresariais e estabelecimento de parceria com entidades 
executoras de ações de qualificação e com entidades governamentais, entre outros.

SPM
c. Promoção da igualdade de gênero no mundo do trabalho 

No âmbito do Programa de Incentivo à Autonomia Econômica das Mulheres, foi lançado, em 2005, 
o Programa Pró-Eqüidade de Gênero, cujo objetivo é promover a igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no meio empresarial, por meio da outorga de um selo às empresas que adotarem 
medidas concretas de promoção da eqüidade. A primeira edição (2005/2006) destinou-se às empresas 
públicas e recebeu a adesão de 16 grandes empresas dos setores eletro-energético, bancário, de comu-
nicação e agropecuário.  

O encerramento da primeira edição e a outorga do Selo Pró-Eqüidade de Gênero ocorreu em dezembro 
de 2006, contemplando 11 empresas selecionadas: Caixa Econômica Federal, Eletronorte, Centro de 
Pesquisas de Energia Elétrica, Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica, Companhia Ener-
gética de Alagoas, Eletrobrás, Eletronuclear, Eletrosul, Furnas Centrais Elétricas, Itaipu Binacional e 
Petrobras. A segunda edição do projeto, além de receber adesões de outras instituições públicas, passou 
a contemplar empresas do setor privado.   Q
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Outro passo significativo para estimular a formalização da categoria de trabalhadoras e trabalhadores 
domésticos foi a promulgação da Lei nº 11.324/06, que permite a dedução no Imposto de Renda da pessoa 
física da contribuição patronal paga à Previdência Social. Com a sanção dessa lei, busca-se incentivar 
a formalização do trabalho doméstico, assegurando aos trabalhadores os direitos trabalhistas, como 
férias anuais remuneradas de 30 dias, repouso semanal aos domingos e feriados e estabilidade para a 
gestante. Fica, ainda, proibido ao empregador descontar do salário do trabalhador doméstico despesas 
com alimentação, moradia e material de higiene.

Na mesma direção, em novembro de 2005 foi lançado o Plano Trabalho Doméstico Cidadão. Im-
plementado ainda como experiência-piloto, seus objetivos são oferecer qualificação profissional e 
escolarização às empregadas domésticas e estimular a sua organização sindical, de modo a garantir 
mais poder a estas mulheres e capacitá-las para que possam melhor intervir no aperfeiçoamento das 
políticas públicas. 

Todo o desenho do plano foi discutido em audiências públicas, reuniões e oficinas que contaram com 
a participação das organizações sindicais da categoria e com as lideranças e trabalhadoras de base. Em 
2006, foram beneficiadas, no projeto-piloto, cerca de 350 mulheres. 

MDA/SPM
d. Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural 

Uma das ações relevantes do Plano Nacional de Políticas para Mulheres (PNPM), fruto de parceria entre 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, foi a 
realização, entre 2004 e 2006, de 556 mutirões, que visitaram, em média, 228 municípios brasileiros 
por ano, voltados para a oferta de documentação à trabalhadora do campo. Nesse período, foram emiti-
dos mais de 363 mil documentos, que beneficiaram cerca de 185 mil mulheres. Em 2006, aconteceram 
aproximadamente 263 mutirões, com a emissão de mais de 150 mil documentos. Além disso, ocorreu 
campanha pró-documentação veiculada nas rádios locais através do programa de rádio Mulherio (re-
vista radiofônica semanal que pretende acompanhar a implementação dos eixos do PNPM e se propõe 
a fazer um retrato falado “das muitas faces da mulher brasileira”).

Dessa forma, as mulheres do meio rural brasileiro passaram a ter documentos como certidão de nasci-
mento, carteira de identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), registro do INSS, carteira de pescadora 
e outros, que caracterizam a cidadania formal plena. Agora, elas passam a ter acesso a direitos sociais, 
contando com maiores possibilidades de virar proprietárias das terras onde vivem e trabalham, além 
de acessar políticas públicas, fortalecendo sua identidade e auto-estima.

MDA
e. Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF Mulher

O PRONAF Mulher é uma linha específica do Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar destinada à mulher trabalhadora rural, tendo sido criada com o objetivo 
de valorizar a sua inserção nas relações sociais, econômicas e familiares no campo. Na safra 
2005/2006, houve acréscimo expressivo do PRONAF Mulher,  tanto no número de contratos 
quanto no volume de recursos aplicados, tendo sido realizados 8.835 contratos, totalizando 
um montante de R$ 56,19 milhões. 

Os financiamentos do PRONAF Mulher podem ser obtidos de forma individual ou coletiva, a exemplo 
de cooperativas. Podem também ser destinados tanto para investimento quanto para o custeio de 
atividades agropecuárias, incluindo turismo rural, artesanato e outras atividades de interesse das 
mulheres.   Q
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MDA
f. Assistência técnica e extensão rural para trabalhadoras rurais 

Em 2006, foi realizada chamada específica para as mulheres trabalhadoras rurais buscarem apoio 
financeiro para projetos de infra-estrutura relacionados a atividades produtivas, com o objetivo de 
transversalizar ações em prol do desenvolvimento territorial de promoção da igualdade entre homens 
e mulheres. 

Essa chamada de projetos é um instrumento que busca reconhecer as mulheres trabalhadoras rurais 
como sujeitos sociais fundamentais para o desenvolvimento rural sustentável, a partir da contribuição 
que exercem nas atividades agrícolas e não-agrícolas nos espaços rurais. Foram apoiados oito projetos, 
abrangendo 18 municípios, num valor de R$ 1,05 milhão, além do apoio financeiro a projetos de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (ATER) para mulheres trabalhadoras rurais e agentes de desenvolvimento, 
chegando ao total de 22 projetos, num valor de R$ 2,99 milhões.

   
SPM
g. Programa de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres

O Programa de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres ancora-se em quatro grandes eixos 
de atuação: 1) ampliação da rede de serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de 
violência; 2) capacitação de profissionais na temática da violência de gênero; 3) promoção de mudanças 
na legislação, que eliminem a discriminação e o preconceito sexista; 4) apoio e realização de intervenções 
educativas e culturais para a prevenção da violência contra as mulheres.

Com esse programa, a atuação governamental construiu uma rede de atendimento que, hoje, é composta 
por 63 Casas Abrigo, 83 Centros de Referência, 14 Defensorias Públicas da Mulher e 392 Delegacias 
Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM), além da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 
180. Esta, de abrangência nacional, foi criada pela SPM/PR em novembro de 2005, em caráter experi-
mental. Em abril de 2006, a central foi reestruturada, e o serviço ganhou novas cabines para atendimento. 
Também passou a funcionar 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Registram-se, em média, 3.000 
atendimentos por mês, entre denúncias, encaminhamentos a serviços especializados, orientações de 
procedimentos e informações sobre direitos.

Em 2006, receberam apoio 55 projetos, sendo 19 para Casas Abrigo e 36 para Centros de Referência, 
nas cinco regiões do país. Nos últimos três anos, a SPM apoiou financeira e/ou tecnicamente mais 
de 90% dos serviços existentes, excetuadas as DEAMs, que são de responsabilidade dos governos 
estaduais.

Quanto à capacitação e ao treinamento de agentes públicos que lidam com a questão da violência nas 
áreas de segurança pública, saúde, assistência psico-social e jurídica, foram qualificados cerca de 5.000 
profissionais. 

Para melhorar a qualidade do atendimento em toda a rede de serviços, elaborou-se normas técnicas 
para o funcionamento das DEAMs e dos Centros de Referência, com a participação ampla dos profis-
sionais que atuam nos serviços. A adoção desses instrumentos, além de impor um padrão técnico de 
qualidade único para todo o país, proporcionará também a captação de dados para o dimensionamento 
de políticas futuras.

Ainda em 2006, a SPM passou a disponibilizar em seu sítio o Sistema de Informações sobre Serviços 
de Atendimento à Mulher, que fornece endereço, telefone e nomes dos responsáveis pelos respectivos 
serviços, em cada estado da Federação, permitindo que a sociedade tenha conhecimento das diferentes 
possibilidades de atendimento às mulheres em situação de violência. 

  Q
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Em 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, cujo 
objetivo é coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Com a lei em vigor, as denúncias au-
mentaram em quase 50% nas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher. Além do aumento 
das denúncias em todo o país, o Poder Judiciário está cumprindo uma das principais determinações da 
Lei Maria da Penha: a criação de juizados específicos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Hoje, existem 70 destes juizados em 15 estados do Brasil. Um esforço grande tem sido feito no sentido 
de discutir com todos os operadores do direito a importância das transformações pautadas na nova 
legislação, por meio de vídeo-conferências e seminários.

Em novembro de 2006, o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher aprovou a criação de um obser-
vatório para acompanhar e monitorar a implementação e a aplicação da Lei Maria da Penha em todo o 
território nacional. O objetivo é fazer um levantamento de informações sobre a aplicação da lei junto a 
delegacias, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, aos Poderes Judiciário e Executivo (por meio 
de políticas públicas) e à Rede de Atendimento à Mulher - integrada por Casas Abrigo, Centros de Re-
ferência e delegacias especializadas, entre outros. 

MJ/SEDH/SPM
h. Medidas de enfrentamento ao tráfico de pessoas

Em 2006, foi elaborada a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que estabelece 
princípios, diretrizes e ações relativas à prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, bem como proteção 
e assistência às vítimas. A política estabelece ações integradas nas áreas de Justiça e Segurança Pública, 
Relações Exteriores, Educação, Saúde, Assistência Social, Promoção da Igualdade Racial, Trabalho e 
Emprego, Desenvolvimento Agrário, Direitos Humanos, Promoção dos Direitos da Mulher, Turismo 
e Cultura. 

Dando continuidade ao fortalecimento dos mecanismos de enfrentamento a esse tipo de crime, 
foram capacitados 300 agentes públicos que atuam no Aeroporto Internacional de São Paulo, em 
Guarulhos, principal porta de saída das vítimas. A capacitação teve o intuito de fornecer aos parti-
cipantes informações sobre o tráfico internacional de pessoas e suas interfaces com as migrações, 
tanto regulares quanto irregulares, bem como apresentar o Posto de Atendimento Humanizado aos 
Migrantes, criado no aeroporto a partir de uma iniciativa em conjunto com a sociedade civil. O posto 
presta atendimento aos brasileiros que retornam ao país como deportados ou não admitidos. Seu 
objetivo final é identificar um número maior de vítimas do tráfico internacional de pessoas, bem como 
encaminhá-las para a rede de proteção existente nos estados, com vistas a facilitar o seu processo de 
reintegração social no Brasil. 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública também contribuiu com a capacitação de profissionais de 
segurança, mediante realização de curso sobre Tráfico de Seres Humanos, que formou 549 profissionais. 
No âmbito repressivo, a Polícia Federal tem realizado uma série de operações policiais de inteligência na 
área do tráfico de pessoas, em diversos estados, muitas vezes em conjunto com as polícias da Espanha, 
de Portugal e da Alemanha. 

Nas oito operações realizadas em 2006, foram presas 87 pessoas, tanto no Brasil quanto no exte-
rior. No mesmo sentido, a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as redes de proteção local, 
mapeou inúmeros pontos de exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais. 
Além disso, atuou conjuntamente com outros órgãos do governo a fim de libertar pessoas que 
trabalham em regime de escravidão e que são alvos do tráfico de pessoas. Em 2006, 662 pessoas 
foram libertadas.   Q
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SPM/MEC/SEPPIR
i. Gênero e Diversidade na Escola

O Programa Gênero e Diversidade na Escola é resultado de parceria entre a Secretaria Especial de 
Políticas para as Mulheres, o Ministério da Educação, a Secretaria Especial de Políticas da Promoção 
da Igualdade Racial e o Conselho Britânico e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. 

Ele visa à formação de professores de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental nas temáticas de gênero, 
relações étnico-raciais e orientação sexual. Para tanto, foram privilegiadas as metodologias de ensino 
a distância e de discussão dos temas de forma transversal, tendo como foco as questões de gênero. 

Em 2006, foi desenvolvido um projeto-piloto, implementado entre março e setembro, que contou com 
a participação de seis municípios das cinco regiões do país. Participaram cerca de 1.200 professores. 

SPM/MEC/CNPQ/FINEP
j. Mulher e Ciência

O Programa Mulher e Ciência foi instituído com o objetivo de valorizar as pesquisas realizadas e esti-
mular a elaboração e divulgação de novos conhecimentos no campo de estudos das relações de gênero, 
mulheres e feminismos. Três tipos de incentivos integram o programa: um edital de pesquisa, o Prêmio 
Construindo a Igualdade de Gênero e o Encontro Nacional de Núcleos e Grupos de Pesquisa – Pensando 
Gênero e Ciência.

O Edital de Pesquisa do CNPq recebeu 350 propostas, das quais 338 foram aceitas e 130 apoiadas em 
duas categorias: projetos cujos coordenadores são doutores há menos de sete anos e projetos cujos 
coordenadores são doutores há mais de sete anos. Os projetos apoiados são de universidades de todas 
as regiões do país e abarcam 29 áreas do conhecimento.

O Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero destina-se a três categorias de concorrentes: estudantes 
do ensino médio, de graduação e de pós-graduação. Em 2006, recebeu a inscrição de 1.284 redações de 
alunos dos ensinos médio, regular e profissionalizante, 154 artigos científicos na categoria graduação 
e 207 na categoria pós-graduação.

O resultado do Edital do CNPq e os vencedores do concurso foram anunciados no Encontro Nacional de 
Núcleos e Grupos de Pesquisa – Pensando Gênero e Ciências, ocorrido em março de 2006, em Brasília. 
O encontro teve como objetivos mapear e analisar o campo de pesquisas sobre gênero e ciências no 
Brasil; estimular a produção de estudos relacionados à questão de gênero; e propor medidas e ações que 
contribuam para a promoção das mulheres no campo das ciências e carreiras acadêmicas. O encontro 
contou com representantes de mais de 200 núcleos e grupos de pesquisa, de mais de 100 universidades 
de todas as regiões do país e de 23 unidades da Federação.

  Q
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Meta 5
(nações Unidas)

redUzir em dOis 
terçOs, entre  
1990 e 2015,  
a mOrtalidade  
de crianças  
cOm menOs de  
5 anOs de idade

indicadOres nações Unidas

indicadOres brasileirOs

IndIcador 13 • taxa de mortalidade de 
crianças menores de 5 anos, de 1990 a 
2005 (utilizadas estimativas do IBGE, a 
partir dos Censos Demográficos e das 
Pesquisas Nacionais de Amostras de 
Domicílios  - vários anos)

IndIcador 14 • Taxa de mortalidade 
infantil (dados da RIPSA, 1996 a 2005) 

IndIcador 15 • proporção de crianças 
de até 1 ano vacinadas contra o sarampo 
(utilizada a cobertura vacinal no primeiro 
ano de vida por tipos de vacina, Brasil e 
grandes regiões – dados do Datasus/
IDB/MS, 2003)

a. mortalidade proporcional entre menores 
de 1 ano, segundo grupos de causas, Brasil 
e grandes regiões (dados da SVS/MS, 
1996, 2000 a 2005)

b. distribuição percentual dos óbitos infantis 
por grupos de idade (0 a 6 dias; 7 a 27 dias; 
28 a 364 dias) por causas selecionadas, 
por grandes regiões e por cor/raça (dados 
da SVS/MS, 1996, 2000 e 2005)

principais iniciativas dO GOvernO federal

SISTEMa ÚnIco dE SaÚdE (SUS)

a . Estratégia Saúde da Família – PSF 

b. Agentes Comunitários de Saúde – PACS

c . Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal

d .  Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução  
da Mortalidade Infantil

e . Programa Nacional de Imunização – PNI

Voltar para o índice  Q
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Sistema Único de Saúde - SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado com a Constituição Federal de 1988, no contexto das políticas 
públicas de seguridade social, que abrangem, além da Saúde, a Previdência e a Assistência Social. É cons-
tituído pelo conjunto de unidades públicas de saúde das três esferas de governo que prestam serviços 
em todo o território nacional, organizadas em redes regionalizadas e hierarquizadas, contando com 
direção única de um gestor público em cada esfera de governo. O financiamento do sistema conta com 
recursos provenientes dos orçamentos da União, estados, Distrito Federal e municípios. O SUS tem a 
participação complementar de instituições privadas de saúde, especialmente as de caráter filantrópico, 
que se vinculam ao sistema mediante a prestação de serviços. 

Os princípios que norteiam o SUS são:
 

• Universalidade – Deve atender toda a população, sem distinções ou restrições.

•  Integralidade – Deve promover ações contínuas de prevenção e tratamento aos indivíduos e às co-
munidades, em todos os níveis de complexidade.

•  Eqüidade – Deve disponibilizar recursos e serviços com justiça, de acordo com as necessidades de 
cada um, canalizando maior atenção aos que mais precisam.

•  Participação social – É um direito e um dever da sociedade participar das gestões públicas em geral e 
da saúde pública em particular; é dever do Poder Público garantir as condições para essa participação, 
assegurando a participação social no SUS.

•  Descentralização – Processo de transferência de responsabilidades de gestão para os estados e mu-
nicípios, atendendo às determinações constitucionais.

O Sistema Único de Saúde, desde sua implantação, no início da década de 1990, vem contabilizando 
avanços. Pode-se destacar o obtido na sua universalização, em decorrência de um processo de descen-
tralização de responsabilidades, atribuições e recursos da esfera federal para estados e municípios. 
Hoje, o SUS é a principal, quando não exclusiva, forma de acesso aos serviços de assistência à saúde de 
cerca de 70% da população brasileira, especialmente a de menor nível de renda.
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MS
a.  Estratégia Saúde da Família - PSF

Nos últimos anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) tem buscado a reorientação do modelo de atenção, 
fortalecendo a atenção básica, em especial a prevenção e a promoção da saúde em contraposição à 
atenção médico-hospitalar.

A expansão e a qualificação da atenção básica, organizada pela Estratégia Saúde da Família, compõem 
parte do conjunto de prioridades políticas pactuadas com estados, o Distrito Federal e municípios, e 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. A Saúde da Família é uma estratégia de reorientação do 
modelo assistencial, anteriormente centrado no atendimento assistencial e episódico da demanda 
espontânea, e é operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais vinculadas a 
unidades básicas de saúde. 

Essas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de 3.000 a 4.500 pessoas ou de mil famílias, 
localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, 
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde 
desta comunidade. É importante ainda o estabelecimento de vínculos entre os membros da equipe e a 
população residente na sua área de atuação, favorecendo o compromisso e a co-responsabilidade destes 
profissionais com os usuários e a comunidade.  

A Estratégia Saúde da Família tem contribuído para estruturar os sistemas municipais de saúde, con-
ferindo maior racionalidade à utilização dos demais níveis de assistência em saúde (média e alta com-
plexidade) e produzindo resultados positivos nos principais indicadores de saúde das populações 
assistidas pelas equipes.

Quando a Estratégia Saúde da Família é ampliada, são incorporados à equipe outros profissionais, 
conforme quadro abaixo:

Composição das Equipes de Saúde da Família

Equipe	 Profissionais	que	a	compõem	
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) Seis agentes comunitários de saúde
Estratégia Saúde da Família  (ESF) ACS + 1 médico + 1 enfermeiro + 1 auxiliar de enfermagem
Saúde da Família + Saúde Bucal ESF + 1 dentista + 1 auxiliar de consultório dentário + 1 técnico em higiene dental

Fonte: Ministério da Saúde

 Número de Equipes de Saúde da Família, municípios e população coberta

Equipes Implantadas Municípios População Coberta (milhões)
Saúde da Família 26.700 5.106 (92%) 85,7 (46%)
Saúde Bucal 15.086 4.200 (77%) 74,0 (40%)

Fonte: Ministério da Saúde

A velocidade de expansão da estratégia comprova a adesão de gestores estaduais e municipais aos 
seus princípios. Com início em 1994, foi verificado um crescimento expressivo nos últimos anos. Em 
dezembro de 2006, ela tinha os números abaixo:

Q
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MS
b. Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS

O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) é hoje parte da Estratégia Saúde da Família. 
Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser considerado um programa de transição para 
a Saúde da Família. Os agentes comunitários de saúde, portanto, possuem  duas formas de inserção 
em relação à rede do Sistema Único de Saúde: 1) vinculados a uma unidade básica de saúde ainda não 
organizada na lógica da Saúde da Família; e 2) vinculados a uma Equipe de Saúde da Família, como 
membro de uma equipe multiprofissional. 

No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são acompanhadas e orientadas por um enfer-
meiro/supervisor em uma unidade básica de saúde. Esses agentes têm como algumas de suas principais 
ações o acompanhamento de gestantes, nutrizes, recém-nascidos e o monitoramento do crescimento 
e o desenvolvimento de crianças com menos de 5 anos de idade. 

Nos últimos anos, foram realizados investimentos para a expansão da Estratégia de Saúde da Família, 
que, em 2006, contava com 219,5 mil agentes comunitários de saúde, presentes em 95,4% dos municípios 
brasileiros, cobrindo 59,1% da população, tanto em comunidades rurais e periferias urbanas quanto em 
municípios urbanizados e industrializados.

MS
c. Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal

O Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal tem por objetivo articular ações dos governos 
e da sociedade civil, envolvendo diferentes atores sociais na qualificação da atenção às mulheres e aos 
recém-nascidos, visando à redução da mortalidade materna e neonatal. 

Conforme informado no primeiro Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio, de 2005, o Governo Federal ratificou o conjunto de ações prioritárias 
contempladas no referido pacto. Entre essas ações estão: 1) assegurar o direito de acompanhante no 
pré-parto, parto e pós-parto imediato e o alojamento conjunto, inclusive nos serviços privados; 2) 
garantir que mulheres e recém-nascidos não sejam recusados nos serviços e tenham atendimento 
adequado; 3) investir na qualificação de maternidades e hospitais que realizam parto e serviços de 
urgência para atenção às mulheres e aos recém-nascidos; 4) implantar e apoiar ações de vigilância 
do óbito materno e infantil.

Lançado em 2004, o pacto vem sendo considerado pela Organização das Nações Unidas como um modelo 
de mobilização e diálogo social para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, pois 
integra as três instâncias de governo - federal, estaduais e municipais, assim como um amplo leque de 
organizações representativas da sociedade civil. 
 

A Comissão Nacional de Mortalidade Materna foi reativada, contribuindo para a elaboração de políticas 
de redução da mortalidade materna no Brasil. Além disso, promoveu treinamentos de profissionais de 
saúde para a organização da investigação do óbito materno e a criação de comitês de morte materna. 
Também apoiou técnica e financeiramente a organização de Comitês de Morte Materna nos estados 
da região Norte. 

Além de apoiar financeiramente a realização de 38 estudos sobre mortalidade materna ou neonatal, em 
2006 o país publicou o “Estudo da Mortalidade de Mulheres de 10 a 49 Anos”, com ênfase na mortali-
dade materna, que foi relevante para a definição das estratégias e ações da Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher.

Q
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MS
d.  Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade Infantil

O paradigma para a organização da atenção à saúde da criança e as diretrizes dessa política foram 
definidos na Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e Redução da Mortalidade 
Infantil. A agenda considera estratégias de ação fundamentais: 1) a vigilância à saúde; 2) a vigilância 
da mortalidade materna e infantil; 3) a educação continuada das equipes de atenção à criança; e 4) a 
organização de linhas de cuidado. 

A primeira estratégia de ação Vigilância à Saúde da Criança indica que as equipes e os serviços de saúde 
devem assumir uma postura ativa em situações de maior risco e precisam ser dirigidas a pessoas com 
maior vulnerabilidade. Assim, espera-se minimizar os danos com o adequado acompanhamento de 
saúde, programando visitas domiciliares para captação de usuários e realização de busca daqueles sem 
o acompanhamento programado.

No intuito de fortalecer essa estratégia, lançou-se a “Caderneta de Saúde da Criança”. Em 2005, foram 
distribuídos 3,5 milhões de exemplares a todas as crianças brasileiras nascidas neste ano atendidas em 
maternidades públicas e privadas. Além disso, foi lançado o “Manual de Utilização da Caderneta de Saúde 
da Criança”, para orientação aos profissionais, incluindo protocolos para avaliação do recém-nascido, 
apoio ao aleitamento materno e orientações às mães.

A Vigilância da Mortalidade Infantil e Fetal é uma ação estratégica, por meio da qual se busca realizar 
o levantamento dos possíveis problemas que envolveram a morte de uma criança, procurando dar 
visibilidade ao problema, melhorar o registro dos óbitos e orientar as ações de intervenção para a sua 
prevenção. Nesta estratégia, inscrevem-se ações como a implantação da Proposta Nacional de Vigilância 
do Óbito Infantil, com o lançamento do “Manual dos Comitês de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal” e 
a posse do Comitê Nacional de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal, em julho de 2004.

A estratégia de Educação Continuada das Equipes de Atenção à Criança visa à capacitação teórico-
prática e à supervisão da educação continuada das Equipes de Saúde da Família e da rede de atenção 
básica. A idéia é aproveitar o potencial desta equipe multiprofissional, formada por médico generalista, 
enfermeiro, auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde, equipe de apoio com o pediatra e 
outros profissionais. Deve-se buscar uma visão global da criança, enfocando a identificação daquela 
com maior vulnerabilidade e risco (a ser priorizada) e o aconselhamento da mãe e/ou família. Os pro-
fissionais precisam ter responsabilidade pela continuidade da assistência com acompanhamento até a 
solução dos problemas apresentados.

Já a estratégia Organização de Linhas de Cuidado busca superar a desarticulação entre os diversos níveis 
de atenção em saúde (como o distanciamento entre a atenção básica e a atenção hospitalar) e garantir a 
continuidade do cuidado integral, desde as ações de promoção até as de tratamento e reabilitação, com 
um fluxo ágil e oportuno em cada nível de atenção (primária, secundária e terciária), até a recuperação 
completa do indivíduo. É uma tentativa de articular as diversas ações de saúde.

As linhas de cuidado devem reunir o conjunto de medidas voltadas à organização da atenção à saúde 
deste grupo, de forma articulada com estados e municípios, com o objetivo de garantir a continuidade 
do cuidado – incluindo a prevenção de agravos, a promoção e a recuperação da saúde – e de reduzir os 
índices de mortalidade infantil no Brasil. 

Considerando-se as principais causas de morbidade e mortalidade infantil no país, a agenda propõe a 
priorização de algumas linhas nas ações de saúde dirigidas à atenção à criança: 1) promoção do nasci-
mento saudável; 2) acompanhamento do recém-nascido de risco; 3) acompanhamento do crescimento 
e desenvolvimento e imunização; 4) promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável, com 
atenção aos distúrbios nutricionais e às anemias carenciais; e 5) abordagem das doenças respiratórias 
e infecciosas. Q
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Nesse contexto, vem sendo implementado um conjunto de medidas em que se destacam, além da 
criação da “Caderneta de Saúde da Criança”: abertura de dez novos Bancos de Leite; implantação de 
centros colaboradores estaduais em saúde da criança em 27 estados; capacitação em boas práticas da 
atenção obstétrica e neonatal; e a realização do Encontro Nacional de Avaliação das Equipes das 27 
Maternidades Qualificadas em Atenção Obstétrica e Neonatal e do Seminário Nacional sobre Atenção 
Obstétrica e Neonatal. 

MS
e. Programa Nacional de Imunização - PNI

Com mais de 30 anos de implantação no Brasil, o Programa Nacional de Imunização (PNI) oferece 
contínua e gratuitamente mais de 40 imunobiológicos de alta qualidade à população brasileira, em mais 
de 25 mil salas de vacinação. É uma iniciativa de caráter universal, cujas ações procuram alcançar todos 
os brasileiros, independentemente de faixa etária, condição social ou região do país onde moram. 

Especificamente para crianças, o PNI inclui vacinas contra poliomielite, tuberculose, tétano, coqueluche, 
difteria, rubéola, caxumba e sarampo, entre outras doenças imunopreveníveis. Em 2005, as vacinas 
tetravalente (difteria, tétano, coqueluche e “haemofhilus”), contra a poliomielite, contra tuberculose 
e a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) tiveram cobertura superior a 95%. A partir de 1999, as 
crianças com menos de dois anos passaram a receber, em caráter de rotina, a vacina contra a bactéria 
Haemophilus influenzae tipo b (Hib), uma das principais causadoras da meningite infantil. Em 2006, 
o elenco de vacinas do calendário básico foi ampliado com a inclusão da vacina contra o rotavírus, res-
ponsável por 30% dos casos de diarréia infantil no Brasil.

A estratégia dos Dias Nacionais de Vacinação vem se consolidando, apoiada em bons resultados, de 
modo que a poliomielite está erradicada do Brasil desde 1994. Além disso, nenhum caso de sarampo é 
registrado no país desde o ano 2000. 

Em 2006, o PNI alcançou a meta de 95% do público-alvo durante a campanha de vacinação contra 
a poliomielite, o que reflete o esforço e a capacidade de mobilização do programa para vacinar sua 
população-alvo.

Q
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indicadOres nações Unidas

indicadOres brasileirOs

IndIcador 16 • razão de mortalidade 
materna (estimativas diretas feitas pela 
SVS/MS a partir do SIM/SINASC/MS, 
1997 a  2005)

IndIcador 17 • proporção de partos 
assistidos por profissional de saúde quali-
ficado (utilizado como proxy a proporção 
de partos hospitalares em 2005, a partir 
do SINASC/SVS/MS)

a. proporção de óbitos maternos segundo 
grupo de causas (dados do SIM/SVS/MS, 
2000 a 2005)

b. proporção de cobertura por consultas 
de pré-natal por região de residência da 
mãe (dados da SVS/MS, 2005)

c. número de internações por aborto no 
SUS, por grandes regiões (estimativas 
do SIH/SUS, 2003)

d. taxa de mortalidade de mulheres de 
30  a 69 anos, segundo alguns tipos 
selecionados de neoplasias (dados da 
SVS/MS, 2000 a 2005)

E. taxa de mortalidade de mulheres de 
30 a 69 anos por causas selecionadas 
(dados da SVS/MS, 2000 a 2005

principais iniciativas dO GOvernO federal

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

a. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher

b. Programa de  Humanização do Pré-Natal e Nascimento – PHPN

c. Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal

d. Plano de Ação para o Controle do Câncer de Mama e do Colo do Útero no Brasil

e. Política Nacional de Planejamento Familiar

f. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu
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Sistema Único de Saúde - SUS

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado com a Constituição Federal de 1988, no contexto das políticas 
públicas de seguridade social, que abrangem, além da Saúde, a Previdência e a Assistência Social. É cons-
tituído pelo conjunto de unidades públicas de saúde das três esferas de governo que prestam serviços 
em todo o território nacional, organizadas em redes regionalizadas e hierarquizadas, contando com 
direção única de um gestor público em cada esfera de governo. O financiamento do sistema conta com 
recursos provenientes dos orçamentos da União, estados, Distrito Federal e municípios. O SUS tem a 
participação complementar de instituições privadas de saúde, especialmente as de caráter filantrópico, 
que se vinculam ao sistema mediante a prestação de serviços. 

Os princípios que norteiam o SUS são:
 

• Universalidade – Deve atender toda a população, sem distinções ou restrições.

•  Integralidade – Deve promover ações contínuas de prevenção e tratamento aos indivíduos e às co-
munidades, em todos os níveis de complexidade.

•  Eqüidade – Deve disponibilizar recursos e serviços com justiça, de acordo com as necessidades de 
cada um, canalizando maior atenção aos que mais precisam.

•  Participação social – É um direito e um dever da sociedade participar das gestões públicas em geral e 
da saúde pública em particular; é dever do Poder Público garantir as condições para essa participação, 
assegurando a participação social no SUS.

•  Descentralização – Processo de transferência de responsabilidades de gestão para os estados e mu-
nicípios, atendendo às determinações constitucionais.

O Sistema Único de Saúde, desde sua implantação, no início da década de 1990, vem contabilizando 
avanços. Pode-se destacar o obtido na sua universalização, em decorrência de um processo de descen-
tralização de responsabilidades, atribuições e recursos da esfera federal para estados e municípios. 
Hoje, o SUS é a principal, quando não exclusiva, forma de acesso aos serviços de assistência à saúde de 
cerca de 70% da população brasileira, especialmente a de menor nível de renda.
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MS
a.  Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher foi elaborada com a participação de diver-
sos setores da sociedade civil organizada, em especial o movimento de mulheres, sociedade científica, 
pesquisadores, entidades de classe e estudiosos da área, gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
ministérios envolvidos com o tema, refletindo o compromisso com a implementação de ações de saúde 
que contribuam para a garantia dos direitos humanos das mulheres e reduzam a morbi-mortalidade 
por causas preveníveis e evitáveis. Seu lançamento ocorreu em 2004 e, desde então, vem norteando as 
ações do Ministério da Saúde na oferta de serviços às mulheres.

A política incorpora a integralidade e a promoção da saúde como princípios norteadores e busca con-
solidar os avanços no campo dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção 
obstétrica, no planejamento familiar, na atenção ao abortamento inseguro e no combate à violência 
doméstica e sexual. Agrega, também, a prevenção e o tratamento de mulheres vivendo com HIV/aids e 
as portadoras de doenças crônicas não-transmissíveis e de câncer ginecológico. Além disso, amplia as 
ações para grupos historicamente alijados das políticas públicas, nas suas especificidades e necessidades, 
como as mulheres negras, as indígenas, as lésbicas, as presidiárias e as trabalhadoras rurais. 

Estão entre as mais recentes ações:

•  Lançamento do Programa Nacional de Atenção aos Portadores de Anemia  Falciforme e aumento em 
50% do valor dos incentivos para as Equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal que atendem popu-
lações remanescentes de quilombos ou residentes em assentamentos.

•  Elaboração do livreto “Saúde das Mulheres Lésbicas e Bissexuais”.
•  Apoio à Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG) na formação de multi-

plicadoras em Gênero, Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos, com foco nas políticas do Movimento 
Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) e na Política de Saúde para a População 
do Campo.

•  Qualificação de profissionais de saúde de dez estados, que estão organizando a atenção integral à saúde 
das mulheres em situação prisional.

•  Organização da Rede de Atenção às Mulheres e Adolescentes em Situação de Violência, chegando 
à implantação de 121 serviços em todas as regiões do país e à previsão de implantação de mais 40 
unidades.

•  Elaboração de norma técnica de Atenção à Mulher no Climatério, voltada para os profissionais de 
saúde da atenção básica e de outros níveis da atenção que cuidam de mulheres nesse período de 
suas vidas.

•  Lançamento do Plano de Ação para o Controle do Câncer de Mama e do Colo do Útero no Brasil 2005 
– 2007, que tem como diretrizes: aumento da cobertura da população-alvo; garantia da qualidade; 
fortalecimento do sistema de informação; desenvolvimento de capacitações; desenvolvimento de 
pesquisas; e mobilização social. 

MS
b. Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento - PHPN

O Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento (PHPN) faz parte da estratégia do Pacto Na-
cional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, concentrando esforços no sentido de reduzir 
as altas taxas de morbi-mortalidade materna e perinatal. São ações priorizadas pelo programa:

•  Humanização da atenção ao parto: realização de dois seminários nacionais e 29 estaduais em Atenção 
Obstétrica e Neonatal Humanizadas Baseadas em Evidências Científicas, para 1.787 profissionais, 
diretores/as, chefias de obstetrícia e neonatologia e chefias de enfermagem obstétrica das 439 maiores 
maternidades de cada um dos estados brasileiros. Q
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•  Regulamentação da Lei do Acompanhante, instituindo a remuneração de R$ 6 por dia para acompa-
nhante e estabelecendo prazo de seis meses para os hospitais se adaptarem.

•  Ações de qualificação: formação de 370 doulas (mulheres que oferecem suporte físico e emocional a 
gestantes, antes, durante e após o parto) comunitárias para acompanhamento de parturientes em 13 
estados; apoio técnico e financeiro a faculdades de enfermagem de todos os estados para a realização 
de 34 cursos de especialização em enfermagem obstétrica; apoio técnico e financeiro à capacitação de 
85 multiplicadores profissionais de saúde para atuarem como instrutores e 904 parteiras tradicionais 
em 11 estados.

Em 2002, havia 485.023 gestantes cadastradas no programa, sendo que somente 26.346 concluíram 
todos os procedimentos previstos de pré-natal. O número de gestantes cadastradas em 2005 subiu 
para 1.999.716 e, deste total, 310.567 gestantes concluíram todos os procedimentos. Além disso, vem 
crescendo o número de municípios que aderem ao programa, conforme tabela abaixo:

Municípios que aderiram ao Programa de
Humanização do Pré-Natal e Nascimento, por ano

Ano	 Municípios	Aderidos
2000 55
2001 2.465 
2002 1.463 
2003 451 
2004 391 
2005 175 
2006 211
Total	 5.211	

Fonte: Ministério da Saúde

MS
c. Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal

Reconhecendo que o combate às variadas causas da mortalidade infantil só pode ser realizado com efetividade 
mediante a articulação de um conjunto de ações intersetoriais, governamentais e não-governamentais, 
o Governo Federal tem procurado fortalecer parcerias, que se consolidam na definição de pactuações 
para reforçar o compromisso com o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

O Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal tem por objetivo articular ações dos governos 
e da sociedade civil, envolvendo diferentes atores sociais na qualificação da atenção às mulheres e aos 
recém-nascidos, visando à redução da mortalidade materna e neonatal. 

Conforme informado no primeiro Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de De-
senvolvimento do Milênio, de 2005, o Governo Federal ratificou o conjunto de ações prioritárias 
contempladas no referido pacto. Entre essas ações estão: 1) assegurar o direito de acompanhante no 
pré-parto, parto e pós-parto imediato e o alojamento conjunto, inclusive nos serviços privados; 2) 
garantir que mulheres e recém-nascidos não sejam recusados nos serviços e tenham atendimento 
adequado; 3) investir na qualificação de maternidades e hospitais que realizam parto e serviços de 
urgência para atenção às mulheres e aos recém-nascidos; 4) implantar e apoiar ações de vigilância 
do óbito materno e infantil.

Lançado em 2004, o pacto vem sendo considerado pela Organização das Nações Unidas como um modelo 
de mobilização e diálogo social para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, pois Q
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integra as três instâncias de governo - federal, estaduais e municipais, assim como um amplo leque de 
organizações representativas da sociedade civil. 
 

A Comissão Nacional de Mortalidade Materna foi reativada, contribuindo para a elaboração de políticas 
de redução da mortalidade materna no Brasil. Além disso, promoveu treinamentos de profissionais de 
saúde para a organização da investigação do óbito materno e a criação de comitês de morte materna. 
Também apoiou técnica e financeiramente a organização de Comitês de Morte Materna nos estados 
da região Norte. 

Além de apoiar financeiramente a realização de 38 estudos sobre mortalidade materna ou neonatal, em 
2006 o país publicou o “Estudo da Mortalidade de Mulheres de 10 a 49 Anos”, com ênfase na mortali-
dade materna, que foi relevante para a definição das estratégias e ações da Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher.

MS
d. Plano de Ação para o Controle do Câncer de Mama e do Colo do Útero no Brasil

O Plano para o Controle do Câncer de Mama e do Colo de Útero articula ações específicas dirigidas ao 
câncer de mama e de colo de útero e está baseado na Política Nacional de Atenção Oncológica.

As estratégias de prevenção e controle do câncer do colo do útero e da mama têm por objetivo reduzir a 
incidência, a mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e sociais desses tipos de câncer, por meio 
da oferta de serviços para prevenção e detecção em estágios iniciais da doença e para o tratamento e a 
reabilitação das mulheres.

O Plano de Ação é composto pelas seguintes diretrizes estratégicas a serem desenvolvidas nos distintos 
níveis de atenção à saúde: aumento da cobertura da população-alvo; garantia da qualidade; fortaleci-
mento do sistema de informação; desenvolvimento de capacitações; desenvolvimento de pesquisas; e 
mobilização social.

MS
e. Política Nacional de Planejamento Familiar

No Dia Internacional da Saúde da Mulher e Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna, 
28 de maio de 2007,  foi lançada a Política Nacional de Planejamento Familiar. A política amplia a oferta 
de métodos contraceptivos na rede pública de saúde e nas drogarias e farmácias privadas credenciadas 
ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

A proposta também inclui uma ampla campanha de esclarecimento e estímulo ao planejamento familiar, 
com a distribuição, em larga escala, de material educativo sobre os diferentes métodos de contracepção. 
Esse material será distribuído em escolas, centros comunitários, no Programa Saúde da Família e contém 
informações sobre as diversas maneiras de se evitar uma gravidez não planejada. 

As medidas da política, entre outras, são as seguintes: 

•  As farmácias privadas vinculadas ao programa Aqui tem Farmácia Popular passam a oferecer anti-
concepcionais. O programa abrange cerca de 3.500 pontos de venda e esse número deve ser ampliado 
para 10 mil até o final do ano. Os medicamentos são fornecidos por até 10% do preço normalmente 
praticado pelo mercado.

•  Ampliação da oferta gratuita de contraceptivos para a Farmácia Básica (nos postos de saúde) para 50 
milhões de cartelas de pílula combinada e 4,3 milhões de ampolas de injetável mensal ou trimestral, 
entre outros métodos. Q
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•  Campanha publicitária de esclarecimento e estímulo ao planejamento familiar. 
•  Distribuição, em larga escala, de material educativo sobre os diferentes métodos de contracepção para 

utilização em escolas, centros comunitários, no Programa de Saúde da Família e unidades assistenciais 
e unidades de saúde. 

•  Estímulo à realização e ampliação de vasectomia nos serviços públicos de saúde.
•  Expansão do programa de Humanização do Atendimento, HumanizaSUS, com a introdução do pro-

grama Maternidades Amigas da Mulher.

MS
f. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 

O Serviço de Atendimento Móvel às Urgências (Samu) é o serviço de atendimento pré-hospitalar do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Foi estruturado para prestar assistência às pessoas em situações de 
urgência real ou presumida, seja por causas clínicas (como infartos do coração e derrames cerebrais), 
traumáticas (fraturas e ferimentos decorrentes de acidentes) ou psiquiátricas (doenças mentais e uso 
de drogas).

No que se refere ao atendimento de urgências pediátricas e obstétricas, a implantação do Samu repre-
senta uma mudança em relação às iniciativas anteriores, que ficavam restritas ao trauma e à ampliação 
dos leitos de UTI neonatal. Esse é um passo importante tanto para a ampliação do acesso quanto para 
a qualificação da assistência.

O Samu destina-se a melhorar o nível de resposta do sistema de saúde nestes casos e está permitindo a 
organização e a racionalização da rede pública, visto que, na Central de Regulação deste serviço, o mé-
dico atende a chamada de socorro e tem autonomia para fazer a triagem do atendimento, decidindo o 
encaminhamento do paciente segundo informações de vagas em leitos de emergências nos hospitais. 

A estrutura física do Samu requer Centrais de Regulação Médica das Urgências, com fácil acesso ao 
público, por via telefônica (192), em sistema gratuito, e o envolvimento de outros profissionais não 
oriundos da área de saúde, como telefonistas, rádio-operadores e condutores de veículos de urgência. 

Entre os principais resultados obtidos, destacam-se:

•  Rede nacional constituída por 111 Samus, com cobertura populacional de 91,7 milhões de habitantes, 
em 906 municípios. 

• Adequação de áreas físicas das Centrais de Regulação de 136 Samus. 
• Distribuição de 1.608 ambulâncias adquiridas em 2004 e 2006. 
•  Distribuição de 3.065 equipamentos e 156 incubadoras de transporte neonatal adquiridos em 2004, 

2005 e 2006.
•  Entrega de 3 “ambulanchas” (1 Samu Macapá e 2 Samus Manaus) para garantir acesso por transporte 

fluvial na região Norte. 
•  Parceria com a Polícia Rodoviária Federal para adição de 13 ambulâncias de suporte básico e 4 am-

bulâncias de suporte avançado, além da disponibilização de transporte aero-médico, principalmente 
para a Amazônia Legal e a região pantaneira, com a adição de 2 helicópteros.

Q
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Meta 7
(nações Unidas)

até 2015,  
ter detidO  
a prOpaGaçãO  
dO Hiv/aids  
e cOmeçadO  
a inverter a 
tendência atUal

indicadOres nações Unidas

indicadOres brasileirOs

IndIcador 18 • taxa de prevalência 
do HIV/aids entre as mulheres grávi-
das com idades de 15 a 24 anos (dados 
do MS de prevalência da infecção pelo 
HIV entre parturientes de 15 a 24 anos 
para 2004)

IndIcador 19 • taxa de utilização de 
anticoncepcionais (indicador não dis-
ponível)

IndIcador 19 a • uso de preservativos 
na última relação sexual de risco (dados 
da Pesquisa de Conhecimento, Atitudes 
e Práticas com a População Brasileira de 
15 a 54 Anos - PCAP-BR, 2004)

IndIcador 19 b • proporção de pessoas 
entre 15 e 24 anos com conhecimento 
correto do HIV/aids (dados da PCAP-BR, 
2004, para população de 15 a 54 anos)

IndIcador 20 • número de crianças 
tornadas órfãs pela aids (informações 
atualizadas não disponíveis)

a. taxa de incidência de aids, segundo 
região de residência por ano de diagnós-
tico (dados do MS/SVS/PN DST-AIDS 
1995 a 2005)

b. prevalência da infecção pelo HIV entre 
a população de 15 a 49 anos, por sexo 
(dados do PN DST-Aids, 2004)

c. taxa de mortalidade por aids segundo 
região de residência por ano do óbito 
(dados do MS/SVS/PN DST-AIDS 1995 
a 2005)

principais iniciativas dO GOvernO federal

a. Programa DST/aids

b. Programa Nacional de Controle da Malária - PNCM

c. Programa Nacional de Controle da Tuberculose

d. Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase

e. Pensão aos Atingidos pela Hanseníase
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Meta 8
(nações Unidas)

até 2015, ter 
detidO a incidência 
da malária e de 
OUtras dOenças 
impOrtantes  
e cOmeçadO  
a inverter a  
tendência atUal

Meta 8a
(brasileira)

até 2015, 
ter redUzidO a 
incidência da 
malária e da 
tUbercUlOse

indicadOres nações Unidas

indicadOres brasileirOs

IndIcador 21 • taxa de prevalência e de 
mortalidade ligadas à malária (Incidência 
Parasitária Anual, dados do SIVEP-Malá-
ria/SVS/MS, 2000 a 2005 e coeficiente 
de letalidade da malária na Amazônia 
Legal, dados SIM/Datasus/MS e SIVEP-
Malária/SVS/MS, 1999 a 2005)

IndIcador 22 • proporção da população 
das zonas de risco que utiliza meios de 
proteção e de tratamento eficazes contra 
a malária (indicador não disponível)

IndIcador 23 • taxa de prevalência e 
mortalidade ligadas a tuberculose (dados 
da SVS/MS de mortalidade por tuber-
culose de 1980 a 2005)

IndIcador 24 • proporção de casos 
de tuberculose detectados e curados 
no âmbito de tratamentos de curta 
duração sob vigilância direta (utilizado 
como proxy o encerramento para casos 
novos de tuberculose por categorias de 
encerramento em Unidades de Saúde 
com e sem tratamento supervisionado 
SINAN/SVS/MS, 2000 a 2003)

a. número de casos de malária na Amazônia 
Legal (dados SIVEP-Malária/SVS/MS)

b. incidência e taxa de incidência de tu-
berculose (de todas as formas, pulmo-
nar e pulmonar bacilífera), por ano de 
notificação (dados SINAN-TB/SVS/MS, 
2000 a 2005).

principais iniciativas dO GOvernO federal

a. Programa DST/aids

b. Programa Nacional de Controle da Malária – PNCM

c. Programa Nacional de Controle da Tuberculose

d. Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase

e. Pensão aos Atingidos pela Hanseníase

Meta 8B
(brasileira)

até 2010,  
ter eliminadO  
a Hanseníase

Voltar para o índice  Q



ObjetivOs de desenvOlvimentO dO milêniO • iniciativas GOvernamentais • brasil65

MS
a. Programa DST/aids

O Programa Nacional de DST e aids desenvolve ações e atividades em prevenção ao HIV/aids e outras 
DST visando: 1) formular políticas públicas no campo da saúde para reduzir a incidência do HIV/aids 
e outras DST e a vulnerabilidade da população brasileira a esses agravos; 2) promover a qualidade de 
vida das pessoas vivendo com HIV/aids; e 3) e reduzir o estigma e os demais impactos sociais negativos 
do HIV/aids e outras DST, por meio de ações pautadas pela ética, pelo respeito à diversidade sexual, 
racial, étnica, social, econômica e cultural e pelo compromisso com a promoção e a atenção à saúde, em 
consonância com os princípios e as diretrizes do SUS, contribuindo para a resposta global à epidemia.

Entre os principais conceitos aplicados no campo da prevenção, encontram-se: risco e vulnerabilidade, 
promoção à saúde e eqüidade, participação e controle social, gestão descentralizada das ações de pre-
venção, integralidade e intersetorialidade. Dessa forma, o programa atua preventivamente com mais 
de 20 públicos-alvos diferentes, principalmente mulheres, adolescentes e idosos, usuários de drogas, 
profissionais do sexo, caminhoneiros, garimpeiros, profissionais de saúde etc.

Em 2006, entre os principais resultados obtidos pela execução do programa, destacam-se: 

•  Atendimento de 320.000 pessoas que vivem com HIV/aids, usuárias do SUS, pelo Ministério da Saúde 
e parceiros estaduais e municipais. 

•  Disponibilização de antirretrovirais para 180.000 pacientes com HIV/aids e talidomida para 100% 
das pessoas com indicação de tratamento ARV.

•  Implementação do programa de Saúde e Prevenção das DST/aids nas escolas em 50% dos municípios 
brasileiros. 

•  Distribuição de 253 milhões de preservativos masculinos e de 1,3 milhão de preservativos femininos. 
•  Realização de tratamento de 60% das gestantes HIV+, com ampliação da testagem de 69% para 95% 

da sífilis em gestantes. 
•  Aumento de 24% no número de notificações de sífilis congênita e de 8% no número de notificações 

de gestantes HIV+ e crianças expostas. 
•  Implantação do diagnóstico de HIV e de sífilis em 34 distritos indígenas, aumentando de 34% para 

68% a testagem. 
•  Apoio a 100 projetos de organizações governamentais e não-governamentais para o desenvolvimento 

de ações de prevenção às DST e ao HIV/aids entre populações mais vulneráveis em municípios do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste e em municípios de fronteiras. 

•  Ampliação em 90% da capacidade nacional para produção de testes rápidos para o HIV e a sífilis. 
•  Ampliação em 28%, de 548 para 688, da rede de serviços ambulatoriais em HIV/aids. 
•  Implantação do tratamento das lipodistrofias em pessoas que vivem com HIV/aids nos 26 estados e 

no Distrito Federal.

odm 6
InIcIatIvas do 

Governo Federal
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MS
b. Programa Nacional de Controle da Malária - PNCM

Os principais objetivos do Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM) são reduzir a incidência 
da doença, diminuir o número de ocorrências de formas graves, reduzir a taxa de mortalidade e letali-
dade, minimizar o problema da transmissão em áreas urbanas e manter a ausência da doença em locais 
onde a transmissão já não existe.

O PNCM utiliza várias estratégias para atingir seus objetivos, entre elas: diagnóstico precoce e tratamento 
oportuno e adequado dos casos; intervenções seletivas para o controle vetorial; detecção imediata de 
epidemia; busca do maior envolvimento do nível local na execução das medidas de controle; e monito-
ramento e avaliação regular do comportamento da doença em sua abrangência territorial. 

No ano de 2006, foram realizados aproximadamente 3,4 milhões de exames para diagnóstico de ma-
lária na Amazônia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima 
e Tocantins). Houve aumento de 13,1% no número de unidades de diagnóstico, em comparação com 
2005, passando de 2.909 para 3.290 unidades. O incremento no número de unidades deu-se em todos 
os estados da região.

A busca passiva é a forma mais usada para detecção de casos de malária, sendo que nos últimos anos vem 
aumentado progressivamente o percentual de lâminas coletadas por este meio, passando de 38,5%, em 
2003, para 47,9%, em 2006. Os Estados do Acre, Amazonas, Maranhão e Roraima apresentaram, em 
2006, proporções de incidência da doença acima do encontrado na Amazônia Legal. 

Em 2006, as metas estabelecidas pelo PNCM foram atingidas, principalmente para os indicadores de 
gravidade da doença. Infelizmente, esses resultados positivos não aconteceram em todos os Estados da 
Amazônia Legal – dos nove que compõem essa região, Acre e Amapá apresentaram aumento, enquanto 
os demais registraram redução na incidência da doença.

No segundo semestre de 2006, após cinco anos de estudos promovidos pela Organização Pan-Americana 
de Saúde em parceria com o Ministério da Saúde, por intermédio da Rede Amazônica de Vigilância da 
Resistência às Drogas Antimaláricas (RAVREDA), começou a implantação do novo esquema terapêutico 
da malária por Plasmodium falciparum, com drogas associadas à base de artemisinina. 

MS
c. Programa Nacional de Controle da Tuberculose 

O Programa Nacional de Controle da Tuberculose tem como principal objetivo reduzir a morbidade da 
tuberculose, ainda um grave problema de saúde no Brasil, com cerca de 75 mil novos casos notificados 
em 2004, numa taxa de incidência de 41 por 100 mil habitantes. 

As ações do programa são descentralizadas para secretarias estaduais e municipais de saúde, utilizando 
prioritariamente as Equipes de Saúde da Família e agentes comunitários, com acompanhamento dos 
resultados por meio da Programação Pactuada Integrada do SUS. O Governo Federal  ainda presta apoio 
a ações educativas e estratégias para adesão do paciente ao tratamento desenvolvido por organizações 
do terceiro setor. 

Em 2006, os principais resultados obtidos foram: a expansão da cobertura de serviços para a atenção 
básica, o fortalecimento das ações com ONGs e outras instituições através da Parceria Brasileira Contra 
a Tuberculose e a implantação do controle de qualidade dos medicamentos anti-tuberculose utiliza-
dos no Brasil. Com esse conjunto de ações, a posição do Brasil no ranking da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) melhorou, passando da 14ª para a 16ª colocação entre os países com maior número de 
casos da doença. Q
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MS
d. Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase

Considerando que o Brasil detém o 2º maior número de casos de hanseníase no mundo, o objetivo do 
Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase é reduzir a morbidade da doença, atingindo níveis 
de eliminação como problema de saúde pública. 

Entre as estratégias para atingir tal objetivo estão o diagnóstico dos novos casos e o tratamento dos 
doentes (com diminuição do abandono do tratamento), o incremento das altas por cura e o acompa-
nhamento efetivo de todos os casos, assegurando ainda o suprimento dos medicamentos. Para tanto, 
o foco deve ser mantido nas seguintes ações: mobilização de Estados e Municípios; apoio e assessoria 
técnica para capacitação de profissionais de Equipes da Saúde da Família, agentes comunitários de saúde 
e profissionais da rede básica de atenção; e garantia de oferta de medicamentos para o tratamento da 
hanseníase de forma gratuita em todos os serviços públicos de saúde. 

O programa está ampliando ações de prevenção e diagnóstico, aumentando a cobertura de serviços 
para chegar ao nível ideal de 90% de cura em 2007. Entre os principais resultados obtidos em 2006 
destacam-se: a expansão da cobertura de serviços da atenção à hanseníase; a reestruturação dos antigos 
hospitais-colônia; o fortalecimento das ações de prevenção de incapacidade e reabilitação; o fortaleci-
mento das parcerias com ONGs; e a adequação do cálculo de medicamentos.

SEDH/MPS
e. Pensão aos Atingidos pela Hanseníase

Em maio de 2007, foi editada legislação concedendo pensão especial, mensal, vitalícia e intransferível 
às pessoas atingidas pela hanseníase que foram submetidas, até 31 de dezembro de 1986, a isolamento 
e internação compulsórios em hospitais-colônia.

A legislação sanitária brasileira, na primeira metade do século passado, em conformidade com os conhe-
cimentos científicos da época, previa o isolamento de pessoas com hanseníase em colônias construídas 
especificamente para este fim. A internação compulsória foi abolida formalmente em 1962, mas há 
registros de casos ocorridos até a década de 1980. Com o fim do isolamento compulsório, houve um 
regime de transição semi-aberto. Entretanto, como a maior parte dos pacientes dos hospitais-colônia 
foi internada ainda na juventude e permaneceu institucionalizada por várias décadas, a dificuldade de 
viver no mundo exterior, devido ao forte estigma da doença, forçava-os a voltar.

Nos últimos 20 anos, os hospitais-colônia passaram apenas a asilar antigos doentes que não pos-
suíam mais vínculos familiares ou sociais, aqueles que, mesmo curados, continuavam dependen-
tes de tratamento por conta de seqüelas, além de ex-pacientes que saíram mas retornaram por não 
terem condições de sobreviver fora da instituição. Dos 101 hospitais-colônia outrora existentes no 
país, cerca de 33 continuam parcialmente ativos. Estima-se que existam atualmente cerca de 3.000 
remanescentes do período de isolamento.

Reconhecendo a gravidade da situação, foi instituído um grupo de trabalho com o duplo objetivo de 
proceder levantamento da situação dos residentes nas ex-colônias e propor a execução de ações de pro-
moção dos direitos de cidadania dessa população. Uma das recomendações foi a criação de uma Pensão 
Indenizatória Vitalícia de caráter pessoal e intransferível aos ex-internos, ação de grande impacto na 
qualidade de vida de uma população que sofre com as graves seqüelas adquiridas e a avançada idade. 
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Meta9
(nações Unidas)

inteGrar Os 
princípiOs dO 
desenvOlvimentO 
sUstentável 
nas pOlíticas 
e prOGramas 
naciOnais e reverter 
a perda de recUrsOs 
ambientais.

indicadOres nações Unidas

indicadOres brasileirOs

IndIcador 25 • proporção de áreas terrestres 
cobertas por florestas (dados do MMA/FRA 
2005 para florestas naturais e florestas plan-
tadas em 2005)

IndIcador 26 • fração da área protegida para 
manter a diversidade biológica sobre a superfície 
total (número, tipos e áreas de Unidades de 
Conservação; dados do IBAMA/ MMA, 2005 
para UC federais e do IBGE, 2002 para UC mu-
nicipais; número e áreas de Terras Indígenas; 
dados da FUNAI, 2005)

IndIcador 27 • uso de energia (equivalente 
a quilos de petróleo) por US$ 1,00 PPC do PIB 
(dados do BEN/2004 para intensidade no uso 
de energia, calculada a partir de dados sobre 
oferta de energia e sobre consumo de energia, 
de 1970 a 2003)

IndIcador 28 • emissões per capita de CO2 
em 2002 (dados da Agência Internacional de 
Energia) e de outros gases de efeito estufa (dados 
da Comunicação Inicial do Brasil à Convenção das 
Nações Unidas sobre Mudança no Clima/MCT 
1990 e 1994, publicados em 2005) e consumo 
de substâncias eliminadoras de ozônio (dados 
do IBAMA e do MDIC, 2005)

INDICADOR 29 • proporção da população 
que utiliza combustíveis sólidos (dados da 
PNAD/IBGE, 1992 a 2005, para a proporção 
de moradores em domicílios particulares per-
manentes que utilizam predominantemente 
lenha no fogão)

a. área original e área de remanescentes florestais 
da Mata Atlântica em 1990 e 1995 (dados da 
Fundação SOS Mata Atlântica, INPE e Instituto 
Socioambiental, 1998)

b. taxa média de desmatamento da Amazônia, 
em 1977-1988 e de1988 a 2004 (dados do INPE, 
2005)

C. número e área total de Unidades de Conservação 
federais, 2002 a 2005 (dados do IBAMA/MMA, 
2005)

D. distribuição da área total de Unidades de Con-
servação federais em categorias de manejo, 2005 
(dados do IBAMA/MMA, 2005)

E. número, tipos e áreas de Unidades de Con-
servação municipais, em 2002 (dados do IBGE, 
2005)

F. população indígena no Brasil (FUNAI, 2005)

G. número total de terras indígenas, Brasil, 2005 
(FUNAI, 2005)

H. número total de terras indígenas e área daquelas 
que têm situação fundiária regularizada ou em 
fase de finalização, Brasil (FUNAI, 2005)

I. oferta interna de energia no Brasil, em 2003 
(dados do BEN,2004) J. intensidade no uso de 
energia no setor agropecuário, em 1995 e 2003 
(dados do BEN, 2004)

K. intensidade no uso de energia na indústria, em 
1995 e 2003 (dados do BEN, 2004)

L. intensidade no uso de energia no setor de 
transportes, em 1995 e 2003 (dados do BEN, 
2004)

M. intensidade no uso de energia no setor de ser-
viços, em 1995 e 2003 (dados do BEN, 2004)

n. emissões de CO2  por dólar de PIB, em 2002 
(dados da Agência Internacional de Energia)

o. emissões de CO2  por oferta interna de ener-
gia, em 2002 (dados da Agência Internacional 
de Energia)

P. emissões de CO2 , metano, óxido nitroso, óxidos 
de nitrogênio e monóxido de carbono, 1990 e 
1994 (dados do MCT, 2005)

Q. consumo de CFC, PCA, brometo de 
metila, halons, CTC, HCFC, 1992 e 2003 (dados 
do IBAMA/MMA e MDIC, 2005)

principais iniciativas dO GOvernO federal

1 • Recursos Ambientais:

a.  Projeto de conservação e Utilização Sustentável da diversidade biológica 
brasileira – Probio

b. Programa de conservação e recuperação dos biomas brasileiros

c. Programa nacional de Áreas Protegidas do brasil

d.  Programa de Prevenção e combate aos desmatamentos, Queimadas e 
Incêndios Florestais – FLorEScEr

e. Programa nacional de Florestas – PnF

f. Programa comunidades Tradicionais

g.  Programa de desenvolvimento Sócioambiental da Produção Familiar rural 
– Proambiente

h.  Plano de desenvolvimento regional Sustentável para a Área de Influência da 
rodovia br-163

i. Probacias

j.  Programa de revitalização de bacias hidrográficas em Situação de 
Vulnerabilidade e de degradação ambiental

k.  Programa de ação nacional de combate à desertificação e Mitigação dos 
Efeitos da Seca – Pan/brasil

l.  Programa nacional de controle da Qualidade do ar – Pronar e Programa de 
controle da Poluição do ar por Veículos automotores – Proconve

m.  Programa brasileiro de Eliminação da Produção e do consumo das 
Substâncias que destroem a camada de ozônio – Pbco 

n. Programa de Educação ambiental para Sociedades Sustentáveis

o. Programa nacional de capacitação de Gestores ambientais – Pnc

p. Tarifa Social de Energia Elétrica

q. Programa Luz para Todos

r. Programa nacional de Produção e Uso do biodiesel – PnPb

s. Fontes alternativas de Energia

t. Eficiência Energética

Voltar para o índice  Q
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Meta11
(nações Unidas)

até 2020, 
ter alcançadO 
Uma melHOra 
siGnificativa na vida 
de pelOs menOs 
100 milHões de 
Habitantes de 
assentamentOs 
precáriOs.

Meta10
(nações Unidas)

redUzir pela 
metade, até 2015, 
a prOpOrçãO da 
pOpUlaçãO sem 
acessO permanente 
e sUstentável 
à áGUa pOtável 
e esGOtamentO 
sanitáriO. 

indicadOres nações Unidas

indicadOres nações Unidas

IndIcador 30 • proporção da população  
urbana e rural com acesso a uma fonte de 
água tratada (utilizados microdados da PNAD, 
1992 a 2003), para o acesso a água por rede 
geral, poço ou nascente ou outro tipo

IndIcador 31 • proporção da população 
com acesso a melhores condições de esgo-
tamento sanitário – urbano e rural (dados 
da PNAD, 1992 a 2003) para esgoto por 
rede geral, fossa séptica, fossa rudimentar 
e outros tipos

IndIcador 32 • proporção de domicílios com posse segura da moradia (dados da 
PNAD, 1992 a 2003, sobre condições de moradia adequadas segundo metodologia do 
UN/Habitat) 

indicadOres brasileirOs

a. percentual da população que vive em  
domicilios particulares permanentes com 
água canalizada, por município (dados do 
Censo, 2000)

b. percentual de domicílios urbanos com 
acesso esgotamento sanitário por rede geral 
ou fossa séptica (IPEA/DISOC, com base nos 
microdados do Censo IBGE, 2000)

indicadOres brasileirOs

a. número de domicílios e pessoas em as-
sentamentos precários por Grandes Regiões 
(IBGE e CEM/CEBRAP-MCidades, com bases 
nos microdados do Censo, 2000)

b. déficit habitacional quantitativo segundo 
total, urbano, rural, componentes do déficit, 
faixa de renda e Grandes Regiões (Funda-
ção João Pinheiro/MCidades, com base nos 
microdados da PNAD, 2005)

c. números de domicílios em assentamen-
tos informais (dados da Secretaria de Pro-
gramas Urbanos do Ministério das Cidades 
para 2000)

d. moradias inadequadas segundo as Gran-
des Regiões (IPEA/DISOC, com base nos 
microdados da PNAD, 2005)
 

E. percentual de domicílios particulares per-
manentes urbanos com condições de mora-
dia adequadas, segundo grandes regiões e 
cor/raça dos chefes de domicílio (microdados 
do IBGE, PNAD, 1992 a 2005)

principais iniciativas dO GOvernO federal

2 • Água Potável e Esgotamento Sanitário:

a. Programa Saneamento para Todos

b. Programa Saneamento rural 

c. construção de cisternas

d. Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto

e. Programa drenagem Urbana Sustentável 

f. Programa resíduos Sólidos Urbanos

principais iniciativas dO GOvernO federal

3 • Assentamentos Precários:

a. Programa de Subsídio à habitação de Interesse Social

b. Programa de arrendamento residencial – Par

c. Programas carta de crédito associativo e carta de crédito Individual

d. ampliação dos recursos destinados ao mercado imobiliário

e. habitação de Interesse Social 

f.  Programa de Urbanização, regularização e Integração de assentamentos 
Precários

g. Programa Papel Passado

Voltar para o índice  Q
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1 • Recursos Ambientais:

MMA
a. Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira – Probio

O Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (Probio) objetiva 
promover a conservação de espécies da flora e da fauna ameaçadas ou não de extinção e a repartição dos 
benefícios derivados da utilização da biodiversidade; induzir, por meio de editais e outros instrumentos, 
a realização de pesquisas e avaliações, a disseminação do conhecimento, bem como o desenvolvimento 
de projetos demonstrativos; estabelecer parcerias para a incorporação do componente “biodiversidade” 
nas políticas públicas setoriais; promover a conservação e o uso sustentável da biodiversidade de man-
guezais em áreas protegidas, fortalecendo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC) e o quadro legal e institucional direcionado à proteção desse ecossistema. 

O Probio teve sua execução finalizada em 2006 e, no total, foram apoiados 144 subprojetos, em seus dez 
anos de atuação. Os resultados das pesquisas, produção e divulgação científica foram: 648 estudantes 
e profissionais apoiados com bolsas de pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq); 216 bancos de dados criados; 25 livros publicados; 33 capítulos de livros publi-
cados; 202 artigos publicados em revistas especializadas; 13 vídeos produzidos; 52 cartilhas e manuais 
produzidos; 411 apresentações de resumos em eventos científicos; e 10 prêmios recebidos em diferentes 
categorias. 

Em 2006 foi realizada revisão da Lista das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção, por parte 
do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA). A partir de setembro de 2007 será iniciado o Probio II.

MMA
b. Programa de Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros

O Programa de Conservação e Recuperação dos Biomas Brasileiros objetiva definir diretrizes e orientar 
políticas e projetos que compatibilizem a conservação, a geração de renda, a distribuição da riqueza, a 
valorização das culturas humanas associadas e, ainda, preservar e recuperar os biomas cerrado, pan-
tanal, marinho, costeiro, caatinga, mata atlântica e pampa, por meio da implantação de sistemas de 
gestão integrada e capacitação, a partir das especificidades socioculturais, ambientais e territoriais de 
cada bioma. Os beneficiários são as populações tradicionais, produtores rurais, pescadores, gestores de 
Unidades de Conservação (UC) e governos estaduais e municipais, com vistas à promoção da qualidade 
de vida das populações, com destaque para aquelas que tradicionalmente mantêm relação adequada 
entre os meios de sobrevivênica e a biodiversidade local.

odm 7
InIcIatIvas do 

Governo Federal

Q
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No âmbito dos Biomas Cerrado, Caatinga e Pantanal vale destacar: a Instalação da Comissão Nacional 
do Programa Cerrado Sustentável (CONACER); a aprovação de Emenda Constitucional/PEC 115-A/95 
que eleva os biomas Cerrado e Caatinga a patrimônio nacional; a criação das Reservas Extrativistas 
de Recanto das Araras de Terra Ronca e de Lago do Cedro (GO); a comemoração do Dia Nacional do 
Cerrado - 11 de setembro, com eventos artísticos e culturais; a realização de reuniões sobre “Atualização 
das Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodi-
versidade”, envolvendo pesquisadores, movimentos sociais, setor produtivo e populações tradicionais. 
Especificamente em relação ao Bioma Caatinga merecem destaque: a atualização de áreas prioritárias 
para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade no bioma; o monitora-
mento do projeto “Demonstrações de Manejo Integrado de Ecossistemas e de Bacias Hidrográficas”; as 
articulações entre os diversos atores públicos e privados no processo de catalisação e convergência de 
ações voltadas à conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade. Ressalta-se 
ainda a execução do “Projeto GEF – Caatinga” voltado para o manejo integrado da Floresta Tropical Seca 
da Caatinga, que visa à redução da emissão de carbono e das taxas de desmatamento e a transformação 
e uso mais eficiente da biomassa da Caatinga e, também, o aumento da captura de carbono por meio do 
reflorestamento de áreas degradadas. 

Os principais resultados do Projeto em 2006 foram: 4.436.652 ha de floresta sob manejo sustentável, 
nas Áreas Prioritárias (AP); estabelecimento de 3 unidades demonstrativas de Sistemas Agroflorestais;  
implementação de 3 planos de eco-negócio do pequi e do babaçu na AP Araripe e Umbu e do maracujá 
de boi na AP Petrolina; 2 unidades de beneficiamento para babaçu e pequi na AP Araripe; criação do 
Conselho de Mosaicos na AP Serra da Capivara/Serra das Confusões; criação e instalação de 7 Comitês 
Estaduais da Reserva da Biosfera.

Em relação aos Biomas Mata Atlântica e Pampa, merecem destaque: o acompanhamento dos Projetos 
bilaterais do KfW-Group com Estados da Federação (RS, SC, PR, SP, RJ e MG) e do Projeto Corredores 
Ecológicos do PPG7 (BA, ES); e a criação das seguintes Unidades de Conservação, na Mata Atlântica: 
Reserva Biológica das Perobas/PR – 8.716 ha; Parque Nacional dos Campos Gerais/PR – 21.373 ha; 
Reserva Biológica das Araucárias/ PR – 14.914 ha; Refúgio de Vida Silvestre do Rio Tibagi/PR – 23.100 
ha; Refúgio Vida Silvestre dos Campos de Palmas/PR – 16.582 ha; Reservas Extrativistas - RESEX 
Canavieiras/BA – 100.000 ha. Além disso, foram realizados estudos para criação de 18 áreas de UC e 
Corredor Ecológico nas regiões do Vale do Rio Pelotas/RS, Campos de Cima da Serra/SC, Campo dos 
Padres e Serra da Abelha/SC, e Corredor Ecológico das Araucárias/RS/SC/PR. Também foram realizados 
estudos para criação de RESEX em Cassurubá/BA e Laguna/SC.

É importante ainda ressaltar a relevância do Projeto Mata Atlântica, bioma onde vive 70% da popu-
lação brasileira e é considerado Patrimônio Nacional. Originalmente, cobria 1,3 milhão km² (15% do 
território do país) e hoje está restrito a 27,4% desta área, segundo o Mapa de Cobertura Vegetal Nativa 
dos Biomas Brasileiros (MMA/2006). O Projeto Mata Atlântica conta com apoio financeiro do Fundo 
Fiduciário do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (RFT/PPG7) e, em 
2006, empreendeu: (i) estudos estratégicos que culminaram com a criação da Reserva Biológica das 
Perobas (8.716 ha); Parque Nacional de Campos Gerais (21.286 ha); Reserva Biológica das Araucárias 
(14.914 ha), e Refúgio de Vida Silvestre dos Campos de Palmas (16.582 ha); (ii) aprovação da Lei nº 
11.428/06 - Lei da Mata Atlântica. 

Quanto à Zona Costeira e Marinha destacam-se: a conclusão do mapeamento da zona costeira e dos 
recifes de coral da zona marinha, para cálculo da área total remanescente de manguezal, restinga e 
dunas; a atualização das Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Bene-
fícios da Biodiversidade, com realização de eventos técnicos em todas as regiões do país para subsidiar 
a elaboração de mapas de importância biológica, a delimitação de áreas prioritárias e a qualificação e 
priorização dos polígonos; a instituição do Plano Nacional de Áreas Protegidas, por meio do Decreto 
nº 5.758/06; a realização de ações educativas por meio da “Campanha de Conduta Consciente em Am-
bientes Recifais” com participação de professores, estudantes e agentes de turismo. Q
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MMA
c. Programa Nacional de Áreas Protegidas do Brasil

O Programa Nacional de Áreas Protegidas do Brasil visa à expansão e consolidação do Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e outras áreas protegidas, protegendo a biodiversidade 
e promovendo a justa repartição dos benefícios decorrentes, além de apoiar a implantação de ferramen-
tas para melhoria da gestão. Seus beneficiários são as populações residentes nas áreas de conservação 
e entorno, populações tradicionais e indígenas, pesquisadores, visitantes e usuários de Unidades de 
Conservação. São parceiros do Programa: Ibama, Embrapa, Funai, Universidades e Instituições de 
Pesquisa, Estados, Municípios, Organismos Internacionais e organizações não-governamentais. Como 
resultados, destacam-se: ampliação do sistema federal em 11.026 milhões de hectares, em decorrência 
da criação de 22 UC; reconhecimento de 4 Mosaicos de UC (formado pelas UC Costeiras e Marinhas do 
litoral sul de São Paulo e litoral do Paraná), quais sejam, Mosaico Bocaina, Mosaico Mata Atlântica Cen-
tral Fluminense e Mosaico Mantiqueira; instituição do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, 
por meio do Decreto n° 5.758/06, e criação da Comissão Coordenadora Nacional do Plano; publicação 
do Caderno 3 da Série Áreas Protegidas do Brasil, com diretrizes para a visitação em UC; e inclusão no 
Sistema de Gerenciamento do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, das UC federais e de 
órgãos gestores estaduais e municipais.

O Projeto Corredores Ecológicos se constitui em ação importante do Programa ao complementar o 
fortalecimento do SNUC, com a melhoria do fluxo gênico, por meio da interligação entre as UC e do 
estabelecimento de procedimentos de uso sustentável dos recursos naturais nas áreas de interstício. O 
Projeto é executado de forma descentralizada e atua no Corredor Central da Mata Atlântica (10 milhões 
de ha), envolvendo o sul do Estado da Bahia e do Espírito Santo, e no Corredor Central da Amazônia (52 
milhões de ha), todo situado no Estado do Amazonas. Conta com recursos de doação da Comunidade 
Européia e do Fundo Fiduciário do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 
(RFT/PPG7), por intermédio do BIRD e do Governo da Alemanha/KfW. Atualmente, os recursos estão 
estimados em R$ 80 milhões, incluindo a contrapartida de 20% do Governo Federal e de 20% dos execu-
tores (Estados, Municípios, IBAMA e ONG). Na Mata Atlântica, o Projeto trabalha com a regeneração de 
áreas estratégicas para obter a conexão de fragmentos florestais ainda existentes (7% da mata original) 
e na Amazônia, onde o corredor é ainda um contínuo de florestas, na forma de sua manutenção pela 
utilização sustentável dos recursos naturais. 

Em 2006, foram firmados convênios com os executores para ações de implementação dos dois cor-
redores, com recursos de cerca de R$ 18 milhões. Dentro das Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA) 
foram criadas cerca de 4,7 milhões de ha de novas UC. Na Amazônia Legal, foram apoiados 30 milhões 
de hectares de UC, alcançando 60% de suas metas globais, até 2012. O Fundo de Áreas Protegidas (FAP) 
deu um salto significativo, passando de 5,25 para 12 milhões de dólares de recursos, contando, também, 
com as primeiras doações brasileiras vindas do setor privado - Natura e O Boticário, num esforço pela 
conservação da Amazônia.

MMA
d. Programa de Prevenção e Combate aos Desmatamentos, Queimadas e Incêndios Florestais 
– FLORESCER

O Programa de Prevenção e Combate aos Desmatamentos, Queimadas e Incêndios Florestais (FLO-
RESCER) se propõe a prevenir e combater desmatamentos ilegais, queimadas predatórias e incêndios 
florestais em todos os biomas brasileiros. É executado de forma descentralizada por estados e municípios, 
valorizando experiências exitosas, como a do Arco do Desflorestamento. Abrange treinamento e contratação 
de brigadas de incêndios, aquisição e distribuição de equipamentos e materiais de prevenção e combate 
aos incêndios florestais e controle de queimadas e, ainda, revisão de instrumentos de licenciamento, es-
tabelecendo regras de Manejo Florestal. O monitoramento dos focos de queimadas é realizado com ações 
de fiscalização, orientadas por geoprocessamento e GPS, por terra e ar, nas áreas de desmates e queimadas. 
Quando é verificada a regularidade da situação e adotadas as providências cabíveis. Q
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No âmbito do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, os 
principais resultados em 2006 foram: a redução estimada de 30% da taxa de desmatamento florestal 
na Amazônia Legal; a redução de 49% dos focos de calor; e o monitoramento ambiental de toda a área 
correspondente à Amazônia Legal. 

O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal é coordenado pela 
Casa Civil da Presidência da República e visa à implementação de políticas estruturantes nos diferentes 
órgãos governamentais para o combate ao desmatamento ilegal. O Plano está estruturado de acordo 
com os mapas que identificam a localização das áreas em processo de desmatamento, atualizados quin-
zenalmente. Assim, a fiscalização do IBAMA pode ser mais bem orientada, tornando a ação mais rápida 
e preventiva no combate a este crime ambiental. O Plano prevê a realização de 31 ações estratégicas de 
ordenamento fundiário e territorial, de monitoramento e controle, de fomento à atividade produtiva e 
de infra-estrutura.  Seus principais resultados são: (i) redução de 52% das áreas de desmatamento, nos 
últimos dois anos; (ii) redução significativa da impunidade para crimes ambientais; (ii) operações inte-
gradas de fiscalização do IBAMA na Amazônia; (iii) moralização de instituições federais e estaduais, com 
identificação e punição dos servidores envolvidos em corrupção; (iv) implantação de sistema de controle 
do fluxo de produtos florestais; (v) aumento no valor das multas cobradas em caso de desmatamento 
ilegal; (vi) melhoria do sistema de monitoramento e da metodologia do projeto de monitoramento da 
floresta amazônica por satélite (PRODES); (vii) ampliação do controle social sobre o monitoramento 
do desmatamento; (viii) mudança significativa no perfil fundiário da região; (ix) publicação da Lei 
nº 11.132/05, que permite ao Poder Público decretar áreas sob limitação administrativa provisória. 
Complementarmente ao PRODES, uma nova ferramenta tecnológica foi recentemente desenvolvida 
pelo INPE para o cálculo de áreas florestais desmatadas - o Sistema de Detecção de Desmatamento em 
Tempo Real (DETER). Esse sistema visa à produção de mapas com a localização das áreas em processo 
de desflorestamento atualizados quinzenalmente, o que possibilita uma ação mais rápida e preventiva 
por parte do poder público no combate ao desmatamento ilegal.

MMA
e. Programa Nacional de Florestas – PNF

O Programa Nacional de Florestas (PNF) visa promover manejo sustentável e uso múltiplo de florestas 
nativas públicas e privadas e a expansão sustentável da base florestal plantada, estimulando o desenvol-
vimento das cadeias produtivas, gerando emprego e renda e conservando a integridade dos ecossistemas 
e suas funções ecológicas. Os beneficiários são as populações tradicionais e comunidades usuárias de 
recursos florestais, produtores rurais e empresários do setor florestal. 

O Plano Nacional de Silvicultura com Espécies Nativas e Sistemas Agroflorestais (PENSAF) também 
faz parte das prioridades do PNF, como opção para expansão da base de florestas plantadas e recu-
peração de áreas degradadas. É resultado de ação integrada entre os Ministérios do Meio Ambiente, 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento Agrário e 
objetiva estabelecer as condições básicas para o desenvolvimento da silvicultura com espécies nativas 
e sistemas agroflorestais que proporcionem rendimentos financeiros para produtores rurais e resulte 
em benefícios econômicos, sociais e ambientais. Com o propósito de permitir o manejo sustentável 
das florestas aliado à geração de emprego e renda, foi instituída a Lei nº 11.284/06 – Lei de Gestão de 
Florestas Públicas, que dispõe sobre: (i) criação de florestas nacionais, estaduais e municipais e sua 
gestão direta, nos termos da legislação vigente sobre Unidades de Conservação; (ii) destinação de flo-
restas públicas às comunidades locais; e (iii) concessão onerosa de florestas públicas. Ainda, nesse ato 
legal foram criados o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) na estrutura do MMA e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Florestal (FNDF). 

Os principais resultados do PNF foram: mapeamento das áreas com potencial para proteção e uso sus-
tentável na Região Norte; realização de estudos para a demarcação do zoneamento agro-ecológico nas Q
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regiões de influência da BR-163, Terra do Meio e áreas de conflitos no Estado do Pará; estruturação do 
Centro de Apoio ao Manejo Florestal/Cenaflor, para a elaboração de metodologia para massificação em 
manejo florestal; início da implantação da Rede Nacional de Sementes e Mudas; elaboração de proposta em 
avaliação no Governo Federal para criação do Pronaf Florestal Diferenciado que prevê o rebatimento da 
dívida do produtor rural em 35% pela recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva 
Legal; formulação de proposta ao setor elétrico sobre a aplicação de parte dos recursos provenientes 
da compensação financeira aos estados e municípios (pela exploração de recursos hídricos na geração 
de energia) em recuperação de áreas degradadas; prestação de assistência técnica e extensão florestal a 
4.000 agricultores nos estados do CE, BA, RJ, ES, SP, SC e RS, por meio do Pronaf Mata Atlântica. Pelo 
Pronaf Caatinga, estão em andamento projetos que alcançam cerca de 3.100 agricultores no bioma e 
capacitação de 160 técnicos para a difusão da assistência. No Pronaf Cerrado, estão em andamento 
projetos para formação de agentes multiplicadores de técnicas de manejo apropriadas ao bioma com 
prestação de assessoria técnica a 2.200 agricultores, além de capacitar 320 técnicos.

MMA/MDS
f. Programa Comunidades Tradicionais 

Executado desde 2003, o Programa Comunidades Tradicionais permitiu o apoio a cerca de 1.300 pro-
jetos, beneficiando 65 mil famílias de povos e comunidades tradicionais, em 16 estados, sendo nove da 
Amazônia, Bacia do São Francisco, Paraná meridional e São Paulo. Com foco no desenvolvimento da 
capacidade produtiva e de organização social das comunidades, o Programa é regido pelos princípios de 
uso sustentável dos recursos naturais e da efetiva participação de mulheres nos processos. Cabe destacar 
que parte das famílias beneficiárias está inserida também nas iniciativas para a promoção da segurança 
alimentar e o desenvolvimento sustentável. A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Po-
vos e Comunidades Tradicionais, definida por meio do Decreto n° 6.040/07, é um marco importante, na 
medida em que, com ela, o país reconhece oficialmente a identidade e a condição de sujeitos de direitos 
dos povos e comunidades tradicionais. Tal política é resultado de dois anos de trabalho da Comissão 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT). O MMA 
também desenvolve outras ações, a exemplo do Projeto Carteira Indígena (no âmbito do Programa 
Fome Zero), Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas e Projetos Demonstrativos de Desenvolvi-
mento Sustentável, além de outras ações voltadas ao empoderamento de populações quilombolas e à 
valorização de seus conhecimentos tradicionais. 

O Projeto Carteira Indígena foi criado para incrementar a promoção do desenvolvimento sustentável 
e da segurança alimentar e nutricional dos povos indígenas e incentivar a adoção de práticas produti-
vas econômica e ambientalmente sustentáveis, que respeitem as identidades culturais, mantenham e 
revitalizem seus conhecimentos tradicionais e fortaleçam sua autonomia.  O Projeto beneficia 11.851 
famílias, envolvendo cerca de 60 etnias, em 18 estados. Mais de 80% desses projetos foram apresentados 
diretamente por associações indígenas e todos envolvem as comunidades na sua execução. O Projeto 
Demonstrativo dos Povos Indígenas (PDPI) visa melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas da 
Amazônia brasileira, fortalecendo sua sustentabilidade econômica, social e cultural, em consonância 
com a conservação dos recursos naturais de seus territórios, por meio do apoio a projetos no nível 
local. De 2004 a 2006 o PDPI apoiou 93 projetos, beneficiando 36.767 pessoas de 65 etnias distintas. O 
Projeto Demonstrativo de Desenvolvimento Sustentável (PDA) apoiou 162 projetos em comunidades 
rurais familiares e tradicionais da Amazônia e da Mata Atlântica, com o objetivo de gerar conhecimen-
tos para a construção de sistemas de produção sustentáveis, garantindo o uso sustentável dos recursos 
naturais. Cerca de 14.750 famílias foram beneficiadas nesses projetos, que também desenvolveram: a 
consolidação de experiências bem-sucedidas (31); a identificação de alternativas ao desmatamento e 
às queimadas (49); a implementação de ações de conservação da Mata Atlântica (77); e o apoio a redes 
de organizações sociais na Amazônia (5). No que se refere às populações quilombolas, foram apoiadas 
iniciativas de gestão ambiental, com ênfase na recuperação da base de recursos naturais degradados e 
na promoção de atividades econômicas sustentáveis e compatíveis com a cultura dessas populações. Em 
2006, foram apoiados 54 projetos de atividades produtivas e gestão sustentável de territórios quilombo- Q
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las e de organização social das comunidades tradicionais extrativistas e agricultores. No âmbito desses 
projetos, foram capacitados 668 extrativistas e agricultores em elaboração de projetos, comercialização 
de produtos, manejo florestal, agroecologia, uso de máquinas de desfribilar malva e juta, e organização e 
gestão comunitária. Vale destacar ainda a elaboração de mapeamento de 7 comunidades tradicionais. 

No âmbito do Comitê Executivo Nacional para o Desenvolvimento Sustentável de Alcântara (CENDSA), 
cabe mencionar a criação do Grupo Executivo Interministerial para o Desenvolvimento Sustentável de 
Alcântara - GEI Alcântara, composto por 23 instituições, com o objetivo de articular, viabilizar, propor 
e acompanhar as ações necessárias ao desenvolvimento sustentável do município de Alcântara/MA.

MMA
g. Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural – Proambiente

O Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural (Proambiente) disponi-
biliza mecanismos e incentivos econômicos capazes de tornar atrativos os investimentos em sistemas 
sustentáveis de produção primária. O Proambiente procura promover o equilíbrio entre a conservação 
dos recursos naturais e a produção familiar rural por meio da gestão ambiental territorial rural, do pla-
nejamento integrado das unidades produtivas e da prestação de serviços ambientais. Até 2006, foram 
instituídos 11 Pólos na Amazônia Legal, beneficiando 4.214 famílias, o que resultou em 2.364 Planos de 
Utilização da Unidade de Produção Familiar. Desse total, em 2006, 3.150 famílias foram beneficiadas 
também com prestação de assistência técnica. Nos Pólos da Transamazônica/PA, Bico do Papagaio/TO, 
Noroeste do Mato Grosso/MT, Alto Acre/AC e Ouro Preto D´Oeste/RO estão sendo implementadas as 
atividades previstas nos Planos de Utilização da Unidade de Produção Familiar de 1.768 famílias. 

O Projeto de Gestão Ambiental Rural (GESTAR), que constitui ação importante do Proambiente, tem 
por objetivo melhorar a qualidade de vida da população nas áreas rurais do país por meio de instrumen-
tos de gestão ambiental rural sustentável, em diferentes ecossistemas. Em 2006, foram beneficiadas 
cerca de 9.000 famílias, em 9 pólos, de forma direta, por meio de 27 eventos de capacitação e assistência 
técnica, além de aquisição de equipamentos e assessoria para formação de associações e cooperativas. 
Ao longo de 2006, também foram realizadas ações de avaliação ambiental integrada, que identificaram 
os principais problemas socioambientais existentes, apontando soluções a serem realizadas de forma 
participativa e de produção e renda das famílias assentadas. Essas ações foram executadas, em diferentes 
escalas, nos chamados territórios do Gestar de Ariranha/SC, Araguaia/MT, Portal da Amazônia/MT, 
Triângulo Mineiro/MG, Norte de Minas/MG, Mampituba/RS-SC, BR 163-/PA, Baixo Amazonas/PA, 
Paulo Afonso-Xingó/Al-BA. Indiretamente, o Gestar beneficiou, por meio de ações de comunicação e 
projetos articulados, perto de 15.000 famílias.
   

PR/Grupo de Trabalho Interministerial BR-163
h. Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de Influência da Rodovia BR-163

O Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de Influência da Rodovia BR-163 (Plano 
BR-163 Sustentável), lançado em junho de 2006, visa promover estratégias de desenvolvimento com via-
bilidade socioambiental para preceder e acompanhar a pavimentação da Rodovia BR-163 no trecho que 
liga Cuiabá (MT) a Santarém (PA). Como uma das primeiras iniciativas de planejamento alicerçada no 
Plano Amazônia Sustentável – PAS, pretende-se oferecer um tratamento adequado ao desenvolvimento 
regional da Amazônia Brasileira, em bases sustentáveis, que combata as desigualdades sociais e consi-
dere as dimensões regionais. O Plano foi elaborado e vem sendo gerenciado por um Grupo de Trabalho 
Interministerial, coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, e conta com a participação de 
20 órgãos do Governo Federal. Foram realizadas 17 consultas públicas, envolvendo 5.000 pessoas em 73 
municípios dos Estados do MT, PA e AM para debater a proposta de gestão para 2007, que está em fase de 
implementação. Assim, a partir dos impactos ambientais observados, busca-se compatibilizar os diferentes 
interesses envolvidos e resguardar o cumprimento da legislação ambiental, mediante consulta aos seg-
mentos sociais interessados em promover o desenvolvimento sustentável e evitar os impactos negativos 
que, ao longo da história, acompanham a pavimentação de estradas na Amazônia. Q
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Em 2004, foi criado Consórcio Socioambiental, formado por 32 instituições não-governamentais, com 
estrutura de trabalho descentralizada, para viabilizar a incorporação pelo Plano de ações considera-
das prioritárias pela sociedade, tendo representantes das seis principais ONG que atuam na área. O 
Plano BR-163 Sustentável também tem sinergia com o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal nas áreas de ordenamento fundiário e territorial, monitoramento 
e controle, além de gestão ambiental e fomento a atividades produtivas sustentáveis.

MMA
i. Probacias

Este Programa tem como objetivo implementar o Sistema Integrado de Gestão de Bacias Hidrográficas 
com vistas a neutralizar o desequilíbrio entre a oferta e o acesso aos recursos hídricos em quantidade 
e qualidade adequadas aos diversos usos. São ações desenvolvidas a implementação de Cadastro Na-
cional de Usuários; Capacitação para a gestão; Planos de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas; 
Fiscalização do Uso; Criação e Consolidação de Comitês e Agências; Sistemas de Cobrança pelo Uso; 
Sistema de Alerta da Qualidade da Água; Sistema Nacional de Informações; Outorga do Direito de Uso 
dos Recursos Hídricos de Domínio da União; e Sistema Nacional de Prevenção de Eventos Hidrológicos 
Críticos. Principais resultados em 2006: 

•  publicação do Atlas Nordeste - Abastecimento Urbano de Água;
•  elaboração do Relatório Geo Brasil Recursos Hídricos sobre análises integradas da gestão de recursos 

hídricos no Brasil;
•  consolidação de procedimentos para análise e emissão da Declaração de Reserva de Disponibilidade 

Hídrica e aproveitamentos hidrelétricos no Rio Madeira;
•  na Bacia do Rio Paraíba do Sul, a melhoria na tomada de água para o abastecimento, o controle de 

erosão e obras de interceptores e elevatórias além de monitoramento dos reservatórios do Sistema 
Hidráulico;

•  na Bacia do Açude Cocorobó/BA, a definição de regras de uso da água limitando a vazão de captação, 
além de regularização de 93 usuários de água e cadastro de 336 usuários;

•  elaboração do Plano de Recursos Hídricos das Bacias dos rios Doce (MG/ES), Tocantins, Araguaia e 
Verde Grande (MG/BA) para inclusão de contribuições dos Comitês das Bacias Afluentes;

•  implementação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos nas Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí e criação de mecanismo diferenciado de pagamento;

•  definição de regra para captações de água na Lagoa Mirim/RS, permitindo regularização de 13 
usuários;

•  aperfeiçoamento do cadastramento de usuários da Bacia do rio São Francisco.

MMA
j. Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e de 
Degradação Ambiental

O Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de Vulnerabilidade e de Degrada-
ção Ambiental visa promover a ampliação da oferta, a conservação, o uso racional e a despoluição dos 
recursos hídricos das bacias hidrográficas em situação de vulnerabilidade ambiental, como dos Rios 
São Francisco, Tocantins/Araguaia, Rio Paraíba do Sul e Alto Paraguai, de forma a criar as condições 
para a disponibilização de água em quantidade e qualidade adequadas aos respectivos usos e de forma 
universalizada, com ênfase no atendimento das populações excluídas. Nas diversas bacias destaca-se 
o início da estruturação do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica dos Rios Tocantins-Ara-
guaia (PROTAR) com a realização de 5 encontros e formação de Fóruns de Articulação Estaduais em 
MT, TO, MA, PA, GO e no DF.

Nesse Programa, a maior ênfase cabe ao Plano da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, que conta 
com a articulação de 15 órgãos de governos e da sociedade civil organizada, onde foram consolidadas 
as instâncias de gestão e articulação nos âmbitos federal, estaduais, intermunicipais e nos pólos de Q
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revitalização das sub-bacias prioritárias do São Francisco. Estão em andamento cerca de 150 projetos 
voltados para a revitalização da Bacia com compromisso formal de revitalização ambiental do Rio com 
137 municípios. Destacam-se os seguintes resultados: (i) Criação das Comissões Locais de Meio Ambiente 
e Ações Sócio Ambientais (COLMEIAS) nos Pólos Regionais de Paulo Afonso, Juazeiro, Barreiras, Bom 
Jesus da Lapa, XiqueXique e Guanambi/BA, para desenvolvimento de práticas integradas de preservação, 
recuperação e repressão a danos ambientais; (ii) Consolidação do Comitê dos Conselhos dos Usuários 
de Água nas Bacias Hidrográficas nos Rios Pajeú e Moxotó, em parceria com a Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA/PE), para apoiar a elaboração do Gerenciamento Integrado dos 
Resíduos Sólidos da Bacia Hidrográfica; (iii) Promoção de ações de Agenda 21 nos municípios de Abaeté, 
Biquinhas, Felixlândia, Morada Nova de Minas, Paineras, Pompeu, São Gonçalo do Abaeté e Três Marias 
(COLMÉIA - Pólo da Represa de Três Marias/MG), em parceria com o Consórcio dos Municípios do 
Lago de Três Marias- COMLAGO; (vi) Apoio à implantação do Aterro Sanitário e Recuperação de Área 
Degradada pelo Lixão, em Delmiro Gouveia/AL.

Ainda, foram iniciados na Bacia do Rio São Francisco: (i) Elaboração do Sistema de Informações (SISFRAN) 
e do Zoneamento Ecológico-Econômico; (ii) Construção do Plano de Desenvolvimento Florestal; (iii) 
Concluídos os estudos técnicos para a criação do Parque Nacional Cânion (35.000 ha) e da Área de Proteção 
Ambiental (APA) de Xingó (250.000 ha em oito municípios de três estados); (iv) Início da consolidação 
do “Corredor Ecológico da Caatinga”- parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 
Francisco e Parnaíba (Codevasf ); (v) Apoio à elaboração dos planos de manejo das APAs de Piaçabuçu e 
Marituba do Peixe/AL e da APA de Sobradinho/BA; (vi) Elaboração dos planos de racionalização da Rede 
de Monitoramento das Águas e o de Desenvolvimento do Turismo Sustentável, nos Estados de AL e SE, 
para orientar os futuros projetos; (vi)  Apoio a projetos de recuperação de áreas degradadas por mineração, 
nas regiões de Pains e dos rios Paraopeba e Velhas/MG, e do Araripe/PE, em 52 microbacias/MG; (vii) 
Implementação de 15 Viveiros de Referência, em parceria com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco 
(Chesf ), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), o Instituto Estadual de Florestas de 
Minas Gerais (IEF) e a Codevasf; (viii) Implantação de 4 Centros de Referência de Recuperação Florestal 
(2 no Cerrado e 2 na Caatinga), em conjunto com a Codevasf e as Universidades Federais de Lavras (Ufla), 
de Brasília (UnB), de Sergipe (UFSE) e do Vale do São Francisco (Univasf ); (ix) Promoção de cursos e 
oficinas, principalmente de educação ambiental, para a elaboração de projetos de revitalização, com en-
volvimento de 1.500 lideranças regionais; (x) Desenvolvimento de ações de fortalecimento institucional e 
monitoramento ambiental com os ministérios públicos da região, destacando, “S.O.S. São Francisco”/MG 
e “Fiscalização Preventiva”/BA; e (xi) Apoio a 18 pequenos projetos direcionados às comunidades pes-
queiras, extrativistas, quilombolas e povos indígenas/BA.   

MMA
k. Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca 
(PAN-Brasil)

O PAN-Brasil atendeu compromissos assumidos pelo Brasil com a Convenção das Nações Unidas para o 
Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (UNCCD), em 1997. A elaboração do PAN-Brasil, 
prevista para ser realizada até 2007, já foi concretizada e, com isso, o Brasil cumpre o compromisso de 
dez anos junto à Secretaria-Executiva da UNCCD. O Programa tem a finalidade de garantir a ampliação 
da oferta de água de boa qualidade para o semi-árido brasileiro, com a promoção do uso racional e a 
garantia do desenvolvimento sustentável. Estabelece diretrizes harmônicas e instrumentos legais e 
institucionais que permitam otimizar a formulação, a cooperação e a execução de políticas públicas e 
investimentos nas áreas susceptíveis à desertificação. Tais ações têm como balizadores quatro eixos 
temáticos que estruturam o Programa: redução da pobreza e da desigualdade; ampliação sustentável da 
capacidade produtiva; gestão democrática e fortalecimento institucional; e preservação, conservação 
e manejo sustentável dos recursos naturais. 

O PAN-Brasil abrange 15,7% do território brasileiro, o que corresponde a 1.338.076 km², contemplando 
1.482 municípios e uma população (em 2000) de 31.663.671 hab., o que corresponde a 18,6% da popu-
lação brasileira. Desde 2005, o PAN-Brasil passou a ser implementado nos Estados do PI e PE sendo Q
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estimado um benefício a mais de cinco milhões de pessoas com redução das doenças propagadas pela 
água e queda na mortalidade infantil.

MMA
l. Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar – Pronar e Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos Automotores – Proconve

Tanto o Proconve como o Pronar foram instituídos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(CONAMA), respectivamente, em 1986 e 1989, para o controle da qualidade do ar, de uma forma geral 
(Pronar) e específica (Proconve). O Proconve visa reduzir os níveis de emissão de poluentes por veí-
culos automotores (leves, pesados e motocicletas), em atendimento aos Padrões de Qualidade do Ar, 
especialmente nos centros urbanos e, como decorrência, promover o desenvolvimento tecnológico da 
engenharia automobilística nacional e a melhoria das características técnicas dos combustíveis, além 
de incentivar iniciativas estaduais de inspeção e manutenção de veículos. 

O Pronar é um instrumento básico da gestão ambiental e tem por objetivo permitir o desenvolvimento 
econômico e social do país de forma ambientalmente segura, pela limitação dos níveis de emissão de 
poluentes por fontes de poluição atmosférica, com vistas à melhoria da qualidade do ar e atendimento 
aos padrões estabelecidos. Com a aprovação do Pronar, o Proconve passou a figurar como um de seus 
instrumentos de apoio e operacionalização, sendo ratificado pela Lei nº 8.723/93, como parte integrante 
da Política Nacional de Meio Ambiente. Seus principais resultados foram: (i) redução da emissão de 
poluentes por veículos leves (automóveis) novos em 99% para o monóxido de carbono (CO), 95% para os 
hidrocarbonetos (HC), 94% para os óxidos de nitrogênio (NOx) e 92% para os aldeídos; (ii) diminuição 
no teor de enxofre no óleo diesel de 13.000ppm, em 1980, para 500 ppm nas regiões metropolitanas e 
2000 ppp nas cidades interioranas; e (iii) imposição de limites mais rígidos de emissão para os veículos 
leves, pesados e motocicletas – no caso das motocicletas, os limites de emissão passaram de 13g/km, 
em 2003, para 5,5 g/km, em 2006.

MMA
m. Programa Brasileiro de Eliminação da Produção e do Consumo das Substâncias que Des-
troem a Camada de Ozônio – PBCO

O Brasil, signatário do Protocolo de Montreal desde 1990, comprometeu-se a eliminar o consumo das 
Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio (SDO), entre elas os Clorofluorcarbonos (CFC), os Ha-
lons, o Tetracloreto de Carbono (CTC), os Hidroclorofluorcarbonos  (HCFC) e o Brometo de Metila. 
O Programa Brasileiro de Eliminação da Produção e do Consumo das Substâncias que Destroem a 
Camada de Ozônio  (PBCO), elaborado em julho de 1994, contempla um conjunto de ações de cunho 
normativo, científico, tecnológico e econômico, centrado nos projetos de conversão industrial e de 
diagnóstico de todos os segmentos produtores e usuários, definindo estratégias para a eliminação da 
produção e do consumo das SDO.

No âmbito do PBCO, são implementados projetos que visam à conversão tecnológica e a contenção das 
SDO, além de atividades de capacitação e treinamento que visam à eliminação das SDO e substituição 
por substâncias e tecnologias alternativas. Dentre os principais resultados alcançados no período de 
2002 a 2006, podemos destacar a elaboração de  9 projetos  para a conversão de 106 empresas no setor 
de manufatura de espumas;  a doação de 628 máquinas recolhedoras de CFC para refrigeração comercial 
para 103 empresas;  a instalação de 2 Centrais de Regeneração de CFC no estado de São Paulo;  a doação 
de 335 máquinas recicladoras de CFC para oficinas do setor de ar condicionado automotivo;  o treina-
mento de 11.943 refrigeristas em Boas Práticas de Refrigeração;  a celebração de 2 acordos de cooperação 
com distribuidoras de energia elétrica visando ao recolhimento dos CFC contidos em refrigeradores 
que serão substituídos no âmbito de seus Programas de Eficiência Energética. Q
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MMA
n. Programa de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis

O Programa Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis visa afirmar valores e relações sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na 
edificação de sociedades sustentáveis. É voltado para educadores ambientais, profissionais de ensino, 
estudantes, gestores, técnicos, profissionais da mídia, voluntários atuantes na área ambiental e usuários 
e manejadores diretos de recursos ambientais.

Os principais resultados obtidos pelo Programa, em 2006, foram: (i) Implementação de 225 novas Salas 
Verdes que, somadas às já existentes, totalizam 390 Salas, sendo que 9,74% estão localizadas na Região 
Norte, 25,38% na Região Nordeste, 12,05% na Região Centro-Oeste, 36,15% na Região Sudeste; e 16,67% 
na Região Sul; (ii) Formação de 116 propostas de Coletivos Educadores (centrais territoriais de atividades 
de articulação de instituições sobre educação ambiental),  nos quais estão envolvidas 654 instituições, 
abrangendo 715 municípios em 25 estados; (iii) Implementação do Sistema Brasileiro sobre Informação 
em Educação Ambiental (SIBEA); (iv) Criação da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental 
(CIEA) nos 27 estados; e (v) Criação de  42 Redes de Educação Ambiental no país.

MMA
o. Programa Nacional de Capacitação de Gestores Ambientais - PNC

Em parceria com a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), a As-
sociação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma) e a Confederação Nacional de 
Municípios, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Programa Nacional de Capacitação de Gestores 
Ambientais, vem implementando ações de qualificação e fortalecimento da estrutura do Sistema Nacio-
nal de Meio Ambiente (SISNAMA). Foram constituídas 26 Comissões Técnicas Tripartites Estaduais 
e uma Bipartite no Distrito Federal para o aperfeiçoamento e construção da gestão compartilhada do 
Programa. O Programa está focado na discussão sobre o papel dos gestores e conselheiros municipais, 
na participação e mobilização social, na criação de formas de financiamento da estrutura municipal de 
meio ambiente e no estabelecimento do compartilhamento de competências entre os entes federados. 
Dessa forma, estabelece um espaço para a discussão da gestão ambiental integrada regional e nos mu-
nicípios, propiciando maior clareza das responsabilidades e de suas competências municipais relativas 
à proteção ambiental. A articulação local visa garantir propostas de projetos realistas e adequadas às 
características de cada região. A inexistência de recursos, de condições de trabalho e de informações 
condiciona alguns municípios ao isolamento que precisa ser enfrentado para que se chegue a resultados 
satisfatórios. 

A execução do Programa, que completou um ano em agosto de 2006, corresponde a um processo pe-
dagógico continuado, para que os municípios tenham condições de assumir plenamente o seu papel 
na gestão ambiental e estejam integrados ao SISNAMA. Até o final de 2007, 12 estados deverão capa-
citar 6.866 gestores em 1.675 municípios. Com isso, serão contemplados cerca de 30% dos municípios 
brasileiros. 
   

MME
p. Tarifa Social de Energia Elétrica 

A Tarifa Social de Energia Elétrica destina-se a atender consumidores da classe residencial com con-
sumo de energia elétrica até 220 kWh/mês. Os consumidores residenciais com direito ao benefício da 
Tarifa Social têm descontos nas contas de energia que podem chegar a 65%, dependendo da faixa de 
consumo do domicílio. Para ter direito aos descontos na faixa de consumo entre 80 e 220 kWh/mês, o 
responsável pela unidade consumidora precisa estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do 
Governo Federal, que inclui os beneficiários do Programa Bolsa Família, e é gerenciado pelo Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Q
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A Lei nº 10.438/02 criou a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e a estabeleceu como a fonte 
de recursos para cobrir a subvenção da Tarifa Social de Energia Elétrica. Atualmente, o Governo está 
reavaliando as condições de concessão dos benefícios da Tarifa Social procurando torná-la mais justa 
e eficiente. Em 2006, mais de 18 milhões de unidades consumidoras residenciais receberam essa tarifa 
diferenciada, favorecendo a cerca de 76 milhões de pessoas, o que equivale a mais da terça parte da 
população brasileira.

A Tarifa Social de Energia Elétrica é regulada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
com o nome de Subclasse Residencial de Baixa Renda, que controla a aplicação do benefício junto às 
concessionárias de distribuição de energia elétrica.

MME
q. Programa Luz para Todos

O Programa Luz para Todos tem como objetivo levar, em parceria com as distribuidoras de energia e 
os governos estaduais, até 2008, energia elétrica a 12 milhões de brasileiros sem acesso ao serviço, dos 
quais 10 milhões residem em áreas rurais, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social 
das comunidades beneficiadas. Todos os estados têm Comitês Gestores em funcionamento, que são os 
responsáveis por receber as demandas, definir prioridades e acompanhar a execução do Programa.

Até maio de 2007, foram assinados 150 contratos entre o Governo Federal e as concessionárias e coope-
rativas de eletrificação rural, no valor de R$ 7,4  bilhões, sendo R$ 5,2 bilhões contratados pelo Governo 
Federal, para realização de 1.411.139 ligações. Já foi liberado pelo Governo Federal o montante de R$ 3,3 
bilhões, sendo realizadas 1.169.727 ligações, beneficiando 5,8 milhões de pessoas.

O Programa  visa também levar energia elétrica às comunidades rurais em que a rede de distribuição 
convencional é inviável, em especial na região amazônica, utilizando recursos naturais renováveis e 
não-poluentes, disponíveis nas próprias localidades. Até 2006, foram instalados cerca de 8.000 sistemas 
fotovoltaicos em comunidades, para atender a necessidades coletivas como bombeamento de água e 
iluminação pública.

MME/MDA
r. Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel – PNPB

O Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), lançado em dezembro de 2004, é fruto 
da liderança brasileira em promover o desenvolvimento dos biocombustíveis. Significa uma fonte ener-
gética renovável, reunindo-se num só combustível os aspectos econômico, social e ambiental. Cria-se 
um novo mercado de trabalho, com potencial de promover inclusão social e a fixação sustentável do 
homem no campo, além de contribuir significativamente para a melhoria das questões ambientais de 
nosso planeta. 

O Programa instituiu uma política tributária específica para desenvolver a agricultura familiar na 
produção de matérias-primas essenciais para o biodiesel, ao mesmo tempo combinada com a parti-
cipação da agricultura comercial. Para tanto, criou-se o Selo Combustível Social, que representa um 
vínculo entre o produtor industrial e o pequeno agricultor, com garantia de compra, preço e prestação 
de assistência técnica.

A partir de janeiro de 2008, o uso do biodiesel passa a ser obrigatório em todo o território nacional. 
Assim, o diesel comercializado terá, necessariamente, 2% de biodiesel. Essa mistura cria um mercado 
interno potencial de pelo menos 840 milhões de litros/ano. Diante dos bons resultados apresentados 
pelo Programa, com destaque para a inclusão de 225 mil famílias de pequenos agricultores, prevê-se a 
possibilidade de antecipar de 2013 para 2010 a mistura obrigatória de 5%, o que representa mais uma 
garantia para a expansão desse mercado. Q
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MME
s. Fontes Alternativas de Energia

O emprego em uma escala maior das fontes alternativas deverá conciliar dois direcionamentos estra-
tégicos: incentivar a busca de soluções limpas e sustentáveis para a matriz energética brasileira e mini-
mizar o impacto do custo de produção de energia para o consumidor. Na geração de energia elétrica, a 
biomassa oriunda do bagaço de cana é o grande exemplo de inserção de fontes alternativas renováveis 
atendendo ambos os objetivos. O Plano Nacional de Energia 2030 prevê, nesse horizonte, a inserção 
da ordem 6.400 MW desta tecnologia.

Quanto às pequenas centrais hidrelétricas, por ser considerada geração distribuída, traz grandes bene-
fícios ao setor elétrico. Com tecnologia nacional, já é considerada uma fonte competitiva.  

No caso dos segmentos madeireiro e arrozeiro, embora o potencial identificado seja de pequena im-
portância do ponto de vista nacional, é preciso ter clareza que os mesmos são de grande relevância nas 
regiões nas quais existem. Estima-se um potencial de 1.300 MW nesses dois segmentos.

Dentre as rotas tecnológicas para geração elétrica, a recuperação do biogás dos aterros é a mais miti-
gadora de emissão de gases do efeito estufa. O potencial de geração de energia elétrica varia entre 1 e 3 
GW, que pode incluir a conservação decorrente da reciclagem e atingir a faixa de 2 a 4 GW. 

Outra opção da bioeletricidade é o aproveitamento de resíduos vegetais e animais, tais como restos de 
colheita, esterco animal (especialmente na avicultura, suinocultura e bovinocultura em regime intensivo) 
e efluentes agroindustriais (destaque para a vinhaça oriunda de unidades produtoras de álcool).

Em relação à energia eólica a grande questão é o custo, quanto comparada com fontes tradicionais. 
Certamente, a criação de um mercado inicial, por meio do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas 
de Energia Elétrica (PROINFA), produzirá ganhos de escala e aprendizagem tecnológica, esperando-se 
reduções significativas do custo desta fonte. 

De fato, o PROINFA significa um passo decisivo para ampliar a participação das fontes alternativas 
renováveis. Até dezembro de 2008 serão instalados quase 3.300 MW, representando 144 usinas que 
utilizam, de forma sustentável, as fontes eólica, biomassa, em especial o bagaço de cana e o resíduo de 
madeira, e pequenas centrais hidrelétricas. Serão 1.423 MW de fonte eólica, 1.191 MW provenientes de 
pequenas centrais hidroelétricas e 685 MW de biomassa.

MME
t. Eficiência Energética

Por considerar a energia economizada a mais barata, social e ambientalmente mais sustentável, o 
Brasil promove a conservação e a racionalização do uso da energia, por meio de programas e ações. São 
destaque o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel) e o Programa Nacional de 
Racionalização do Uso dos Derivados de Petróleo e do Gás Natural (Conpet).

O objetivo do Procel é promover a racionalização da produção e do consumo de energia elétrica, para 
que se eliminem os desperdícios e se reduzam os custos e os investimentos setoriais. O Procel esta-
belece metas de redução de conservação de energia que são consideradas no planejamento do setor 
elétrico, dimensionando as necessidades de expansão da oferta de energia e da transmissão. Dentre 
elas, destacam-se:

•  Redução nas perdas técnicas das concessionárias; 
•  Racionalização do uso da energia elétrica; 
•  Aumento da eficiência energética em aparelhos elétricos. Q
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O objetivo do Conpet é incentivar o uso eficiente dos derivados do petróleo e do gás natural no transporte, 
nas residências, no comércio, na indústria e na agropecuária. O programa, com o apoio da Petrobras, 
estabelece convênios de cooperação técnica e parcerias com órgãos governamentais, não-governamen-
tais, representantes de entidades ligadas ao tema e também organiza e promove projetos. As ações do 
programa para racionalização do uso dos derivados do petróleo e do gás natural contribuem na articu-
lação de estratégias econômicas, ambientais e institucionais.

Esses programas abrangem a inserção de novos conceitos de eficiência energética no planejamento de 
longo prazo do setor energético; a imposição de limites mínimos de eficiência aos bens de consumo; a gestão 
energética de municípios; a otimização em sistemas de saneamento; as campanhas de conscientização 
do uso racional da energia; o incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias, dentre outros.  

O Plano Nacional de Energia 2030 prevê que, nesse horizonte, 10% da demanda de energia serão aten-
didos com a conservação.

2 • Água Potável e Esgotamento Sanitário:

MCidades 
a. Programa Saneamento para Todos

O Programa Saneamento Para Todos tem por objetivo promover a melhoria das condições de saúde e a 
qualidade de vida da população por meio de ações integradas e articuladas de saneamento básico urbano 
com outras políticas setoriais. O Programa financia empreendimentos de saneamento aos setores público 
e privado, com o intuito de promover o aumento da cobertura e a qualidade dos serviços de abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos urbanos.

Este programa desembolsou, no ano de 2006, um montante superior a R$ 1,7 bilhão, beneficiando  mais 
de 1 milhão de famílias brasileiras e contribuindo para a geração de cerca de 96 mil empregos, diretos 
e indiretos.

MS
b. Programa Saneamento Rural 

O Programa Saneamento Rural, de caráter interministerial, tem por objetivo ampliar a cobertura e 
melhorar a qualidade dos serviços de saneamento ambiental em áreas rurais, no sentido da melhoria das 
condições de vida das populações rurais dispersas, assim como daquelas residentes em assentamentos 
da reforma agrária, comunidades remanescentes de quilombo, reservas extrativistas, aldeias indígenas 
e em localidades com até 2.500 habitantes. 

Para atender ao objetivo deste programa, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) promove ações de 
melhorias habitacionais para controle da doença de Chagas, saneamento em áreas rurais, áreas especiais 
e localidades com população inferior a 2.500 habitantes e saneamento básico em aldeias indígenas.

As ações de implantação de melhorias habitacionais para o controle da doença de Chagas têm como 
público-alvo as populações residentes em municípios que apresentam infestação intradomiciliar por 
Triatoma infestans ou outras espécies nativas e objetivam a restauração e/ou reconstrução de habitações 
que favorecem a colonização de vetores da doença de Chagas. 

Em 2006, a Funasa descentralizou recursos suficientes para o beneficiamento de 6.301 famílias, 
através da assinatura de 180 convênios com municípios. No que diz respeito às ações de saneamento 
em áreas rurais, a Funasa atua na implantação de sistemas simplificados de abastecimento de água e 
melhorias sanitárias domiciliares, contemplando a elaboração de planos diretores e a realização de Q
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obras, incluindo ligação domiciliar. A execução se dá por meio de convênios com estados e municípios 
ou diretamente, por meio de contratos. 

O quadro a seguir informa o número de famílias beneficiadas pelas ações em áreas especiais no 
exercício de 2006.

Fonte: Ministério da Saúde/Funasa

Famílias de Comunidades Especiais Beneficiadas com Ações de Saneamento 

Comunidades Especiais Ação Famílias Beneficiadas
Assentamentos da Reforma Agrária Melhorias Sanitárias Domiciliares 2.157
  Sistema de Abastecimento de Água 6.048
Remanescentes de Quilombos Melhorias Sanitárias Domiciliares 1.097
  Sistema de Abastecimento de Água 1.896
Reservas Extrativistas Melhorias Sanitárias Domiciliares 801

Nas aldeias indígenas, as ações consistem: na instalação de sistemas simplificados de abastecimento 
de água com captação, adução, tratamento e distribuição, bem como construção de reservatórios e 
chafarizes; na implantação de esgotamento sanitário e rede de coleta; e em melhorias sanitárias nas 
aldeias (construção de banheiros, privadas, fossas sépticas, pias de cozinha, lavatórios, tanques, filtros, 
reservatórios de água e similares). Essas ações têm por objetivo contribuir para a redução da morbi-
mortalidade por doenças de veiculação hídrica, o controle de doenças parasitárias transmissíveis por 
dejetos e a prevenção e controle de doenças e outros agravos ocasionados pela falta ou inadequação das 
condições de saneamento das populações indígenas.

Atualmente, do total de 3.379 aldeias existentes no País, 34% são atendidas com abastecimento de água, 
o que equivale a 62% da população residente em aldeias. Em 2006, foram beneficiadas 359 aldeias, con-
templando aproximadamente 68 mil pessoas. Além disso, a Funasa adotou como estratégia a capacitação 
dos próprios indígenas para a operação e manutenção dos sistemas implementados. Os denominados 
Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN) em atividade somam hoje 1.218.

MDS
c. Construção de Cisternas

O projeto de apoio à construção de cisternas e capacitação para convivência com o semi-árido visa 
propiciar o acesso, gerenciamento e valorização da água como um direito essencial à vida e à cidada-
nia, ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária com o ecossistema 
do semi-árido.  Com baixo custo de instalação, as cisternas para captação de águas de chuva são 
construídas com utilização de mão-de-obra local e com materiais adquiridos na própria localidade. 
As famílias beneficiárias participam de capacitação em gerenciamento de recursos hídricos (GRH). 
Nas capacitações, são repassadas as técnicas de utilização e manutenção da cisterna e métodos 
de uso racional da água, além de noções básicas de cidadania.  Cada cisterna, com capacidade de 
16 mil litros, permite que uma família de cinco pessoas tenha água para beber, cozinhar e escovar 
os dentes durante todo o período de seca, que chega a durar até oito meses ao ano. Os recursos 
aplicados, no período 2003-2006, viabilizaram a construção de 150 mil cisternas, beneficiando 
aproximadamente 750 mil pessoas.

O público-alvo do projeto são as famílias de baixa renda, residentes na área rural de municípios do 
semi-árido, que não disponham de fonte de água ou meio suficientemente adequado de armazená-la, 
para o suprimento das suas necessidades básicas, e que sejam enquadradas nos critérios de elegi-
bilidade do Programa Bolsa Família.  Os parceiros do MDS na implementação desse programa são Q
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os governos estaduais, os municípios e a Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA). A ASA é um 
fórum de instituições não governamentais e movimentos sociais que atuam na região do semi-árido, 
reunindo mais de 700 entidades.

MCidades/MI/MS/ANA
d. Programa Serviços Urbanos de Água e Esgoto

O Programa Serviço Urbanos de Água e Esgoto possui como objetivo principal a ampliação, a cobertura 
e a melhoraria da qualidade dos serviços públicos urbanos de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário para a população urbana de menor nível socioeconômico, e a residente em áreas de habitação 
subnormal, em periferias de grandes centros com mais de 50 mil habitantes. 

Este programa, implementado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Agência Nacional de Águas e 
pelos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional, foi planejado com intuito de suprir as deficiências 
de cobertura e de qualidade dos serviços de saneamento ambiental, que atingem de forma mais intensa a 
população de menor nível socioeconômico, com conseqüências negativas sobre o ambiente e a qualidade 
de vida nas cidades. 

Em 2006 foram contratados empreendimentos no valor de R$ 1,2 bilhão, para beneficiar 698 mil famílias.

MCidades/MS/MI
e. Programa Drenagem Urbana Sustentável 

O Programa Drenagem Urbana Sustentável é uma iniciativa compartilhada implementada pelo Mi-
nistério das Cidades, Funasa e Ministério da Integração Nacional. O programa visa promover a gestão 
sustentável da drenagem urbana com ações dirigidas à preservação, ao controle e à minimização dos 
impactos provocados por enchentes, especialmente entre a população de baixa renda residente em 
fundos de vale e em áreas de risco. 

O Programa valoriza, ainda, a articulação das iniciativas de drenagem com aquelas dirigidas ao plane-
jamento do uso e da ocupação do solo urbano, de modo a reduzir a taxa de impermeabilização do solo 
e, conseqüentemente minimizar as vazões de cheia, reduzindo o risco de inundações. 

No ano de 2006 o programa firmou contratos da ordem de R$ 126,8 milhões, beneficiando 72 mil famílias.

MMA/MS
f. Programa Resíduos Sólidos Urbanos

O objetivo do Programa Resíduos Sólidos Urbanos é aumentar a cobertura e a eficiência dos serviços 
públicos de manejo de resíduos sólidos, na perspectiva da universalização e da sustentabilidade dos em-
preendimentos, com ênfase no encerramento de lixões, na redução, na reutilização, no aproveitamento 
e na reciclagem de resíduos sólidos urbanos e na adoção de meios para a inclusão socioeconômica de 
catadores de materiais recicláveis.

O público-alvo é a população localizada em áreas de maior concentração de pobreza do país e/ou de fra-
gilidade físico-ambiental, em municípios de pequeno e médio portes, nas periferias de grandes centros e 
de regiões metropolitanas, nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 

As ações visam à erradicação dos lixões, implantação de aterros sanitários, implementação de um plano 
de gestão integrada de resíduos sólidos, apoio à inserção social e à organização dos catadores e estímulo 
a implementação da coleta seletiva. Com intuito de atingir esta meta foram contratados, em 2006, R$ 54 
milhões,  beneficiando 31.108 famílias.  É uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e a Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa). Q
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3 • Assentamentos Precários:

MCidades
a. Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social

O Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social tem como objetivo tornar a moradia acessível 
à população de baixa renda. O Programa complementa a capacidade financeira de pessoas físicas com 
renda familiar mensal de até três salários mínimos, cobrindo, nas operações de financiamento ou par-
celamento habitacional, a diferença entre sua capacidade de pagamento e o valor necessário à aquisição 
ou à produção do imóvel. 

No quadriênio 2003-2006, o programa beneficiou 175 mil famílias. Em 2006, foram investidos R$ 444,9 
milhões e beneficiadas 44 mil famílias.

MCidades
b. Programa de Arrendamento Residual – PAR

O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é destinado às famílias com renda mensal até R$ 
1.800,00 (um mil e oitocentos reais), moradoras dos municípios integrantes das regiões metropolitanas 
e das regiões integradas de desenvolvimento econômico, incluindo todas as capitais estaduais e Distrito 
Federal, e municípios com população urbana superior a cem mil habitantes.

O PAR é uma operação de aquisição de empreendimentos novos, a serem construídos, em construção 
ou a recuperar, e suas unidades habitacionais são destinadas à moradia das famílias beneficiadas, sob 
a forma de arrendamento residencial com opção de compra do imóvel. 

Os contratos de arrendamento são firmados pelo prazo de 15 anos e, neste período, os arrendatários efe-
tuam o pagamento de taxas de arrendamento mensal, que funcionam como uma espécie de aluguel.

De 2003 a 2006, no âmbito do PAR foram adquiridos 895 empreendimentos, compreendendo 150.903 
unidades habitacionais, e arrendadas aproximadamente 100 mil unidades. Em 2006, foram investidos 
R$1,27 bilhão, beneficiando 40.250 famílias.

MCidades/Caixa
c. Programas Carta de Crédito Associativo e Carta de Crédito Individual

Utilizando recursos do FGTS, os Programas Carta de Crédito Associativo e Individual financiam aquisições 
de unidades habitacionais ou lotes urbanizados, bem como a construção de unidades habitacionais, a conclu-
são, ampliação, reforma e melhoria de unidades habitacionais e aquisições de materiais de construção. 

Em sua modalidade individual, o Programa concede financiamentos a pessoas físicas não-associadas. 
Em sua modalidade associativa o Programa financia pessoas físicas associadas em condomínios ou 
por sindicatos, cooperativas, associações, companhias de habitação e órgãos assemelhados, voltados 
à produção habitacional. 

De 2003 a 2006, o programa beneficiou mais de 1,1 milhão de famílias. Em 2006, foram investidos R$5,47 
bilhões, beneficiando 360 mil famílias.

MF/BACEN/MCidades 
d. Ampliação dos recursos destinados ao Mercado Imobiliário

A Resolução nº 3.177 do Conselho Monetário Nacional, publicada em março de 2004, dobrou a taxa de 
redução do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS usado para fins de cumprimento do 
direcionamento dos recursos captados e caderneta de poupança e destinados a aplicação em operações Q
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de crédito imobiliário, o que permitiria a injeção no mercado imobiliário de cerca de R$ 12 bilhões, a cada 
ano, a serem investidos em moradias para a classe média, durante 2005 e 2006. A Resolução retratou 
o esforço do Governo Federal em estimular o setor da construção civil, mobilizar agentes financeiros, 
ampliar o financiamento habitacional e gerar mais empregos.
Todavia, baseado em estudos de que tanto o setor da construção civil como os consumidores não esta-
vam preparados para absorver quantidade tão grande de recursos, o governo federal, por meio de novas 
resoluções do Conselho Monetário Nacional, foi implementando, no decorrer de 2005 e 2006, metas 
de expansão de crédito, as quais resultaram em aplicações, em 2005, na ordem de R$ 4,8 bilhões (60% a 
mais de recursos em relação ao ano de 2004), com mais de 61 mil atendimentos e, em 2006, R$ 9,3 bilhões 
(quase 50% a mais de recursos em relação ao ano de 2005), com 114 mil atendimentos, estimulando o 
setor da construção civil, a geração de empregos e o aumento no número de atendimentos. 

Em 2006, foram contratados R$9,5 bilhões, beneficiando 115.523 famílias.

MCidades/Caixa
e. Habitação de Interesse Social 

O Programa Habitação de Interesse Social objetiva oferecer acesso à moradia adequada aos segmentos 
populacionais de renda familiar mensal de até três salários mínimos, em localidades urbanas e rurais. 
O Programa tem como propósito reduzir desigualdades sociais e contribuir para a ocupação urbana 
planejada. Foi estruturado para facilitar o acesso da população de baixa renda à habitação digna, regular 
e dotada de serviços públicos.

De 2003 a 2006, mais de 46 mil famílias obtiveram financiamento para a produção ou aquisição de uni-
dades habitacionais. Em 2006, foram investidos R$108 milhões, gerando benefícios a 6,4 mil famílias.

MCidades
f. Programa de Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários

O Programa Urbanização, Regularização Fundiária e Integração de Assentamentos Precários procura 
melhorar as condições de habitação em assentamentos humanos precários e reduzir riscos mediante 
sua urbanização e regularização fundiária, integrando-os ao tecido urbano da cidade. Suas ações com-
preendem a urbanização integral de assentamentos precários, conjugando um amplo espectro de ações 
urbanísticas e sociais necessárias para transformar a área e alcançar condições dignas de moradia. 

Ademais, apóia projetos de Regularização Fundiária Sustentável, implementa projetos de Saneamento 
Ambiental e contribui para prevenir a ocorrência de desastres e para reduzir os riscos associados a 
escorregamento de encostas, erosão e enxurradas em assentamentos precários.

Os 60 Municípios com maior índice de recorrências de acidentes relacionados a deslizamentos de 
encostas e inundações receberam apoio financeiro da União para a elaboração de Planos Municipais 
de Redução de Riscos (PMRR), instrumento técnico de apoio ao gerenciamento de riscos que inclui o 
mapeamento dos riscos do município, a concepção de intervenções de segurança para cada local de risco 
com estimativa de custos e a elaboração de uma ordem de prioridade de implantação. 

Além disso, as administrações municipais foram apoiadas com atividades de capacitação técnica para 
o mapeamento de riscos, bem como com o financiamento de projetos para a estabilização de encostas 
relacionados como prioritários nos planos elaborados, facilitando, dessa forma, ao município o acesso 
aos recursos para obras que são necessárias para a minimização do quadro.

De 2003 a 2006, mais de 100 mil famílias obtiveram financiamentos para melhorar suas casas.

A urbanização de assentamentos precários ganhou projeção nos investimentos do Governo Federal com 
o início das operações do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e com a inclusão Q
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da ação de urbanização no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O FNHIS, no ano de 2006, 
contratou cerca de R$ 1 bilhão de reais. 

MCidades
g. Programa Papel Passado

O Programa Papel Passado tem por objetivo apoiar estados, municípios, o Distrito Federal, defensorias 
públicas e entidades sem fins lucrativos envolvidas na implementação de programas de regularização 
fundiária para a população de baixa renda residente em assentamentos precários irregulares, situados 
em áreas de domínio público ou privado.

O conjunto das ações e parcerias do Programa viabilizou o início dos processos de regularização fundi-
ária em 26 estados e 300 municípios, com estimativa de beneficiar mais de 1,3 milhão de famílias, em 
2.231 assentamentos informais.

Em 2006 cerca de 470 mil famílias tiveram seus processos de regularização fundiária iniciados e 87 mil 
títulos foram concedidos, dos quais 22 mil registrados em cartório.

Q
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ODM 8 • EstabElEcEr UMa parcEria MUnDial para O DEsEnvOlviMEntO

O
B

JE
T

IV
O

 8

Meta 12
(nações Unidas)

avançar nO desenvOlvimentO 
de Um sistema cOmercial e 
financeirO abertO, baseadO 
em reGras, previsível e  
nãO-discriminatóriO

indicadOres nações Unidas

Não hÁ SuGESTão DE INDICADoRES PElA oNu

Voltar para o índice  Q

Meta 13
(nações Unidas)

atender as necessidades dOs 
países menOs desenvOlvidOs, 
inclUindO Um reGime isentO  
de direitOs e nãO sUjeitO a 
cOtas para as expOrtações dOs 
países menOs desenvOlvidOs; 
Um prOGrama refOrçadO de 
redUçãO da dívida dOs países 
pObres mUitO endividadOs e 
anUlaçãO da dívida bilateral 
Oficial; e Uma ajUda pÚblica 
para O desenvOlvimentO  
mais GenerOsa aOs  
países empenHadOs na lUta 
cOntra a pObreza

indicadOres nações Unidas

Não hÁ SuGESTão DE INDICADoRES PElA oNu

Meta 14
(nações Unidas)

atender as necessidades 
especiais dOs países sem 
acessO aO mar e dOs 
peqUenOs estadOs insUlares 
em desenvOlvimentO

indicadOres nações Unidas

Não hÁ SuGESTão DE INDICADoRES PElA oNu
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ODM 8 • EstabElEcEr UMa parcEria MUnDial para O DEsEnvOlviMEntO
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Voltar para o índice  Q

Meta 15
(nações Unidas)

tratar 
GlObalmente O 
prOblema da dívida 
dOs países em 
desenvOlvimentO, 
mediante medidas 
naciOnais e 
internaciOnais, 
de mOdO a tOrnar 
a sUa dívida 
sUstentável

indicadOres nações Unidas

IndIcador 33 • ajuda Pública para o 
Desenvolvimento (APD) líquida como 
porcentagem da renda nacional bru-
ta dos países doadores membros da 
OCDE/Comitê de Ajuda ao Desenvol-
vimento (indicador não desenvolvido, 
pois não se refere ao Brasil)

IndIcador 34 • proporção da APD 
bilateral, para setores específicos dos 
doadores da OCDE para serviços sociais 
básicos (indicador não desenvolvido, 
pois não se refere ao Brasil)

IndIcador 35 • proporção da APD 
dos doadores da OCDE que não está 
vinculada (indicador não desenvolvido, 
pois não se refere ao Brasil)

IndIcador 36 • APD dos doadores da 
OCDE aos países sem acesso ao mar 
como proporção da Renda Nacional 
Bruta destes (indicador não desen-
volvido, pois não se refere ao Brasil)

IndIcador 37 • APD dos doadores da 
OCDE aos pequenos Estados insulares 
em vias de desenvolvimento como 
proporção da Renda Nacional Bruta 
destes (indicador não desenvolvido, 
pois não se refere ao Brasil)

IndIcador 38 • proporção do total 
das importações dos países desen-
volvidos (por valor e excluindo armas) 
provenientes de países em desenvolvi-
mento e países menos desenvolvidos, 
admitidas sem pagamento de direitos 
alfandegários (indicador não desen-
volvido, pois não se refere ao Brasil)

IndIcador 39 • tarifas médias de 
importação impostas aos produtos 
agrícolas, têxteis e vestuários dos 
países em vias de desenvolvimento 
(indicador não desenvolvido, pois não 
se refere ao Brasil)

IndIcador 40 • apoios agrícolas es-
timados para países da OCDE, como 
porcentagem de seus PIB (indicador 
não desenvolvido, pois não se refere 
ao Brasil)

IndIcador 41 • proporção da APD 
outorgada para reforçar capacidades 
comerciais (indicador não desenvolvido, 
pois não se refere ao Brasil)

IndIcador 42 • número cumulativo 
de países que tenham atingido pontos 
de decisão e de cumprimento da Inicia-
tiva Países Pobres Muito Endividados 
(indicador não desenvolvido, pois não 
se refere ao Brasil)

IndIcador 43 • dívida oficial perdoada 
como resultado da Iniciativa Países 
Pobres Muito Endividados

IndIcador 44 • serviço da dívida 
como porcentagem das exportações 
de bens e serviços (indicador não de-
senvolvido)
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ODM 8 • EstabElEcEr UMa parcEria MUnDial para O DEsEnvOlviMEntO
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Voltar para o índice  Q

Meta 17
(nações Unidas)

em cOOperaçãO cOm as 
empresas farmacêUticas, 
prOpOrciOnar O acessO a 
medicamentOs essenciais a 
preçOs acessíveis, nOs países 
em vias de desenvOlvimentO

indicadOres nações Unidas

IndIcador 46 • proporção da população com 
acesso a medicamentos essenciais a preços acessíveis, 

Meta 18
(nações Unidas)

em cOOperaçãO cOm O  
setOr privadO, tOrnar 
acessíveis Os benefíciOs 
das nOvas tecnOlOGias, em 
especial das tecnOlOGias 
de infOrmaçãO e de 
cOmUnicações

indicadOres nações Unidas

IndIcador 47 • linhas telefônicas e assinaturas 
de celulares por 100 habitantes                                                   

IndIcador 48 • computadores pessoais por 100 habitantes

Meta 16
(nações Unidas)

em cOOperaçãO cOm Os 
países em desenvOlvimentO, 
fOrmUlar e execUtar 
estratéGias qUe permitam 
qUe Os jOvens ObtenHam Um 
trabalHO diGnO e prOdUtivO

indicadOres nações Unidas

IndIcador 45 • taxa de desemprego 
na faixa etária entre 15 e 24 anos, por sexo e total
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MRE
a. Cooperação Técnica Internacional

A listagem apresentada a seguir relaciona os projetos e atividades de cooperação técnica em execução 
pelo Brasil e outros países em desenvolvimento.  Como pode ser observado pela referida listagem, a 
cooperação Sul-Sul do Brasil é baseada nos princípios de solidariedade e de co-responsabilidade, sem 
fins lucrativos e desvinculada de interesses comerciais. 

Essa cooperação tem por objetivo compartilhar as experiências brasileiras bem sucedidas de desen-
volvimento com as demandas manifestadas pelos próprios países receptores. Trata-se de um trabalho 
de construção conjunta, por meio de atividades e projetos de cooperação, cujo objetivo último é o 
desenvolvimento integral, ou seja, crescimento econômico do país recipiendário, com maior inclusão 
social e maior respeito ao meio ambiente. 

A amplitude de áreas temáticas e de regiões geográficas abrangidas pelos referidos projetos reflete o 
caráter multidimensional do fatores promotores do desenvolvimento.

odm 8
InIcIatIvas do 

Governo Federal

País/Região	 Área	de	Cooperação

	 1.	 América	Central Capacitação em Avaliação da Conformidade
	2.	 América	Central Participação de especialisas caribenhos no WORKSHOP sobre previsão climática, análise de   
   imagens recebidas por satélite e política de livre acesso a dados científicos.
	3.	 America	do	Sul Intercâmbio de Conhecimentos na Área de Segurança Alimentar e Nutricional. Bolívia, Haiti e   
   Nicarágua
	4.	 América	do	Sul Treinamento de Militares Sul-Americanos no Âmbito da Defesa
	5.	 América	do	Sul Treinamento de Militares Sul-americanos no âmbito da Defesa
	6.	 América	do	Sul Curso Internacional de Treinamento para Capacitação em Tecnologia Agroflorestal
   (Países Amazônicos).
	 7.	 América	do	Sul Diagnóstico da Integração das Cadeias Produtivas no Mercosul e Propostas de Aprimoramento
	8.	 América	Latina Curso de Formulação de Projetos de Cooperação Técnica
	9.	 Angola Apoio à Reestruturação do Telecentro de Luanda
	10.	Angola Fortalecimento da Educação Ambiental em Angola
	11.	 Angola Fortalecimento Institucional dos Institutos de Investigação Agronômica e Veterinária de Angola
	12.	Angola Missão de Apoio à Incubadora Empresarial de Luanda
	13.	Angola Projeto de Inserção Social pela Prática Esportiva - Angola
	14.	Angola Reorganização, Fortalecimento Institucional e Inovação Metodológica da Extensão Rural como   
   Estratégia de Desenvolvimento Rural Sustentável em Angola
	15.	Argélia Missão de Cooperação Técnica para Apresentação de Propostas na Área Agrícola  

Q



ObjetivOs de desenvOlvimentO dO milêniO • iniciativas GOvernamentais • brasil94

País/Região	 Área	de	Cooperação

	16.	 Argélia MIssão de Prospecção de Cooperação Técnica na Área de Artesanato de Pedras Semipreciosas
	17.	 Argélia Missão de Prospecção de Cooperação Técnica na Área de Cirurgia Cardíaca
	18.	 Argentina Desenvolvimento de capacidades para a administração nacional de laboratórios e institutos de   
   saúde (ANLIS)
	19.	 Belize Capacitação em Cadeia Produtiva da Cana-de-açucar e da Citricultura
	20.	 Belize Missão de Especialistas Brasileiros para Detalhamento de Ações de Cooperação Internacional na  
   Área de Saúde.
	21.	 Benin Visita de Estudos ao Programa Bolsa Família
	22.	 Benin Visita de Estudos ao Programa Nacional de DST e  AIDS
	23.	 Benin Visita Técnica na Área da Cotonicultura - Benin
	24.	 Bolívia Apoio à Administração do Trabalho: Estrutura e Gestão da Inspeção do Trabalho.
	25.	 Bolívia Apoio à Administração do Trabalho: Programas em Matéria de Políticas Públicas de Emprego e   
   Economia Solidária - Fortalecimento das Instituições
	26.	 Bolívia Apoio à Criação de uma Instituição Pública de Pesquisa Agropecuária na Bolívia
	27.	 Bolívia Apoio ao Programa Nacional de Erradicação da Frebre Aftosa
	28.	 Bolívia Capacitação de Técnicos e Gestores Públicos e Intercâmbio Técnico em Desenvolvimento de   
   Instrumentos de Políticas Públicas para a Agricultura Familiar/Campesina e Reforma Agrária
	29.	 Bolívia Capacitação e Transferência de Tecnologia no Cultivo e Processamento  de Frutas  Tropicais em   
   Chapare e Yungas
	30.	 Bolívia Controle do Bicudo do Algodão e Caracterização da Área Livre de Praga
	31.	 Bolívia Cultivo do Palmito em Chapare - Implantação do Projeto Piloto
	32.	 Bolívia Estructuración del Centro de Referencia para Quemados en La Paz
	33.	 Bolívia Manejo da Fauna Silvestre
	34.	 Bolívia Missão de Identificação de Projetos de Cooperação Técnica Potencialmente Favoráveis à   
   Reocupação Laboral
	35.	 Bolívia Missão de prospecção e detalhamento para estabelecimento de novos projetos de cooperação   
   técnica entre Brasil e Bolívia.
	36.	 Bolívia Missão para treinamento de técnicos agrônomos bolivianos em produção e comercialização  
   de café.
	37.	 Bolívia Transferência de Tecnologia para Apoiar a Competitividade do Circuito Produtivo do Café na   
   Região de Yungas
	38.	 Botsuana Treinamento para Tratamento e Assistência em HIV e AIDS
	39.	 Burquina	Faso Visita Técnica na Área da Cotonicultura - Burquina Faso
	40.	 Cabo	Verde Apoio à Implantação da Universidade de Cabo Verde e ao Desenvolvimento do Ensino Superior
	41.	 Cabo	Verde Capacitar advogados cabo-verdianos nas áreas de Direito Comercial e Empresarial brasileiro, por   
   meio de estágio profissional no Brasil
	42.	 Cabo	Verde Formação Profissional na Área de Turismo e Hotelaria
	43.	 Cabo	Verde Formação Profissional na Área de Turismo e Hotelaria - Camareira
	44.	 Cabo	Verde Fortalecimento e Capacitação Técnica de Recursos Humanos para o Sistema de Formação  
   Profissional de Cabo Verde.
	45.	 Cabo	Verde Missão de Diagnóstico na Área de Vigilância Sanitária
	46.	 Cabo	Verde Programa Alfabetização Solidária em Cabo Verde - FASE  III
	47.	 Chade Visita Técnica na Área da Cotonicultura - Chade
	48.	 Colômbia Cultivo da Seringueira na Colômbia: Viabilidade Produtiva e Financeira
	49.	 Colômbia Fortalecimento Institucional das Assessorias Internacionais dos Ministérios da Saúde do Brasil   
   e Colômbia
	50.	 Colômbia Intercâmbio de Experiências e Conhecimentos sobre Gestão dos Incêndios Florestais
	51.	 Colômbia Missão de Especialistas Brasileiros para Elaboração de Projetos de Cooperação Técnica com a   
   Colômbia
	52.	 Colômbia Planos de Energização Rural Vinculados ao Desenvolvimento Local
	53.	 Colômbia Proyecto de Implementación de un Programa de Aprovechamiento del Material Reciclable para el  
   Área Urbana del Valle de Aburrá
	54.	 Costa	Rica Apoio Técnico para o Desenvolvimento e Acompanhamento de Análise de Risco em Saúde,   
   Ambiente e Segurança nas Instalações da RECOPE 
	55.	 Costa	Rica Aprimoramento de Técnicas de Produção de Hortaliças sob Ambientes Protegidos na Costa Rica
	56.	 Costa	Rica Implantação do controle metrológico de instrumentos de medição utilizados no âmbito da saúde   
   e do meio ambiente.
	57.	 Costa	Rica Mercado Atacadista de Eletricidade 
	58.	 Costa	Rica Projeto Capacitação e Treinamento sobre Derrames de Hidrocarbonetos e outros Materiais   
   Perigosos nas Instalações Petroleiras, Linhas de Oleodutos Terrestres e Aquáticos (Água Interior)
	59.	 Costa	Rica Sistemas de Controle Distribuídos - U.E.N. Produção
	60.	 CPLP Apoio à Formação de Quadros de Comunicação Institucional para os Parlamentos dos Países de   
   Língua Portuguesa: Técnicas de Jornalismo e Relações Públicas
	61.	 CPLP Centro Regional de Excelência em Administração Pública
	62.	 CPLP Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial
	63.	 Cuba Capacitación para el Uso de Tecnologia SIG en el Análisis y Edición de Cartografia Geológica   
   Digital en Cuba
	64.	 Cuba Cooperação Técnica para o Melhoramento de Biotérios no Brasil e em Cuba

Q
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 País/Região	 Área	de	Cooperação

	65.	 Cuba Estudos para o Manejo e Uso Racional dos Recursos de Águas Minerais (Águas Subterrâneas)/  
   SIAGAS - Cuba
	66.	 Cuba Fortalecimento institucional do Centro de Qualidade do Ministério da Indústria sidero mecânica de  
   Cuba, em coordenação com o Inmetro-Brasil.
	67.	 Cuba Projeto de Fortalecimento da Odontologia no Brasil e em Cuba - Fase 1
	68.	 Cuba Projeto Intercâmbio Técnico e Industrial na Área de Planejamento e Gerenciamento de Recursos   
   Hídricos em Bacias Hidrográficas
	69.	 Cuba Utilización de la Geoestadística para la Clasificación de Recursos y Reservas Minerales en Cuba
	70.	 Egito Missão de Prospecção para Desenvolvimento de Projeto de Cooperação Técnica na Área de Semi- 
   Árido e Recursos Hídricos entre o Brasil e Países Árabes.
	71.	 El	Salvador Conservação da Arquitetura Tradicional de Centros e Conjuntos Históricos e sua Paisagem Cultural
	72.	 El	Salvador Desenvolvimento do Processo Agroprodutivo da Mamona
	73.	 El	Salvador Fortalecimento da resposta à epidemia da HIV/AIDS em El Salvador
	74.	 El	Salvador Manejo Agronômico e Processamento de Coco Anão, Gigante e Híbrido
	75.	 El	Salvador Manejo Agronômico, Processamento da Castanha e Pedúnculo do Caju
	76.	 Equador Capacitação Técnica em Manejo Agronômico e Processamento para a Cultura do Cacau no Equador
	77.	 Equador Capacitação Técnica em Manejo da Produção e Processamento Agroindustrial de Frutas Tropicais  
   no Litoral Equatoriano
	78.	 Equador Implementação do Banco de Leite Humano Isidro Ayora
	79.	 Equador Missão para Detalhamento de Novos Projetos de Cooperação Técnica entre Brasil e Equador
	80.	 Equador Projeto Consolidação e Reprodução de Ações de Desenvolvimento Sustentável na Amazônia   
   Equatoriana na Luta contra a Pobreza Rural
 81.	 Guatemala Alfabetização Solidária na Guatemala
	82.	 Guatemala Transferência de Tecnologias em Sistema de Produção de Frutas Tropicais para a Guatemala
8	3.	 Güiana Programa de Treinamento para Técnicos e Produtores em Técnicas da Produção e Processamento  
   para o Desenvolvimento da Indústria de Caju na Guiana
	84.	 Güiana Transferência de Técnicas para o Estabelecimento da Produção e Utilização da Soja nas Savanas   
   Intermediárias da Guiana.
	85.	 Guiné	Bissau Centro de Formação Profissional e Promoção Social de Bissau
	86.	 Guiné	Bissau Transferência da Metodologia do Sistema de Informação da Pastoral da Criança para a Guiné-  
   Bissau
	87.	 Haiti Aprimoramento do Programa Haitiano de Imunizações
	88.	 Haiti Avaliação da atual situação epidemiológica do Haiti e elaborar Plano de Trabaljo conjunto –
   Governo Haitiano e ACDI/Canadense - para desenvolvimento subprojeto de cooperação técnica   
   trilateral na área de imunizações.
	89.	 Haiti Construção de Cisternas Familiares e Validação Social de Cultivares de Hortaliças no Haiti
	90.	 Haiti Desenvolvimento da cultura da mandioca
	91.	 Haiti IMPLEMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO ÂMBITO DO ACORDO ENTRE A   
   REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E O BANCO MUNDIAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO   
   “HAITI BUILDING INSTITUTIONAL CAPACITY AND STRENGTHENING PROVISION OF SCHOOL
   FEEDING PROGRAM”.
	92.	 Haiti IMPLEMENTAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO ÂMBITO DO ACORDO ENTRE A REPÚBLICA  
   FEDERATIVA DO BRASIL E O BANCO MUNDIAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO “SOLID WASTE 
   MANAGMENT STRATEGY”
	93.	 Haiti Missão de Prospecção para Elaboração de Proposta de Cooperação Tëcnica para o Incremento da  
   Produção de Hortaliças na Região Kenscoff, Haiti
	94.	 Haiti Proposta de Cooperação Técnica junto ao Governo do Haiti para a Reconstituição da Cobertura   
   Vegetal da Bacia do Mapou
	95.	 Haiti Sub-project to Support the Organization of the Local and Legislative Elections in Haiti
	96.	 Haiti Transferência de tecnologias em sistema de produção e processamento do caju para o Haiti
	97.	 Honduras Missão de Especialistas Hondurenhos para Elaboração de Projetos de Cooperação Técnica
	98.	 Honduras Projeto Capacitação em Manejo da Produção de Frutas Tropicais com Ênfase em Manga.
	99.	 Jamaica Missão de especialistas brasileiros para a realização de “workshop” sobre biodiesel e para 
   detalhamento de projeto de cooperação técnica no setor.
	100.	Jamaica Programa de Treinamento para Técnicos em Cultivo e Processamento Visando à Diversificação e o  
   Aprimoramento da Fruticultura Tropical na Jamaica
	101.	 Líbano Capacitação Técnica para Resposta Rápida no Controle de Surtos e Epidemias
	102.	Líbano Revisão do Protocolo de Patologias
103.	Líbano Transferência de Tecnologia Bancária para Profissionaos Libaneses
104.	Líbano Transferência de Tecnologia da Informação para Profissionais Libaneses
105.	Líbano Transferência de Tecnologia de Gestão de Resíduos Sólidos para Profissionais Libaneses
106.	Mali Visita Técnica na Área de Cotonicultura - Mali
107.	 Marrocos Missão de Identificação de Projeto na Área da Formação Profissional
108.	Mercosul Cooperação Aduaneira II
109.	Mercosul Medidas Sanitárias e Fitossanitárias
110.	 Mercosul Estatísticas II
111.	 Mercosul Monitoramento Macroeconômico do MERCOSUL
112.	 Mercosul Dimensão Sociolaboral do MERCOSUL 
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113.	 Mercosul Desenvolvimento Biotecnológico
114.	 Mercosul Apoio à Instalação do Parlamento do MERCOSUL
115.	 Mercosul Promoção Turística do MERCOSUL no Japão 
116.	 Mercosul Melhora da Tecnologia de Embalagens para a Distribuição de Mercadorias no MERCOSUL 
117.	 Mercosul Produção Sustentável/Competitividade e Meio Ambiente
118.	 Mercosul Alta Formação de Quadros Dirigentes dos Países do MERCOSUL
119.	 Moçambique Bolsa-Escola em Moçambique
120.	Moçambique Bolsa-Escola em Moçambique Fase IV
121.	 Moçambique Capacitação em Barreiras Técnicas ao Comércio e Norma ISO/IEC 17025.
122.	Moçambique Estudo de Viabilidade Técnico Econômico para Instalação de Fábrica de Medicamentos em 
   Moçambique para Produção de Medicamentos Anti-retrovirais e Outros
123.	Moçambique Fortalecimento do Instituto Nacional de Saúde de Moçambique
124.	Moçambique Inserção Social pela Prática Esportiva
125.	Moçambique Missão conjunta para a concepção e elaboração de projetos nas áreas de construção de   
   cisternas, produção de hortaliças e frutas, transporte urbano, biodisel, educação ambiental e
   habitação
126.	Moçambique Programa de Alfabetização e Educação de Adultos em Moçambique  - Fase III
127.	 Namíbia Apoio ao Desenvolvimento Urbano da Namíbia
128.	Namíbia Assistência à produção de frutas subtropicais e leguminosas na Namíbia
129.	Nicarágua Foro Dendroenergético Mesoamericano
130.	Panamá Capacitação e visita técnica para apresentação do Sistema Único de Saúde com vistas a 
   elaboração de projetos de cooperação
131.	 Paraguai Capacitação de Técnicos e Gestores Públicos em Desenvolvimento de Instrumentos de   
   Políticas Públicas para a Agricultura Familiar/Campesina
132.	Paraguai Capacitação em Museologia
133.	Paraguai Capacitação Técnica de Pesquisadores nas Principais Cadeias Produtivas do Agronegócio do   
   Paraguai
134.	Paraguai Centro de Formação e Capacitação Profissional “Paraguai - Brasil” em Hernandárias - Fase III.  
   Consolidação, Ampliação e Expansão
135.	Paraguai Desenvolvimento de Técnicas para a Produção de Matérias-Primas de Biocombustíveis no   
   Paraguai
136.	Paraguai Desenvolvimento do Setor de Diversidade Cultural no Paraguai
137.	 Paraguai Intercâmbio de Conhecimentos sobre Sistemas de Conservação Integrada e Patrimônio    
   Cultural
138.	Paraguai Missão de Especialistas Brasileiros para Elaboração de Projetos de Cooperação Técnica com o   
   Paraguai
139.	Paraguai Missão de Prospecção para a Formulação de Políticas e Programas Nacionais de Cultura
140.	Paraguai Missão para Desenvolvimento e Detalhamento de Projetos de Cooperação Tëcnica no 
   Paraguai – Pastoral da Criança
141.	 Paraguai Modelagem de Política Postal no Paraguai, com o Estabelecimento do Serviço Postal Universal
142.	Peru Capacitação em Desenvolvimento de Cultivos Alternativos para Produção de 
   Biocombustíveis no Peru
143.	Peru Controle de Raiva Silvestre
144.	Peru Desenvolvimento de Cultivos Alternativos para a Produção de Biocombustíveis
145.	Peru Fortalecimento Institucional das Assessorias Internacionais dos Ministérios da Saúde do   
   Brasil e Peru
146.	Peru Programa de Desenvolvimento Rural e Apoio ao Plano Meriss
147.	 Peru Recuperação Ambiental da Região de Huaypetuhe
148.	Peru Sistema Eletrônico de Contratações Estatais
149.	Peru Transferência de Métodos e Instrumentos de Gestão de Projetos de Pesquisa e 
   Desenvolvimento Agrário
150.	Rep.	Dominicana Avaliação e Monitoramento do Banco de Leite Humano - Hospital Gineco-Obstétrico
   Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
151.	 Rep.	Dominicana Capacitação de equipe técnica dominicana após a instalação de bancos de leite humano –
   Hospital Gineco-Obstétrico Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
152.	Rep.	Dominicana Capacitação de técnicos dominicanos para a instalação de bancos de leite humano - Hospital  
   Gineco-Obstétrico Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
153.	Rep.	Dominicana Formulação de política de gerenciamento de banco de dados do sistema de cadastro de 
   beneficiários do programa de subsídios sociais
154.	São	Tome	e	Príncipe Alfabetização Solidária em São Tomé e Príncipe - 3a Fase
155.	São	Tome	e	Príncipe Alfabetização Solidária em São Tomé e Príncipe - Fase IV
156.	São	Tome	e	Príncipe Apoio ao Desenvolvimento da Área Agrícola da República Democrática de São Tomé e   
   Príncipe
157.	 São	Tome	e	Príncipe Construção Institucional e Metodológica da Extensão Rural como Estratégia de Desenvolvimento  
   Sustentável da Agricultura Familiar em São Tomé e Príncipe
158.	São	Tome	e	Príncipe Implementação do Programa de Alimentação Escolar em São Tomé e Príncipe
159.	São	Tome	e	Príncipe Missão de Detalhamento e FInalização de Projeto de Cooperação Técnica para Implementação  
   de Datacenter em São Tomé e Príncipe
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160.	São	Tome	e	Príncipe Missão de Prospecção de Cooperação Técnica na Área de Controle de Tráfego Aéreo, 
   Infraestrutura Aeroportuária e Planejamento
161.	 São	Tome	e	Príncipe Missão de Prospecção de Cooperação Técnica na Área de Controle e Prevenção da Malária   
   em São Tomé e Príncipe
162.	São	Tome	e	Príncipe Projeto Bolsa-Escola em São Tomé e Príncipe - Fase III
163.	Senegal Apoio ao Projeto de Intercâmbio em Agricultura Familiar da Federação dos Trabalhadores na  
   Agricultura Familiar da Região Sul (FETRAF) e do Conselho de Concertação e de Cooperação  
   Rural do Senegal
164.	Senegal Missão de Negociação de Projetos de Capacitação Técnica na Área da Saúde com o Senegal
165.	Suriname Programa de Treinamento para Técnicos e Produtores em Técnicas da Produção e 
   Processamento para o Desenvolvimento da Indústria de Caju no Suriname.
	166.	Timor	Leste Apoio à Produção de Café Orgânico em Timor Leste
167.	 Timor	Leste Apoio ao Fortalecimento das Escolas Agrotécnicas de Timor-Leste.
168.	Timor	Leste Apoio ao fortalecimento do setor da Justiça de Timor Leste - Segunda Etapa
169.	Timor	Leste Apoio ao Fortalecimento do Setor da Justiça de Timor Leste - Terceira Etapa
170.	 Timor	Leste Desenvolvimento Empresarial, Formação Profissional e Promoção Social em Timor Leste   
   – Terceira Fase
171.	 Timor	Leste Formação de Professores em Exercício na Escola Primária de Timor-Leste (PROFORMAÇÃO)
172.	 Uruguai Apoio ao Fortalecimento Institucional do Conselho de Educação Técnico Profissional da   
   Universidade do Trabalho do Uruguai - CETP/UTU nas áreas de indústria, energia e   
   meio ambiente
173.	 Uruguai Apoio Técnico para Implementação de Bancos de Leite Humano no Uruguai
174.	 Uruguai Aportes de Conhecimento sobre os Fatores que Incidem na Necrose de Gemas da Flor da   
   Pera no Uruguai
175.	 Uruguai Capacitação em Educação Ambiental e Produção Colaborativa de Material Didático para a   
   Conservação da Biodiversidade na Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim
176.	 Uruguai Cooperação Técnica em Melhoramento Genético de Hortaliças
177.	 Uruguai Efeito de Diferentes Dietas e Raças para o Crescimento Animal, o Rendimento de Carcaça e   
   Qualidade da Carne.
178.	 Uruguai Fortalecimento Institucional das Assessorias Internacionais dos Ministérios da Saúde do   
   Brasil e do Uruguai
179.	 Uruguai Impacto Ambiental pelos Sistemas Agrícolas de Terras Baixas: o Caso da Bacia da Lagoa Mirim
180.	Uruguai Missão Técnica a Montevidéu para Detalhamento do Plano de Ação do Projeto Cozinha 
   Montevidéu
181.	 Uruguai Produção Colaborativa de Informações Ambientais para a Conservação da Biodiversidade   
   na Bacia Hidrográfica da Lagoa Mirim: Consolidação de Rede de Instituições Parceiras
   e Adequação de Base de Dados para SIG
182.	Uruguai Projeto de Capacitação em Laboratório de Ensaios Físico-Mecânicos
183.	Zâmbia Missão de Prospecção de Cooperação Técnica na Área de Saúde (HIV/AIDS) - Zâmbia.
184.	Zimbábue Missão de Prospecção de Cooperação Técnica na Área de Saúde (HIV/AIDS) - Zimbábue.
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