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EDITORIAL 

  

Em 8 de março de 1910, foi instituído o Dia 

Internacional da Mulher, em reconhecimento 

ao movimento pelos direitos das mulheres, 

que reivindica a universalização de direitos 

civis, sociais e políticos.  

O movimento, iniciado na segunda metade do 

século XIX, já obteve muitas conquistas, mas 

ainda estamos longe de alcançar a igualdade 

de gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas, conforme preceitua o ODS 5.  

Os movimentos sociais são atores fundamen-

tais no alcance deste Objetivo, ao promove-

rem a conscientização e mobilização da soci-

edade sobre o tema e exigirem ações dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

que combatam as desigualdades e assegu-

rem o acesso à direitos (Metas 5.c, 10.3 e 

16.b da Agenda 2030). 

Dentre as diversas ações realizadas durante 

o mês de março pelas Redes ODS locais, a 

Rede ODS Brasil destaca a realizada no Dis-

trito Federal, denominada Março Feminista 

2016: Desconstruindo o Patriarcado e o Capi-

talismo.  

Ação unificada de movimentos sociais, sindi-

catos, marchas e demais coletivos feministas 

e da luta antirracista, pela igualdade de gêne-

ro, do combate à lesbo e transfobia, por inclu-

são e acessibilidade das pessoas com defici-

ência e pela garantia de direitos humanos. 

Entre eles, a Rede ODS Distrito Federal.  

As atividades - atos políticos e culturais, ofici-

nas, rodas de conversa, cursos, exposições, 

intervenções urbanas - foram realizadas du-

rante todo o mês de março em Brasília e vá-

rias cidades satélites do Distrito Federal.   

A ação teve como resultado o lançamento da 

campanha #SouFeministaPorque #EuLuto, que 

tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre 

a realidade e a diversidade das mulheres brasi-

leiras e os porquês de suas lutas, reduzindo o 

estigma e os rótulos aplicados às feministas.  

Conheça os Princípios e Valores 

da Rede ODS Brasil 

www.migre.me/t1ONQ 
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#SouFeministaPorque #EuLuto 

#SouFeministaPorque #EuLuto 

 por TERRA, TRABALHO E  DIREITOS  

Metas 5.a, 5.c e 10.3 da Agenda 2030 

#SouFeministaPorque #EuLuto  

por RESPEITO À IGUALDADE  

ÉTNICA E RACIAL  

Meta 10.2 da Agenda 2030 
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A violência contra mulheres constitui-se em 

uma das principais formas de violação dos 

seus direitos humanos, atingindo-as em seus 

direitos à vida, à saúde e à integridade física. 

Ela é estruturante da desigualdade de gênero. 

Não é apenas no âmbito doméstico que as 

mulheres são expostas à situação de violên-

cia. Esta pode atingi-las em diferentes espa-

ços, como a violência institucional, que se dá 

quando um servidor do Estado a pratica, po-

dendo ser caracterizada desde a omissão no 

atendimento até casos que envolvem maus 

tratos e preconceitos.  

O assédio também é uma violência que pode 

ocorrer na rua, em espaços públicos ou no 

ambiente de trabalho, em que a mulher se 

sente muitas vezes humilhada e intimidada. 

Mulheres lésbicas, trans e bissexuais ainda 

sofem diversos tipos de violência em função 

de sua sexualidade, desde agressões físicas, 

verbais e psicológicas, até estupros corretivos 

e feminicídio. 

O tráfico e a exploração sexual de mulheres, 

meninas e jovens também é uma prática rele-

vante no que diz respeito às violências de gê-

nero. O tráfico de mulheres, que tenha como 

finalidade a exploração sexual, o trabalho ou 

serviços forçados, a escravatura, a servidão, 

a remoção de órgãos ou o casamento servil, 

envolve uma ampla rede de atores e ocorre 

tanto localmente quanto globalmente, e con-

siste em violação dos direitos humanos das 

mulheres. 

O enfrentamento às múltiplas formas de vio-

lência contra as mulheres é uma importante 

demanda no que diz respeito a condições 

mais dignas e justas para as mulheres.  

#SouFeministaPorque #EuLuto  

pelo FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA AS 
MULHERES  

Metas 5.2 e 16.1 da Agenda 2030 

A mulher deve possuir o direito de não sofrer 

agressões no espaço público ou privado, a 

ser respeitada em suas especificidades e a ter 

garantia de acesso aos serviços da rede de 

enfrentamento à violência contra a mulher, 

quando passar por situação em que sofreu 

algum tipo de agressão, seja ela física, moral, 

psicológica ou verbal.  

 

Março Feminista 2016 



Edição 4, Abril de 2016 

5 

#SouFeministaPorque #EuLuto  

por DIGNIDADE, DIREITOS  

E IGUALDADE SALARIAL  

Meta 8.5 da Agenda 2030 

O Brasil foi um dos destaques no relatório 

"Progresso das Mulheres no Mundo 2015-2016: 

Transformar as economias para realizar os direi-

tos" pela ONU Mulheres. 

O estudo mostrou avanços e dificuldades das 

mulheres no mundo trabalho nas diferentes na-

ções. No caso do Brasil, a ONU elogiou os pro-

gramas sociais, como Fome Zero e Bolsa Famí-

lia, que possibilitaram famílias a saírem da po-

breza extrema. Entre 2001 e 2009, a taxa de 

participação da mulher na população ativa au-

mentou de 54% para 58%, sendo que a propor-

ção das mulheres com carteira assinada foi de 

30% para 35%. 

Eis alguns programas e ações do Brasil enfati-

zados pela ONU: Aumento progressivo do salá-

rio mínimo; Geração de trabalho crescente; Di-

minuição da desigualdade salarial; Políticas de 

proteção social; Lei das Domésticas. 

AINDA HÁ MUITO O QUE AVANÇAR! 

Apesar dos esforços para aumentar a participa-

ção feminina no mercado de trabalho e promo-

ver a igualdade salarial, o Brasil ainda está lon-

ge de ser um país justo para elas. No País, as 

mulheres ainda recebem, em média, 30% a me-

nos que os homens para desempenhar as mes-

mas funções. 

Além disso, a pesquisa Estatísticas de Gênero 

2014 aponta que as mulheres estão ganhando 

mais, mas ainda recebem 68% do que eles ga-

nham. Isso significa que, para ganhar o mesmo 

que o brasileiro médio ao longo de um ano, a 

mulher teria de trabalhar o equivalente a 536 

dias — cinco meses e meio a mais só para pa-

gar o preço da desigualdade. 

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (Pnad) Contínua de fevereiro deste 

ano, há mais mulheres "desocupadas" que 

homens: a taxa de desocupação estimada pa-

ra elas é de 7,7% enquanto para eles é de 

5,6%. 

Ao considerar os que estão trabalhando, a 

PNAD aponta a liderança masculina em todas 

as regiões. De acordo com o estudo, a dife-

rença é maior na região Norte, onde os ho-

mens representam 61,1% dos trabalhadores e 

as mulheres, 38,9% — diferença de 22,2 pon-

tos percentuais. A proximidade entre os gêne-

ros é maior na região Sudeste, com uma dife-

rença de 11,4 pontos percentuais para os ho-

mens.  

Março Feminista 2016 
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#SouFeministaPorque #EuLuto  

por DEMOCRACIA E AUTONOMIA  

SOBRE O MEU CORPO  

Meta 5.6 da Agenda 2030 

O corpo feminino é tratado moralmente, padroniza-

damente e comercialmente como algo passível de 

objetificação e normatização. Isso é nítido nos co-

merciais de roupas femininas, em propagandas de 

cerveja ou comerciais automobilísticos e tantos ou-

tros, onde o produto mal aparece, mas a forma sen-

sual que a mulher o apresenta, e calada, de prefe-

rência, recebe o foco das câmeras. E assim somos 

tratadas no carnaval, na rua, no trabalho, nos estu-

dos... Porque naturalizou-se que o corpo da mulher é 

consumo do homem. 

"Ser mulher numa sociedade onde as lutas feminis-

tas são constantes em busca de tantos direitos, mui-

tos já conquistados, outros por conquistar, não é fá-

cil. A violência contra a mulher parece se naturalizar 

em mentes machistas. Diante dessa naturalização, 

um novo tipo de violência está se alastrando na soci-

edade, nos tablets, nos smartphones e nas diversas 

redes sociais que viralizam a informação em tempo 

assustador: violência da exposição de vídeos ou fo-

tos íntimas de mulheres. São frequentes casos de 

exposição da intimidade da mulher na internet, seja 

através de vídeos íntimos, seja através de fotos de 

corpos nus." 

E se a mulher quer ter seu próprio estilo, escolher o 

estilo ou a cor do cabelo, usar piercings, tattoos ou 

quaisquer badulaques que fujam a essa normatiza-

ção, vem a sociedade, as famílias, o Estado, a esco-

la, o mundo do trabalho dizer NÃO! 

E por que não? Por isso nós, feministas, lutamos por 

soberania sobre nossos corpos, e para desconstruir 

os signos do patriarcado e do capitalismo que, desde 

sempre, tem imposto a nós, mulheres, uma condição 

de inferioridade e submissão.  

Ainda na questão da soberania sobre nossos corpos, 

precisamos falar sério sobre e buscar avanços para 

a legalização do aborto. Porque as ricas 

abortam, as pobres morrem. Acabar com a 

pandemia silenciosa de abortos clandesti-

nos é uma questão urgente de direitos hu-

manos e de saúde pública. 

Eis alguns dados: São 22 milhões de abor-

tos clandestinos que ocorrem no mundo a 

cada ano, causando a morte de mais de 

47 mil mulheres. Nos EUA, onde o aborto 

é lei deste 1973, 16 em cada 100 gesta-

ções é interrompida. No Brasil, onde ainda 

se criminaliza a mulher que aborta a ges-

tação, na clandestinidade e correndo risco 

de morte, a taxa de abortos é quase o do-

bro dos EUA. “Mulher pobre tem risco mul-

tiplicado por mil no aborto inseguro". 

Março Feminista 2016 
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#SouFeministaPorque #EuLuto  

por RESPEITO À MINHA  

IDENTIDADE DE GÊNERO  

Metas 10.2 e 10.3 da Agenda 2030 

Com vocês, as palavras de nossas guerreiras 

Trans: 

 

"No início eu sempre perguntava se o profes-

sor queria me tratar por Maria. Pedia para 

que meu nome fosse alterado na chamada e 

muitos deles aceitaram. Já ocorreu umas situ-

ações desconfortáveis de professores que se 

negaram, porque tecnicamente Maria não é o 

meu nome. Para eles era um apelido, nome 

de guerra, como se fosse uma brincadeira, 

como se a minha existência fosse uma brin-

cadeira (...) Quando a gente coloca a educa-

ção de gênero a gente tá falando não só so-

bre a realidade dos travestis e pessoas trans. 

A gente está falando sobre os cisgêneros 

também, sobre uma educação que ensine as 

crianças e adolescentes a respeitar e não jul-

gar. Isso tudo faz parte do processo pra que a 

gente não seja mais jogada à margem da so-

ciedade. Minha luta é para que outras como 

eu não precisem passar mais por isso." 

(Maria Moraes, universitária, cursa Pedagogia 

na UFAM). 

 

"Sou uma mulher trans. Tudo o que eu vivo, 

minha vivência é suficiente para explicar mi-

nhas dores e meus sofrimentos não é verda-

de? Mas será que essa vivência pode ser uni-

versalizada para dizer: 'É assim que pensam 

as mulheres trans', 'É assim que sofrem as 

mulheres trans', 'Isso afeta todas as mulheres 

trans'? Acredito que não (...) Existem muitas 

iniciativas de ONGs para inserção na univer-

sidade e no mercado de trabalho para pesso-

as trans, mas são ações pontuais, não tem 

dimensão de uma política de Estado. Para 

construir isso, precisamos dialogar e isso preci-

sa ir além das vivências, na tentativa de cons-

truir um saber sobre a coletividade que não seja 

colonizador, emotivo ou autoritário. Não dá pra 

exigir que todos nos escutem sem falar. Não 

acredito que nossas vozes empoderadas de-

vam servir pra mandar ninguém calar a boca, 

mas para dialogar, fazer-se ouvir e ouvir em tro-

ca." 

(Helena Vieira, travesti e transfeminista). 

 

"Os estudos de gênero carecem de uma pers-

pectiva contemporânea das questões de tran-
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sexualidades e travestilidade. Desenvolver esse con-

teúdo pode ser muito benéfico para que a gente pos-

sa pensar a situação política dessa população de ou-

tra forma. E na atuação profissional de fato, porque a 

gente sabe que transexuais são parte significativa da 

população de rua. A atuação profissional de assisten-

tes sociais bem preparados para lidar com a questão 

é fundamental. Isso faz um diferencial gigante." 

(Amanda Palha, travesti aprovada em 1º lugar pelo 

SISU no curso de Serviço Social da UFPE)  

 

Março Feminista 2016 

 

VOCÊ SABIA? 

Nome Social é o nome pelo 

qual pessoas Transexuais 

e Travestis preferem ser 

chamadas cotidianamente, 

a o  i n v é s 

do nome oficialmente re-

gistrado que não reflete 

sua identidade de gênero. 
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VOCÊ SABIA? 

O Marco de Ação Educação 2030 propõe medidas para garantir o cumpri-

mento do ODS 4, que pretende assegurar educação inclusiva, equitati-

va e de qualidade, além de promover oportunidades de aprendizagem ao 

longo da vida para todos.   

Segundo o documento aprovado, em novembro de 2015, pela UNESCO e Es-

tados-Membros da ONU - entre eles, o Brasil - a Educação empodera o 

cidadão para o  exercício de seus direitos e amplia as oportunidades 

de acesso ao emprego e renda, configurando-se como um instrumento 

efetivo para a redução das desigualdades. 

Ele ainda destaca o debate sobre sexualidade e gênero contribui para 

uma educação mais inclusiva, equitativa e de qualidade. Assegurando 

ambientes de aprendizagem seguros e não violentos, inclusivos e efi-

cazes, e a promoção da educação para a igualdade de gênero e os di-

reitos humanos.  

Sendo assim, inserir a perspectiva de gênero nas estratégias de edu-

cação nas escolas é fundamental para que homens e mulheres, meninos 

e meninas tenham os mesmos direitos, para prevenir e erradicar toda 

e qualquer forma de violência, em especial a violência de gênero.   
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CEPAL manifesta preocupação 

diante de ameaças à democracia 

brasileira 

https://nacoesunidas.org/cepal

-manifesta-preocupacao-diante-

d e - a me a c as - a- d e mo c r aci a-

brasileira/  

 

#SouFeminista #EuLuto  

pela DEMOCRACIA, POR MEU VOTO E  

PELO COMBATE ÀS DESIGUALDADES  

 

Metas 10.3, 16.3 e 16.b da Agenda 2030 

 

Nota pública sobre a situação 

política do Brasil 

http://www.onumulheres.org.br/

noticias/nota-publica-sobre-a-

situacao-politica-do-brasil/  
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2ª Nota Pública sobre o processo de Impeachment 

No dia 25/03 foi celebrado o Dia da Constituição Brasileira. A Rede ODS Brasil manifesta sua pre-

ocupação com o desrespeito sistemático à Constituição Federal de 1988 e com as consequências 

que este desrespeito causará aos direitos civis, sociais e políticos dos cidadãos brasileiros.  

A Meta 16.5 da Agenda 2030 defende o combate à corrupção em todas as suas formas, ou seja, 

sem distinção de esfera de poder, partido político ou setor da sociedade. Porém, este combate só 

terá legitimidade, se respeitar o Estado de Direito brasileiro (Meta 16.3 da Agenda 2030).  

Brasília, 15 de março de 2016. 

ASSINAM ESTA NOTA:  

Articulação Brasileira de Gays (ARTGAY) / PB 

Articulação das Religiões de Matriz Africana (ARATRAMA) / AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO 

Articulação de Lésbicas e Bissexuais do Amapá (ALBA) / AP 

Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) / PB 

Associação Agrícola Vale do Paramaú / PA 

Associação Bujaruense dos Agricultores e Agricultoras  (ABAA) / PA 

Associação Central das Parteiras Tradicionais do Município de Macapá  / AP 

Associação Civil Germinar / PB 

Associação Comunitária do Bairro da Paz  / PA 

Associação Comunitária Presidente Luís Inácio da Silva  (LULÃO) / SE 

Associação Cultural Artística e Ambientalista Guardiões do Curuperé / PA 

Associação Cultural Sucuritinga / PA 

Associação da Aldeia Indígena Potiguara Carneira (APRAIC) / PB 

Associação de Apoio a Construção de um Sistema Orgânico do Trabalho (Via SOT) /  TO  

Associação de Apoio às Comunidades Afrodescendentes (AACADE) / PB 

Associação de Ensino Técnico Industrial do Espírito Santo  (AETI) / ES 

Associação de Pós-Graduand@s do UniCEUB (APG UniCEUB - Nísia Floresta) / DF  

Associação de Produtores de Hortifrutigranjeiro de Dom Eliseu / PA 

Associação dos Empregados da Caixa (APCEF) / SE 
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Associação dos Moradores do Bairro do Guamá / PA 

Associação dos Povos Indígenas Tiriyo e Kaxuyana e Txikityana / AP 

Associação dos Povos Indígenas Waiana Apalai / AP 

Associação Nossa Senhora da Conceição / AM 

Associação Popular de Consumo (APC) / PA 

Banco Comunitário Castanheira / PA 

Cáritas Brasileira - Regional Norte 2 / AP, PA 

Casa Fora do Eixo / AP 

Central de Movimentos Populares (CMP) / PA 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) / AP, PB 

Centro de Ação Cultural (CENTRAC) / PB 

Centro de Apoio às Atividades Populares (CAAP) / PB 

Centro de Estudos e Referência da Cultura Afro-brasileira no Acre (CERNEGRO) 

Centro de Referência à Mulher em Situação de Violência (CRAM Ananindeua) / PA 

Coletivo Jovem de Meio Ambiente / PA 

Comissão Justiça e Paz  - Regional Norte 2 (CJP) / AP, PA 

Comitê Cabano Bolivariano de Solidariedade com a Venezuela  / AP, PA 

Comitê Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim / PA 

Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM)  

Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional / PB 

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Paragominas / PA 

Eira de Mina Nagô Ya Abaoô / AM 

Federação Comunitária e Desportiva do Amazonas (FCDA) / AM 

Federação das Associações e Movimentos Sociais de Ananindeua (FAMOSA) / PA 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe (FETASE) / SE 

Federação Nacional de Cultos Afro-Brasileiros (FENACAB) / AM 

Fórum de Mulheres da Amazônia Paraense / PA 
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Fórum Metropolitano de Economia Solidária / PA 

Fórum Permanente de Afrodescendentes do Amazonas (FOPAAM) / AM 

Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Amazonas / AM  

Fórum Regional Sindical, Parlamentar e de Entidades Sociais (FRESPAR) / AC, AP, RO, RR 

Grupo de Homossexuais Tilde do Amapá (GHATA) / AP 

Grupo de Pesquisa e Estudo de Sistemas de Indicadores Urbanos, Rurais e Ambientais (SURA-

CNPq-UFCG) / PB  

Grupo Especializado em Tecnologia e Extensão Comunitária (GETEC) / PB 

Instituto Cidadania Nossa Senhora de Fátima / AM 

Instituto Cultural Afro Mutalembê (ICAM) / AM 

Instituto de Desenvolvimento Social e Econômico Sul Paraense (IDESP) / PA 

Instituto de Mulheres Tucujus do Amapá / AP 

Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (IEPÉ) / AP 

Instituto EcoVida / AC, AM, AP, ES, MA, PA, PB, PE, RR, RS, SE, SP 

Instituto Imanatara / PA 

Instituto Popular Amazônico / PA 

Instituto Tecnológico Alternativo de Petrópolis (ALTPET) / AM 

Instituto Transformar / PA 

Instituto Vida e Cidadania da Amazônia / AM 

Laboratório de Pesquisa em Ciências Sociais, Métodos Qualitativos e Mobilização Social (LAPCIS-

FUP-UNB) / DF  

Marcha Mundial das Mulheres (MMM) / AM 

Movimento Articulado de Mulheres da Amazônia (MAMA)  

Movimento de Meninos e Meninas de Rua do Amapá (MMMR) / AP 

Movimento de Promoção da Mulher  (MOPROM) / PA 

Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB) / PB 

Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) / AM, PA, SE 

Movimento Terra, Trabalho e Liberdade (MTL) / PB 
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Núcleo PT-UFPA / PA 

Observatório de Governança Territorial  (ICSA-UFPA) / PA 

ONG Moradia e Cidadania / SE 

Portal dos Movimentos Sociais (MOVSOCIAL) / PB 

Prefeitura Municipal de Pombal / PB  

Projeto de Pesquisa Avaliação Ambiental de Grandes Projetos na Amazônia (PPAAGPAM-

UFPA) / PA 

Projeto Social Arca de Noé / PA 

Rede das Parteiras Tradicionais do Estado do Amapá (Reparta Tia Vavá) / AP 

Rede de Educação Cidadã (RECID) 

Rede Nacional de Promoção e Controle Social da Saúde das Lésbicas Negras (Rede Sapatá) / PB 

Rede Paraense de Fundos Solidários / PA 

Secretaria Estadual de Combate ao Racismo do PT / PB 

Secretaria Sindical do PT / PB 

Setorial da Cultura Alimentar de Curitiba / PR 

Sindicato dos Bancários / PB, SE 

Sindicato dos Nutricionistas (SINDNUT) / PA 

Sindicato dos Servidores Municipais de Macapá  / AP 

Sindicato dos Servidores Públicos Federais Civis (SINDSEP) / AP 

Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio (SINTEC) / ES 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação de João Pessoa (SINTEM) / PB 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas / AP 

Sindicatos dos Servidores Públicos de Cajazeiras / PB 

Sociedade de Apoio a Luta por Moradia (SAM) / SE 

União de Negros pela Igualdade (UNEGRO) / RR  

União Nacional por Moradia Popular (UNMP) / AM 

União Sindical dos Trabalhadores (UST) / PA  
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Diálogo sobre os ODS, no Amapá 

No dia 01/03, a Rede ODS Amapá 

promoveu o Diálogo sobre os ODS, 

em Macapá / AP. Com o apoio da 

Rede ODS Pará. 

O evento foi realizado seguindo o 

Princípio da Abundância: O Instituto 

EcoVida / AP ofertou uma Mística e 

o Ministério Público do Estado do 

Amapá ofertou a estrutura física ne-

cessária para a realização da ativi-

dade. 

 

PROGRAMAÇÃO 

Mística de abertura 

Conduzida pelo Instituto EcoVida / 

AP, promoveu a integração entre os 

participantes do evento. 

Diálogo 1 - Conhecendo a Rede 

ODS Brasil 

A Prefeitura de Barcarena / PA e o 

Instituto EcoVida / AP apresentaram 

a Carta de Princípios e o Modelo Or-

ganizacional da Rede ODS Brasil. 

Diálogo 2 - Dos Objetivos de De-

senvolvimento do Milênio (ODM) 

aos Objetivos de Desenvolvimen-

to Sustentável (ODS) 

A Coordenação de Projetos Especi-

ais ODS da Secretaria de Governo 

da Presidência da República 

(SEGOV) apresentou os resultados 

alcançados pelo Brasil em relação 

as metas dos ODM e o processo de 

transição para os ODS. 

Diálogo 3 - Agenda Integrada para a Amazônia 

A Prefeitura de Barcarena / PA e o Consulado Geral da 

República Bolivariana da Venezuela no Pará apresenta-

ram os encaminhamentos e deliberações do 1° Diálogo 

Amazônico sobre os ODS.  

A Prefeitura de Barcarena / PA também apresentou sua 

experiência em Planejamento Governamental norteado 

pelas Agendas de Desenvolvimento da ONU. 

Ao fomentar o debate sobre as especificidades da Ama-

zônia e a importância da integração regional para o de-

senvolvimento sustentável, o evento contribuiu com o 

item 21 e a Meta 17.17 da Agenda 2030. 

 

VOCÊ SABIA? 

O 1° Diálogo Amazônico sobre os ODS foi 

realizado de 30/11 a 01/12/2015, em Be-

lém / PA. Organizado pela Rede ODS Pa-

rá. Com o apoio das Redes ODS Amapá e 

Amazonas. 

O evento - que fomentou o debate sobre 

as especificidades da Amazônia e a im-

portância da integração regional para o 

desenvolvimento sustentável - produziu 

uma Agenda de Convergência para a regi-

ão. Contribuindo com o item 21 e as Me-

tas 16.7 e 17.17 da Agenda 2030. 
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PARTICIPANTES:  

• Associação Central das Parteiras Tradicionais do Município de Macapá / AP 

• Associação dos Estudantes Indígenas do Amapá / AP 

• Caixa Econômica Federal (CEF) / AP 

• Consulado Geral da República Bolivariana da Venezuela no Pará / AP, PA, MA 

• Central Única dos Trabalhadores (CUT) / AP 

• Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Macapá / AP 

• Federação dos Cultos Afros de Umbanda Mina Nagô (FECARUMINA) / AP 

• Instituto de Mulheres Tucujus do Amapá / AP 

• Instituto EcoVida / AP 

• Prefeitura de Barcarena / PA 

• Prefeitura de Macapá / AP 

• Mandato da Deputada Federal Janete Capiberibe / AP 

• Mandato do Senador João Capiberibe / AP 

• Ministério Público do Estado do Amapá / AP 

• Rede das Parteiras Tradicionais do Estado do Amapá Tia Vavá (Reparta Tia Vavá) / AP 

• Secretaria de Governo da Presidência da República (SEGOV) 
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Nos dias 15 e 16/03, a Rede ODS Brasil par-

ticipou do 3° Fórum Interconselhos - Dialoga 

Brasil  PPA 2016-2019, em Brasília / DF.  

Sendo representada por: Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) / PB; Conselho Estadu-

al de Segurança Alimentar e Nutricional / PB; 

Fórum Municipal da Juventude de São Luís / 

MA; Instituto EcoVida / AP; Prefeitura de Bar-

carena / PA; Rede Estadual de Colegiados 

Territoriais / PB. 

O evento - promovido pela Secretaria de Go-

verno da Presidência da República (SEGOV) 

e pelo Ministério do Planejamento, Orçamen-

to e Gestão (MPOG) - teve como objetivo de-

finir, junto com os Conselhos de Políticas Pú-

blicas, estratégias de monitoramento do Pla-

no Plurianual (PPA) 2016-2019 do Poder 

Executivo Federal. Contribuindo com a Meta 

16.7 da Agenda 2030. 

A Rede ODS Brasil  defende o fortalecimento 

da Democracia Participativa. E, por isso, par-

ticipa ativamente de eventos desta natureza. 

3° Fórum Interconselhos - Dialoga Brasil PPA 2016-2019 

 

VOCÊ SABIA? 

O PPA é o instrumento de planejamento governamental que estabelece 

diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um pe-

ríodo de 4 anos, organizando as ações do governo em programas que 

resultem em bens e serviços para a população. Sendo obrigatório 

aos Poderes Executivos Municipais, Estaduais e Federal. 

Ele detalha os atributos das políticas públicas executadas, tais 

como metas físicas e financeiras, públicos alvos, produtos a serem 

entregues à sociedade, etc.  

Seu período de vigência vai do segundo ano de um mandato majoritá-

rio até o final do primeiro ano do mandato seguinte. 

 

VOCÊ SABIA? 

Os Conselhos de Políticas Pú-

blicas são instâncias colegia-

das temáticas permanentes, 

constituídas por representantes 

do Poder Público e de organiza-

ções sociais que atuam nas 

áreas afins e têm como finali-

dade promover o diálogo entre 

governo e sociedade civil, as-

segurando a participação e o 

controle social na elaboração e 

gestão de políticas públicas. 

Contribuindo com as Metas 10.3, 

16.7 e 16.b da Agenda 2030.  

Eles representam uma conquista 

dos movimentos sociais durante 

a Assembleia Nacional Consti-

tuinte.   
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I Seminário da Pesca Artesanal e Sustentabilidade Socioambiental 
da Zona da Mata Norte / PB 

O I Seminário de Pesca Artesanal e 

Sustentabilidade Socioambiental ocorreu 

no dia 22/03, em Cabedelo / PB. 

O evento foi promovido por: Colegiado 

Territorial da Zona da Mata Norte / PB; 

Conselho Estadual de Segurança Ali-

mentar e Nutricional / PB; Delegacia Fe-

deral do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário / PB; Gestão Unificada EMEPA, 

INTERPA e EMATER / PB; Instituto Fe-

deral da Paraíba (IFPB); Ministério Pú-

blico Federal / PB; Núcleo de Extensão 

de Desenvolvimento Territorial da Zona 

da Mata Norte / PB; Rede ODS Paraíba.  

E teve como objetivo criar oportunidades 

de trabalho e renda para as famílias da 

região da Zona da Mata Norte.  

Ele fomentou o debate sobre as potenci-

alidades da Pesca Artesanal e suas múl-

tiplas dimensões; definiu prioridades e 

iniciativas que assegurem o desenvolvi-

mento sustentável da região, como a im-

plantação de uma Unidade de Recepção 

e Distribuição de Produtos de Pescado 

no Conjunto Renascer II, em Cabede-

lo  Desta forma, contribuiu com as Metas 

2.3 e 17.17 da Agenda 2030.  

A Rede ODS Brasil foi representada por: 

Centro de Apoio às Atividades Populares 

(CAAP) / PB; Central Única dos Traba-

lhadores (CUT) / PB; Conselho Estadual 

de Segurança Alimentar e Nutricional / 

PB; Rede Estadual de Colegiados Terri-

toriais / PB. 

 

VOCÊ SABIA? 

A Pesca Artesanal é exercida por 

produtores autônomos ou com relações 

de trabalho em parcerias - geralmen-

te mão de obra familiar.   

É caracterizada pelo uso de tecnolo-

gia e metodologia de captura não me-

canizada; de pequenas quantias de 

capital e meios de produção simples; 

e de conhecimentos empíricos. 

Os Pescadores Artesanais são consi-

derados Povos e Comunidades Tradici-

onais, segundo o Decreto N° 

6040/2007. 
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Mesa Redonda - Segurança Alimentar e Nutricional e a Agenda 2030 

No dia 29/03, a Rede ODS Bra-

sil promoveu a Mesa Redonda  

- Segurança Alimentar e Nutri-

cional e a Agenda 2030, no 

âmbito da reunião ordinária do 

Conselho Nacional de Segu-

rança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA), realizada em Bra-

sília / DF.  

A Rede ODS Brasil  foi repre-

sentada por: Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) / PB; 

Conselho Estadual de Segu-

rança Alimentar e Nutricional / 

PB; Fórum Nacional de Refor-

ma Urbana (FNRU) / AP; Pre-

feitura de Barcarena / PA.  

A Mesa Redonda teve como 

expositores: Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) / PB; Prefeitura de Barcarena / PA; Pro-

grama das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 

Coordenação de Projetos Especiais ODS da Secretaria de Go-

verno da Presidência da República (SEGOV). 

A Rede ODS Brasil está presente neste importante Conselho 

de Políticas Públicas, por meio da Central Única dos Trabalha-

dores (CUT) / PB e do Fórum Nacional de Reforma Urbana 

(FNRU) / AP. 

 

VOCÊ SABIA? 

Os Conselhos de Políticas Públicas contribuem com as Metas 10.3, 

16.7 e 16.b da Agenda 2030. 

O CONSEA foi criado em 1993, desativado em 1995 e reativado em 

2003. 

Ele tem como atribuições: estimular a participação da sociedade na 

formulação, execução e acompanhamento de políticas de Segurança 

Alimentar e Nutricional (SAN), principalmente as relacionadas à 

Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) e 

ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN); 

monitorar e propor melhorias às políticas públicas ligadas a SAN, 

tendo como referência: as resoluções da Conferência Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (CNSAN), as reivindicações his-

tóricas de diversos movimentos sociais e os ideais de pensadores e 

ativistas como Josué de Castro e Herbert de Sousa, o “Betinho”. 

Suas ações incidem diretamente no ODS 2 - Acabar com a fome, al-

cançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável.  
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Glossário 

Agenda 2030: Protocolo Internacional pactuado pelos Países Membros da ONU, em setembro de 

2015, que estabeleceu a Agenda de Desenvolvimento para o período 2016 a 2030. É composta 

pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e tem como desafio mundial erradicar a 

extrema pobreza, até 2030. 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM): 8 objetivos que compunham a Declaração do 

Milênio, Agenda de Desenvolvimento da ONU para o período 2000 a 2015, que tinha o desafio 

mundial de reduzir pela metade a fome e a extrema pobreza, até 2015. Os  8 ODM eram: 1 - Aca-

bar com a fome e a miséria; 2 - Oferecer educação básica de qualidade para todos; 3 - Promover a 

igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4 - Reduzir a mortalidade infantil; 5 - Melho-

rar a saúde das gestantes; 6 - Combater a Aids, a malária e outras doenças; 7 - Garantir qualidade 

de vida e respeito ao meio ambiente; 8 - Estabelecer parcerias para o desenvolvimento.  

Rede ODS Brasil:  coletivo suprapartidário que promove diálogo intersetorial pautado nos Direitos 

Humanos e na Agenda 2030, fomentando a participação social para que esta qualifique a elabora-

ção, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas alinhadas à Agenda 2030, assegurando o 

desenvolvimento humano, econômico, social, cultural e ambiental do país, de forma sustentável.   

 

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


