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INTRODUÇÃO
Os modelos de atenção social implementados nos países amazônicos tradi-
cionalmente tendem a privilegiar espaços urbanos e mais homogêneos se 
comparados à dispersão espacial, étnica e cultural da Amazônia. Ao mesmo 
tempo, o território amazônico, dadas as suas características naturais e so-
ciais, tem sido visto como um desafio à Proteção Social, ao passo em que 
as potencialidades deste território em favor da Proteção Social têm sido 
desprezadas pelas políticas sociais.

É nesse contexto de desafio e oportunidade para as políticas de Proteção 
Social que o Seminário Pan-Amazônico de Proteção Social foi realizado. Seu 
objetivo geral foi promover o compartilhamento de saberes e experiências 
sobre proteção social no contexto amazônico entre os países da região, com 
vistas a melhorar o entendimento sobre a dinâmica territorial e social da 
região. O seminário buscou ainda conhecer e discutir experiências de prote-
ção social notadamente direcionadas aos povos e comunidades tradicionais 
da Amazônia internacional; estimular o diálogo entre governos e movimen-
tos sociais acerca de temas de proteção social na Amazônia; dar visibilidade 
à agenda de Proteção Social e à sua interface com os desafios de susten-
tabilidade ambiental,  justiça social dos povos da Amazônia, respeito aos 
direitos humanos, à dignidade da pessoa humana e à multiculturalidade; e 
difundir boas práticas em políticas públicas de proteção social.

Estiveram presentes no evento representantes de Brasil, Colômbia, Equador, 
Guiana Francesa, Peru, República da Guiana e Suriname, na figura de gestores 
públicos, representantes de povos e comunidades tradicionais, ONG’s, conselhos 
e movimentos sociais, pesquisadores, acadêmicos e representantes de organi-
zações internacionais. Ao todo, o evento contou com mais de 300 participantes. 

Nas palestras e mesas redondas realizadas, os convidados compartilharam 
suas experiências em temas de assistência social, transferência de renda, 
segurança alimentar e nutricional e participação social de povos e comu-
nidades tradicionais aplicadas ao contexto amazônico, considerando suas 
diversas realidades: urbana, rural, tradicional e transnacional. Além disso, 
houve mesas sobre inovações em políticas sociais aplicadas ao território 
amazônico e visitas de campo, para que os participantes internacionais pu-
dessem conhecer na prática as políticas de proteção social brasileiras.

O seminário se comprometeu ainda a alcançar três produtos, os quais são 
detalhados a seguir:

O primeiro deles foi o estabelecimento de um acordo entre os países e insti-
tuições parceiras para realizar o segundo seminário em 2018. A esse respei-
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to, cumpre registrar que o Ministério de Desenvolvimento e Inclusão Social 
do Peru ofereceu-se para realizar em seu país o II Seminário Pan-Amazônico 
de Proteção Social em data a ser definida.

O segundo produto consiste na assinatura da “carta de belém pela proteção 
social na amazônia”, documento que propõe princípios a serem observados 
na formulação e execução de políticas de proteção social no contexto amazô-
nico, e que foi assinado pelos participantes do seminário como um compro-
misso pessoal, sem efeito vinculante aos países ou instituições participantes. 

O terceiro e último produto consiste na publicação deste livro virtual, que 
resume as discussões realizadas no Seminário Pan-Amazônico de Proteção 
Social e sintetiza suas principais contribuições, tendo sido elaborado em par-
ceria entre o mds e o wwp e traduzido para os idiomas inglês e espanhol.

Por fim, cumpre destacar que o seminário logra dar um firme passo na con-
solidação da agenda de proteção social para a Amazônia, tanto no âmbito 
interno quanto no internacional. Os atores envolvidos mostraram-se inte-
ressados em estreitar os laços de intercâmbio e cooperação, em apoiar a 
realização do II seminário assim como em fortalecer agendas relativas ao 
tema da proteção social na Amazônia. 

O Ministério do Desenvolvimento Social agradece o apoio dos parceiros do 
Seminário Pan-Amazônico de Proteção Social – Banco Mundial; Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (unesco); Agência 
Alemã de Cooperação Internacional (giz); Iniciativa Brasileira de Aprendi-
zagem por um Mundo sem Pobreza (wwp); Marinha do Brasil; Secretaria de 
Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará; Prefeituras 
Municipais de Belém, Barcarena e Acará – assim como o apoio das insti-
tuições que cederam seus quadros para a realização de palestras e mesas 
redondas – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (pnud); 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (cepal); Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (consea); Departamento de 
Prosperidade Social da Colômbia; Ministério do Meio Ambiente do Equador; 
Universidade Federal de São Paulo (unifesp); Conselho Nacional de Popu-
lações Extrativistas; Ministério dos Assuntos Indígenas da Guiana; Instituto 
para o Ecodesenvolvimento Regional Amazônico do Equador; Conselho Na-
cional de Povos e Comunidades Tradicionais (cnpct); Centro Internacional 
de Políticas para o Crescimento Inclusivo do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (ipc-ig); Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da   (ipea); Ministério do Meio Ambiente; Cooperativa Central de Comercia-
lização Extrativista do Acre (CooperAcre); Instituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia (ipam); Ministério dos Direitos Humanos, Iniciativa Regional 
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América Latina e Caribe de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil da 
Organização Internacional do Trabalho (oit); Organização do Tratado de Coo-
peração Amazônica (otca); Universidade Federal da Integração Latino-Ame-
ricana (unila); Universidade Federal de Roraima (ufrr); Instituto do Homem 
e Meio Ambiente da Amazônia (imazon); Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (unicef); Prefeitura Municipal de Muaná; Prefeitura Municipal de 
Manicoré; Embaixada da França e Associação da Comunidade Quilombola 
Menino Jesus. 
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Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais 
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Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais 

Fernando Gaiger, Pesquisador do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada e do IPC-IG - Centro Internacional de Políticas para o Crescimento 
Inclusivo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

Luís Otávio Pires, Diretor de Gestão do SUAS – Sistema Único da Assistência 
social

Maria Concepción Steta Gandara, especialista sênior de Política Social do 
Banco Mundial

Tiago Falcão, Secretário Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do 
Desenvolvimento Social

Leonardo Marques Pacheco, Gerente de projeto do Departamento de Extrati-
vismo do Ministério do Meio Ambiente

Alcilene Cardoso, coordenadora regional do Baixo Amazonas do Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
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de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil da Organização Internacio-
nal do Trabalho
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Gustavo Frota Simões, professor de Direito Internacional da Universidade Fe-
deral de Roraima
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Luís Aragon, pós-doutor em Estudos Populacionais e professor da Universi-
dade Federal do Pará

Daniel Santos, Pesquisador Associado do Imazon - Instituto do Homem e 
Meio Ambiente da Amazônia

Fábio Morais, Chefe do Escritório do UNICEF em Belém

Juan Carlos Gualdrón Alba, Subdiretor Geral para a Superação da Pobreza de 
Prosperidade Social
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A Secretária Nacional de Assistência Social, Maria do Carmo Brant de Car-
valho, abriu o Seminário Pan-Amazônico dando as boas-vindas a todos os 
participantes, chamando a atenção para a criação de uma agenda social para 
região amazônica, na qual todos os países presentes possam assumir com-
promissos para a superação dos desafios amazônicos. 

A representante do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicio-
nais, Célia Regina das Neves Favacho, destacou a importância da Amazônia 
no desenvolvimento do Brasil e do mundo. Para ela, povos e comunidades 
tradicionais têm grande parcela de contribuição para o desenvolvimento do 
Brasil, para o fim da invisibilidade da população amazônica, para o fortale-
cimento da cidadania e para o combate à fome, uma vez que sua produção 
tem valor social e econômico para o país.

Rosana Sperandio, Oficial de Projetos da Unesco no Brasil, afirmou que a 
UNESCO tem muito orgulho de ser parceira do Ministério do Desenvolvimen-
to Social (MDS) e do Banco Mundial na realização deste seminário e que esta 
parceria, que ocorre há mais de uma década, proporcionou a melhoria da qua-
lidade de vida de milhares de brasileiros, por meio das ações de cooperação 
técnica. Complementou que o trabalho realizado atualmente contribui para 
fortalecer as conquistas sociais das últimas décadas e consolidar um novo 
modelo de proteção social brasileiro no qual cada vez mais cidadãos têm 
acesso a direitos. Por último, destacou a confiança da UNESCO de que as tro-
cas com países irmãos, a partir deste seminário, permitirão encontrar saídas 
para inclusão da população que ainda não possui suas demandas atendidas.

A Adida de Cooperação Técnica da Embaixada da França, Alexandra Mias, repre-
sentando os países convidados, chamou a atenção para o fato de que a Amazônia 
representa tanto uma riqueza que precisamos proteger quanto um desafio a ser 
enfrentado junto com todos os países da região. Citou que a Guiana Francesa, que 
não pôde participar do primeiro dia do Seminário por motivo de greve geral, e cujo 
território é composto em mais 90% de floresta amazônica, compartilha inteira-
mente dessa importante agenda de proteção, inclusão e desenvolvimento social.

A Secretária de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Estado do 
Pará, Ana Cunha, destacou que é primordial para este seminário, além do 
importante intercâmbio cultural, elencar grandes metas para que a política 
de assistência social possa ter um olhar plural em toda região amazônica. 

O Vice-Almirante Alípio Jorge Rodrigues da Silva, Comandante do 4º Dis-
trito Naval, mencionou que a parceria da Marinha do Brasil, por intermédio 
das lanchas sociais, com o Ministério do Desenvolvimento Social, contribuiu 
para a chegada de políticas públicas a regiões de difícil acesso, levando ci-
dadania a milhares de pessoas da região amazônica.
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Elcione Barbalho, Deputada Federal, disse estar honrada pelo convite para 
participar do Seminário e destacou a importância deste evento para a cida-
de de Belém, colocando seu mandato inteiramente à disposição para avan-
çar na efetivação da proteção social na Amazônia.

O Diretor do Banco Mundial para o Brasil, Martin Raiser, trouxe a perspectiva 
de que este evento é uma oportunidade de construir uma agenda inovadora 
e de debater e trocar experiências, visando ao fortalecimento das políticas 
de proteção social e combate à pobreza e promovendo o desenvolvimento 
sustentável. Enfatizou que são inúmeros os desafios para oferecer serviços 
públicos para uma população geograficamente esparsa e de difícil acesso, 
e diversa étnica e culturalmente. O Diretor citou que o Governo brasileiro 
avançou ao buscar inserir as famílias indígenas, povos e comunidades tra-
dicionais no Cadastro Único com visitas domiciliares, criando os serviços 
socioassistenciais, como o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 
especificamente para a população indígena e quilombola, e projetos de in-
clusão produtiva sustentável, como o Bolsa Verde. Por fim, destacou que o 
Banco Mundial é parceiro do MDS há mais de uma década, com inúmeras 
ações importantes, e que a partir desta parceria grandes inovações vêm sen-
do documentadas pela plataforma WWP (Mundo sem pobreza).

O prefeito Zenaldo Coutinho destacou que há muitas “Amazônias” dentro 
da região amazônica, diversidade esta que implica muitos desafios sociais, 
econômicos e ambientais. O prefeito espera que o seminário possa trazer 
para a região uma análise de problemas e a busca de soluções, com um olhar 
focado em sua gente.

O Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, pontuou que no momento 
em que o mundo todo se organiza para discutir a agenda 2030 dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS), é importantíssimo discutir a Amazônia e 
estabelecer uma agenda estratégica, para que possamos dar um grande salto nas 
políticas públicas do Brasil e dos países vizinhos. O Ministro afirmou que o MDS 
é uma pasta que trata de assuntos muito amplos, englobando desde o desenvol-
vimento agrário até transferência de renda, e que está trabalhando intensamente 
para aumentar a escala de atendimento para quem precisa dos programas sociais 
e para que possamos avançar nas diversas dimensões do desenvolvimento social.

O Governador do Estado do Pará, Simão Jatene, encerrou a mesa, destacando a 
importância deste seminário para região amazônica, uma vez que o olhar para 
a região precisa estar baseado em três pilares: desenvolvimento econômico, 
social e ambiental. Ressaltou que o maior desafio deste encontro é somar 
forças para reduzir as desigualdades sociais e a pobreza na região amazônica.
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SESSÃO 1 
OS DESAFIOS SOCIAIS E AMBIENTAIS DA AMAZÔNIA
A região pan-amazônica é um território de diversos desafios. Seu desenvolvi-
mento social passa necessariamente pela discussão dos desafios da sustenta-
bilidade, igualdade, garantia de direitos e proteção social.

OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)  
E A AMAZÔNIA 
HAROLDO DE OLIVEIRA MACHADO FILHO 

Este seminário tem o objetivo de promover um alinhamento da Amazônia à Agen-
da 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Vale citar que a agenda anterior 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Milênio teve como destaque o 
desempenho do Brasil relativamente ao combate à fome e à extrema pobreza, 
em contraponto a resultados muito abaixo do esperado no restante do mundo.

Apesar dos avanços do Brasil, a região Norte possui resultados nos Índices de De-
senvolvimento Humano (IDH), evidenciados nos mapas elaborados pelo PNUD 
no ano de 1990, muito baixos, e com muitos desafios a serem enfrentados. 

Em 2012, o Brasil sediou a Conferência Rio + 20 para garantir que não hou-
vesse retrocessos em relação às conquistas já alcançadas no país. Já a Con-
ferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, ocorrida 
em Nova York em 2015, foi resultado de uma ampla negociação internacio-
nal nos períodos de 2012 e 2015, em que participaram diversos atores im-
portantes como os representantes de países, a sociedade civil organizada, o 
setor privado, a academia, dentre outros. Essa ampla negociação resultou na 
nova Agenda 2030, que compreende o período entre 2015 e 2030. 

É possível perceber a ampliação de conteúdos na agenda 2030 ao compará-
-la com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os princípios 
pactuados são: Universalidade, Integração e o objetivo de “não deixar nin-
guém para trás”. 

O princípio da Universalidade consiste no compromisso em atender todos os 
países que terão objetivos e metas, não apenas os países em desenvolvimento, 
no que se baseava a agenda anterior. Importa destacar que a universalidade 
não se iguala à uniformidade, uma vez que a própria região Amazônica possui 
suas especificidades e suas circunstâncias especiais, que devem ser levadas em 
consideração na implementação de um plano para atingir determinadas metas.

O princípio da Integração remete a uma concordância entre as dimensões 
do Desenvolvimento Sustentável, no que diz respeito a preservar priorida-
des que sejam capazes de criar desenvolvimento de maneira integral: no 
âmbito social, econômico e ambiental. 
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“Não deixar ninguém para trás” pode ser lido como um grande objetivo, que 
se destaca porque convida para uma análise mais profunda e que vai além das 
estatísticas, as quais podem esconder grandes desigualdades. Destaca-se a ne-
cessidade da desagregação de dados, desagregação geográfica, desagregação 
por gênero, por etnia, por raça, dentre outros, com a finalidade de obter um 
retrato mais fiel da realidade e assim elaborar políticas públicas mais eficientes.  

É importante citar que o PNUD lançou o relatório “A Amazônia e a agenda 
2030: panorama geral”, que trata das questões de ameaças à coesão social 
e de questões relativas à biodiversidade e ao desmatamento. Este estudo 
provoca uma reflexão relacionada ao que realmente significam o desenvol-
vimento da Amazônia e os objetivos para essa região. Desta forma, a Agenda 
2030 conclama para um desenvolvimento econômico sustentado, social-
mente equitativo e ambientalmente responsável. 

O debate para a agenda na Amazônia inter-relacionou cinco ‘P’s como pila-
res para organizar as propostas: o ‘P’ de pessoa, relativo à dimensão social; 
o ‘P’ de prosperidade, que trata da dimensão econômica; o ‘P’ de planeta, da 
dimensão ambiental; o ‘P’ de paz; e o ‘P’ de parcerias. 

Este relatório buscou elaborar um mapeamento mais abrangente das neces-
sidades e dos desafios para a região amazônica, e foi construído com todos 
os países que a compõem, buscando ouvir as pessoas e os escritórios das 
Nações Unidas neles presentes. A agenda objetiva tem uma visão conjunta e 
coletiva de todas as problemáticas existentes nesta região tão diversa.  

Em relação à Proteção social, existem algumas metas principais que estão 
relacionadas com a pobreza, a saúde, a igualdade de gênero, a infraestrutura 
e, principalmente, a desigualdade. A estratégia do documento para a região 
amazônica foi fazer um paralelo entre as diferentes realidades vivenciadas 
e as questões apontadas nesta Agenda 2030.

É importante destacar que o relatório apontou avanços importantes no Brasil, e 
que podem ser replicados em outros países da região, tais como o programa Bolsa 
Verde e o Programa Bolsa Família, o qual foi relevante para a redução da pobreza. 

Por fim, a proteção social tratada pela perspectiva de compartilhar experiências 
impulsiona os países a olharem por meio do olhar do outro, com o objetivo de 
enxergar o que realmente é preciso fazer para que as comunidades indígenas, 
extrativistas, ribeirinhas, quilombolas não “fiquem para trás”, fazendo com que 
o compromisso de “não deixar ninguém para trás” seja efetivamente honrado.
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL INCLUSIVO COM  
ENFOQUE DE DIREITOS NOS PAÍSES DA AMAZÔNIA 
LAÍS ABRAMO

A palestra aborda o tema da proteção social e do desenvolvimento social 
inclusivo no contexto da América Latina, em particular os países amazônicos 
para os quais há disponibilidade de dados no âmbito da CEPAL.

De acordo com os números disponíveis, o período entre 2002 e 2014 foi 
marcado por uma significativa redução da pobreza e da desigualdade. Isso 
se deu num contexto econômico favorável, marcado pelo chamado “boom” 
dos preços das commodities, que gerou maior espaço fiscal para os gover-
nos da região. No entanto, este contexto por si só não é suficiente para ex-
plicar a redução observada da pobreza e da desigualdade. 

Observa-se que foi um período no qual os objetivos de erradicar a pobre-
za e promover desenvolvimento social ganharam alta prioridade política na 
região. Trata-se de um contexto no qual se fortalece uma visão de desenvol-
vimento social inclusivo, com uma proposta de proteção social de caráter 
universal baseada numa agenda de direitos que acompanha essa expansão 
da política social. Trata-se também de um período em que se fez uma crítica 
à visão que predominou nos anos 80 e 90, marcada por uma versão reducio-
nista das políticas focalizadas em oposição às políticas universais, no qual 
se fortalece o papel do estado como fiscalizador, regulador e distribuidor e 
onde se desenvolvem políticas ativas no âmbito social. 

Há diferenças na concepção da política social entre o período composto pelas 
décadas de 1980 e 1990 e o período recente (2002-2014). Nos anos 1980 e 
1990, o que predominava era a visão imposta pelos ajustes fiscais levados a 
cabo no período, com uma redução do gasto/investimento social e com um pa-
pel central do mercado no fornecimento de bens, serviços e transferências so-
ciais baseado em critérios de emergência. Nos anos 2000, há uma mudança de 
paradigma que se caracteriza por uma ampliação do investimento social, com 
critérios anticíclicos que foram fundamentais e possibilitaram à região superar 
de forma bastante razoável a crise que eclodira em 2008; por uma recuperação 
dos papeis fiscalizador, distributivo e regulador do Estado; e por políticas so-
ciais mais integradas até mesmo àquelas mais vinculadas à redução da pobreza. 

Por outro lado, nos anos 1980 e 1990 era predominante a visão de proteção 
social centrada no trabalhador formal (“chefe de família”), e um processo de 
privatização da saúde, educação e seguridade social (previdência) ocorreu 
em muitos países. Nos anos 2000, por sua vez, promoveu-se o reconheci-
mento do papel ativo e produtivo das mulheres, uma combinação da pro-
teção social contributiva (proveniente do trabalho formal) com a proteção 
não-contributiva, o fortalecimento de políticas públicas universais e a in-
trodução de novas políticas como as cotas raciais. Nesse período também 
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prevaleceu a ideia de um pacto social baseado em direitos sociais, e uma 
agenda de direitos humanos, sociais, políticos e econômicos se fortaleceu. 

O período 2002-2014 é marcado por uma redução constante no índice de 
pobreza observado na região, processo que começa a se reverter no final de 
2014 e início de 2015. Mesmo com essa redução, destaca-se que os países da 
região ainda possuem um estoque de 168 milhões de pobres e 70 milhões de 
pessoas em situação de extrema pobreza. Há também uma redução importan-
te no índice de Gini (que mede a desigualdade de renda) em todos os países 
da região amazônica, apesar no nível observado ainda ser extremamente alto. 

Além disso, o indicador de vulnerabilidade à pobreza (famílias acima da linha 
de pobreza que podem voltar à situação de pobreza, dada sua vulnerabilidade) 
mostra que, entre 1990 e 2013, a porcentagem da população acima da linha de 
vulnerabilidade aumentou de 30% para 50%, o que ainda é muito alto. 

Neste quadro, em que ainda predomina um alto índice de famílias extremamen-
te pobres, pobres e vulneráveis à pobreza, há de se explicitar a importância da 
dinâmica do mercado de trabalho para a situação da pobreza na região. Na Amé-
rica Latina, 80% da renda do total dos domicílios é proveniente do trabalho. 
Embora menor, esse percentual elevado é observado também nos domicílios 
habitados por famílias em extrema pobreza (64%). Isso faz com que tão impor-
tante quanto combater a pobreza seja  combater o preconceito contra os po-
bres, que difunde a ideia de que as pessoas são pobres porque são preguiçosas 
ou porque as políticas de transferências de renda desestimulam a participação 
dessas pessoas no mercado de trabalho. O problema é a falta de qualidade do 
trabalho a que este público tem acesso. Daí a importância do acesso ao trabalho 
digno, com proteção social e garantia de direitos que permitam que as pessoas 
saiam da situação de pobreza. As instituições do mercado de trabalho também 
são fundamentais, o que pode ser observado na relação entre o salário mínimo 
e a pobreza. Os dados mostram com clareza que, no período recente, na medida 
em que o salário mínimo se elevou, o índice de pobreza caiu, demonstrando 
que as políticas de valorização do salário mínimo e outros avanços no mercado 
de trabalho são fundamentais para explicar a redução observada da pobreza. 

Na avaliação da CEPAL, para enfrentar a pobreza e evitar os retrocessos que 
já se anunciam na região, é necessário outorgar um papel central à luta con-
tra a desigualdade, baseando-se na ideia de que a pobreza está fortemente 
associada à desigualdade estrutural na América Latina. Sendo assim, é neces-
sário aprofundar a compreensão sobre a “matriz da desigualdade” na região 
- que faz com que ela seja tão resiliente –, incorporando este conhecimento 
à agenda de políticas públicas. O que se propõe é que esta matriz é um elo 
fundamental para se atingirem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
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A concepção de igualdade da CEPAL é ampla: não apenas de renda (meios), mas 
de reconhecimento de direitos e capacidades. Este conceito está centrado numa 
visão estrutural da economia. É a estrutura produtiva heterogênea e pouco diver-
sificada que reproduz a desigualdade do seio das famílias. A partir dessa formula-
ção argumenta-se que há eixos estruturantes da matriz da desigualdade - socio-
econômico, de gênero, racial e étnico, etário (ciclo de vida) e territorial, além de 
outros fatores como o status migratório, orientação sexual e deficiência. Há uma 
série de indicadores que ilustram esses eixos de desigualdades.

Por fim, as recomendações da CEPAL para a construção de uma política inte-
grada de Proteção Social são:

 » Ampliar a cobertura (realizar busca ativa) para chegar a toda a popu-
lação pobre.

 » Ampliar o montante das transferências de renda para a superação da 
extrema pobreza.

 » Articular os programas de transferência de renda com serviços de 
saúde e educação de qualidade, assim como com políticas de inclu-
são produtiva, sustentabilidade ambiental e melhorias na infraestru-
tura urbana e rural.

 » Desenvolver políticas/sistemas de cuidado.

 » Incorporar políticas de gênero, para a juventude, para indígenas e 
afrodescendentes.

 
A AGENDA DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA A AMAZÔNIA
MARIA DO CARMO BRANT DE CARVALHO

A Amazônia é uma região muito diversa e repleta de desafios específicos. 
Além do território ser composto por povos tradicionais, como indígenas de 
várias etnias, quilombolas, ribeirinhos e seringueiros, a Amazônia também 
possui imensos desafios em suas áreas urbanas.

Um desafio relevante para o debate sobre a garantia de proteção social na 
região amazônica é a questão dos transportes fluviais. O acesso de barcos e 
lanchas às famílias que moram em regiões mais isoladas é influenciado pe-
los regimes de cheia e vazantes dos rios. Para que a locomoção da popula-
ção e de profissionais que atuam para garantir os atendimentos dos serviços 
públicos possa ser feita, é necessário pensar as políticas públicas a partir da 
dinâmica específica de cada território amazônico.
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Outro ponto que merece destaque são os avanços relativos à proteção so-
cial no Brasil com a criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
baseado na descentralização e na responsabilidade de cofinanciamento pe-
los três entes federados: União, Estados e Municípios.

Este sistema inovador de proteção social agrupa as ações de modo hierar-
quizado, dividindo-se em duas proteções: a Proteção Social Básica e Pro-
teção Social Especial de média e alta complexidade. A primeira possui um 
caráter preventivo e protetivo das famílias e das comunidades em situação 
de pobreza ou vulnerabilidade social, e agrupa todas as ações que visam 
à prevenção do risco social. A segunda é voltada para os grupos que já se 
encontram em alto risco social ou que já tenham tido seus direitos violados.

As ofertas do SUAS possuem dois eixos interdependentes, a Família e o Território, 
e são materializadas por equipamentos públicos e privados (entidades de assis-
tência social). Os equipamentos públicos de Proteção Social Básica são os Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS), já os de Proteção Social Especial são os 
Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) e os Centros 
de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centro Pop).

Na região Amazônica, podemos destacar a existência das equipes volantes 
e das lanchas de assistência social, com o objetivo de garantir o acesso da 
população que vive em regiões distantes da sede do Poder Público aos ser-
viços socioassistenciais. É por meio desses equipamentos que se pode im-
plementar a estratégia de Busca Ativa para incluir as pessoas que ainda se 
encontram fora das políticas sociais brasileiras.

A atual arquitetura do SUAS precisa se adequar às demandas existente nos territó-
rios da Amazônia, já que foi construída a partir de uma lógica eminentemente ur-
bana e rural. Vale enfatizar que a Amazônia legal corresponde a 60% do território 
nacional e apresenta uma imensa diversidade, contendo três biomas: o da Amazô-
nia, parte do Cerrado e parte do Pantanal. Apesar de sua baixa densidade demo-
gráfica, as metrópoles de Manaus e Belém mostram-se extremamente populosas.

O SUAS deve assegurar os direitos socioassistenciais, como a Segurança na Aco-
lhida, a Segurança da Subsistência, a Segurança de Convívio, a Segurança de 
Desenvolvimento da Autonomia, dentre outros. Para isso, é importante que os 
três entes federados assumam responsabilidades no desenho, construção e im-
plementação dos Planos de Assistência Social em todas as esferas de governo.

Por fim, relativamente aos desafios específicos da Amazônia, é necessário desta-
car que se trata de uma região rica em recursos e oportunidades, que podem ser 
compartilhados, visibilizados e utilizados, especialmente com a participação e o 
protagonismo dos seus agentes regionais e locais, desenvolvendo uma agenda 
nacional que proporcione um desenvolvimento social, ambiental e econômico.
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SESSÃO 2.1 
PALESTRA “SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA 
AMAZÔNIA”
As pesquisas avaliativas sobre a situação atual da Segurança Alimentar e nutri-
cional na Amazônia expõem as especificidades das populações locais, os avan-
ços, os desafios e os caminhos para a construção da soberania e da Segurança 
Alimentar e nutricional da região.

 

ANA MARIA SEGALL CORRÊA

A guisa de todo avanço nas discussões sobre a “Segurança Alimentar”, a 
questão da renda ainda é um determinante nas desigualdades que cercam 
o referido debate. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Socioeconômicos (Dieese), para os brasileiros terem acesso a 
uma cesta básica capaz de assegurar uma alimentação adequada, seria ne-
cessária a garantia de uma renda de aproximadamente R$ 2 mil ao mês. Da 
mesma forma, apenas 43% das famílias com um valor inferior a um quarto 
de salário mínimo per capita estão em situação de Segurança Alimentar.

Outra variável que permeia a desigualdade em termos de Segurança Ali-
mentar diz respeito à dicotomia entre rural e urbano. Considerando qual-
quer faixa de rendimento familiar, constata-se que as populações que resi-
dem no espaço rural ainda são as mais sujeitas à vulnerabilidade alimentar.

Além disso, há a questão do registro empregatício, isto é, a latência da in-
segurança alimentar no Brasil se faz mais presente entre aqueles que se 
incluem dentro do universo do trabalho informal, portanto sem registro e 
fora da cobertura dos direitos trabalhistas.

Merece destaque ainda a significativa redução da insegurança alimentar grave 
entre brancos e negros no Brasil. Todavia, a pessoa que se autodeclara negra e 
que vive no meio rural tem condições de insegurança alimentar mais expressivas 
do que as pessoas que se autodeclaram brancas e residem no mesmo meio.O 
Norte do Brasil, onde se concentra a Amazônia, também apresenta os piores da-
dos indicadores de Segurança Alimentar em relação a outras regiões, inclusive 
quando comparadas por faixas de renda. A região também apresenta maiores 
indicadores de vulnerabilidade à desnutrição infantil, ainda que os dados de des-
nutrição infantil tenham demonstrado uma redução de 6,7% entre 2012 e 2014.

Neste cenário, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) apresenta-se 
como uma variável possível para balizar a discussão da Segurança Alimen-
tar, uma vez que é um indicador composto, que considera a renda entre suas 
dimensões e permite comparações entre regiões. Outra condicionante que 
merece ser considerada para observar essa evolução da Segurança Alimen-
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tar na região Norte do Brasil é avaliar as políticas públicas operacionaliza-
das. Num comparativo entre os anos de 2004 e 2013, muitas ações foram 
implantadas e começaram a oferecer um impacto positivo, em curto período 
de tempo, na redução da insegurança alimentar da região.

Destaca-se ainda a insuficiência de dados desagregados sobre a temática da 
Segurança Alimentar no Brasil. Sob esse prospecto, há poucas informações so-
bre as comunidades tradicionais e indígenas. Em uma pesquisa muito singular, 
o BNDES, nos anos de 2012 e 2013, realizou um inquérito sobre a Segurança 
Alimentar nas comunidades quilombolas tituladas no Brasil. Em consonância, 
valendo-se de igual método e escala, o IBGE realizou a mesma pesquisa, só 
que desta vez, voltada à população indígena. Os achados indicam uma situação 
muito preocupante: além do status de insegurança alimentar dessas popula-
ções, há falta de dados e pesquisas de caráter nacional que possam fornecer in-
formações mais adequadas acerca dessas populações. Assim, os dados indicam 
que o modelo de políticas públicas para estas populações tem se mostrado ina-
dequado, apesar dos avanços registrados em dados agregados sobre a região.

Essa carência de informação é mais grave no território Amazônico. A insegurança 
alimentar na região tem características históricas. É uma região social e politica-
mente isolada do Brasil, com problemas territoriais muito graves. Como proposto 
na Carta Política, fruto da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nu-
tricional, há a necessidade de se considerar, no território, a questão da titulação 
de terras, da reforma agrária e da biodiversidade enquanto propulsores da mo-
dificação e da geração de impactos positivos no âmbito da Segurança Alimentar.

Há necessidade de um permanente e profícuo diálogo entre os gestores de po-
líticas públicas e as populações dessa região, sobretudo as populações negras, 
os povos indígenas e os ribeirinhos, com vistas a se desenvolverem investiga-
ções específicas sobre as características da Segurança Alimentar nessa região, 
e assim produzir informações melhores e mais específicas sobre os processos 
aos quais povos e comunidades tradicionais estão submetidos, bem como de-
senvolver a capacidade governamental de formular políticas mais adequadas.
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SESSÃO 2.2 
MESA REDONDA “FOMENTO A ATIVIDADES PRODUTIVAS E 
SUSTENTABILIDADE NA AMAZÔNIA”
O acesso à renda e a garantia do direito humano à alimentação adequada na 
região amazônica apresentam desafios para os países da região na oferta de 
políticas públicas de inclusão produtiva, acesso à água potável, acesso a cré-
dito e à assistência técnica. Novas tecnologias sociais são apresentadas por 
países na construção de estratégias de fomento a atividades produtivas, em 
busca do desenvolvimento sustentável da população amazônica.

COLÔMBIA: SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  
A PARTIR DA PROSPERIDADE SOCIAL
JULIÁN TORRES 

Prosperidade Social é o organismo do governo nacional colombiano que for-
mula e implementa políticas de proteção social orientadas para inclusão 
social e reconciliação em função do conflito armado no país, articulando 
programas de transferência de renda condicionada por ações de segurança 
alimentar e nutricional (san) e de inclusão produtiva.

A Rede de Segurança Alimentar (ReSA) é um projeto que visa a melhorar o 
consumo e o acesso a alimentos de famílias focalizadas pelo Prosperidade So-
cial, por meio da ampliação da produção para autoconsumo e da promoção 
de hábitos saudáveis. Apresenta duas modalidades: ReSA rural e ReSA étni-
ca. O último é orientado para povos e comunidades tradicionais no sentido 
de valorizar o patrimônio agroalimentar.

A ReSA se organiza a partir de um fluxo de execução que – com especificida-
des para cada modalidade – percorre etapas, tais como a identificação dos 
domicílios beneficiários, orientações para a montagens de hortas, acompa-
nhamento da produção, ações de educação alimentar e nutricional e feiras 
agroalimentares que marcam o fechamento do projeto.

Sua implementação possui uma equipe de trabalho definida para cada 270 
famílias, de modo a articular um conjunto de profissionais de distintas áreas, 
que incluem gestores em agropecuária, educação alimentar, gestão social e, 
no caso da ReSA Étnica, especialistas em cultura alimentar.

Há uma iniciativa no escopo do projeto destinada a crianças e adolescentes, 
no sentido de reafirmar práticas de cultivo tradicionais e orientar para a nu-
trição adequada, reconhecendo a cultura alimentar do território. Tal objetivo 
também está presente no Atlas de sabores da Colômbia.

A construção institucional da política pública de Segurança Alimentar e Nu-
tricional envolveu um percurso que se fundamenta na Constituição Nacio-
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nal (1991), em planos nacionais de segurança alimentar e nutricional (1996-
2005, 2012-2019) e em outras normativas complementares, que atualmente 
se orquestram no Comitê Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional 
(san), responsável pela coordenação das políticas e programas de san.

A intersetorialidade apresenta-se como um dos desafios para o fortaleci-
mento do projeto, a partir de ações integradas em nível territorial que con-
ciliem assistência técnica rural por meio da atuação de departamentos e 
municípios. Além disso, com a perspectiva de implementação dos acordos 
de paz, há expectativa de aumento das possibilidades de atuação da ReSA 
nos territórios colombianos que estavam inseridos nos conflitos.

Por fim, o enfoque diferenciado no atendimento de povos e comunidades tra-
dicionais em territórios de difícil acesso é um dos desafios do projeto, que tem 
realizado ações orientadas para o reconhecimento e fortalecimento das práticas 
culturais específicas no manejo e cultivo de práticas tradicionais agroalimentares.

EQUADOR: PROGRAMA SOCIO BOSQUE 
ZACK ROMO 

O modelo de desenvolvimento do Equador encontra-se desafiado a superar a 
atual dependência econômica da extração e exportação de petróleo, no sentido 
de fortalecer uma economia de serviços baseada no patrimônio natural e social.

O programa Socio Bosque está enraizado nessa perspectiva de desenvolvi-
mento sustentável, a partir de um diagnóstico de elevada exploração de re-
cursos naturais de livre acesso, se fundamenta na Constituição de 2008 e se 
fortaleceu com o Plano Nacional de Bem-Viver (2013-2017).

Os incentivos do Socio Bosque se orientam para o manejo, conservação e restau-
ração de distintos ecossistemas (florestas, páramos, manguezais). Trata-se do reco-
nhecimento da importância dos serviços ecossistêmicos, definidos como conjunto 
de benefícios obtidos da natureza (água, alimentos, regulação do clima, recreação, 
etc.), fundamentais para o desenvolvimento humano, social e econômico.

Há um arranjo do território de forma a ordená-lo a partir das finalidades 
possíveis para cada espaço, como produção, manejo florestal e conservação. 
Consiste num acordo voluntário de vinte anos entre proprietários de áreas 
com ecossistemas nativos e o Estado, que, por sua vez, oferece incentivo 
econômico atrelado à conservação e proteção de áreas naturais definidas.

Percebido inicialmente, quando lançado, como uma ação de fiscalização do 
governo, o programa tem crescido consistentemente desde seu início em 
2008, registrando número crescente de participantes e de hectares prote-
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gidos, em especial de áreas de florestas úmidas tropicais, sendo os povos 
indígenas os principais usuários do Socio Bosque.

Verificam-se efeitos do programa sobre a ocupação de terras, com o Estado 
agindo para facilitar a regularização de títulos de propriedade a pessoas, 
comunidades, povos indígenas, cooperativas e associações.

Há um fluxo definido pelo programa que especifica territórios críticos e prio-
ritários, a partir de critérios como elevadas taxas de desmatamento, altos 
níveis de pobreza e relevância para a geração de serviços ambientais (água, 
carbono, biodiversidade). 

A execução e o acompanhamento do programa perpassam as Assembleias, 
espaços de participação social em que são definidas as áreas elegíveis à 
conservação, os ingressos de beneficiários no Socio Bosque, o plano de inves-
timento e a prestação de contas da aplicação dos recursos.

O monitoramento da cobertura vegetal ocorre por meio da definição de cri-
térios de risco e se operacionaliza por meio de fotografias por satélite, visi-
tas, sensores remotos e denúncias.

Iniciativas de avaliação do programa indicam a elevada taxa de preserva-
ção das áreas protegidas (99,6%) e redução dos níveis de desmatamento 
(-39%) desde seu início. Com isso, houve preservação de espécies ameaça-
das de extinção, redução das emissões de gases de efeito estufa e amplia-
ção das reservas de carbono.

Em relação aos usos dos recursos pagos pelo programa, verifica-se uma di-
ferença no perfil dos gastos de beneficiários individuais e comunitários. En-
quanto pessoas destinam os recursos principalmente para consumo familiar 
e conservação, comunidades concentram seus gastos em desenvolvimento 
produtivo, conservação, fortalecimento organizacional e infraestrutura.  

Entre os desafios do programa, está a ampliação do uso sustentável da bio-
diversidade para estruturação de cadeias produtivas baseadas no extrati-
vismo agroflorestal e na biotecnologia, ampliando a geração de renda de 
famílias e comunidades que vivem nesses territórios.

O financiamento do Socio Bosque também se revela como desafio, devido à os-
cilação das receitas do governo em função da cotação internacional do petróleo. 
Nesse sentido, a persistência do compromisso das áreas fiscais do governo com o 
programa e seus resultados, combinada com estratégias alternativas de financia-
mento – como serviços ambientais, financiamentos climáticos e a aposta na res-
ponsabilidade corporativa – são possibilidades para a manutenção do programa.
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BRASIL: PROGRAMA DE ACESSO À ÁGUA
FRANCISCO FUJITA DE CASTRO MELLO

A Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (sesan) tem várias 
ações de inclusão Produtiva Rural, como o Acesso à Água (Programa Cisternas); 
estruturação Produtiva (Programa Cisternas e Fomento); Ampliação dos canais 
de comercialização (paa, Compras Institucionais e equipamentos públicos). A 
sesan atua prioritariamente com o público rural em situação de pobreza e extre-
ma pobreza. Esses programas beneficiam diretamente os produtores.

A SESAN também organiza toda a gestão do trabalho no âmbito do Plano 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – plansan, regido pela caisan 
que é um organismo com 20 ministérios e presidido pelo Ministério do De-
senvolvimento Social (mds). Esse plano acabou de ser lançado com vigência 
de 2016-2019 e apresenta 9 desafios e mais de uma centena de metas.

O Programa de acesso à água começou em 2003 e teve como marco legal, quase 
10 anos depois, a lei nº 12.873/2013, que tem por objetivo promover o acesso 
à água para o consumo humano e animal e para a produção de alimentos, por 
meio de implementação de tecnologias sociais, destinando-se às famílias rurais 
de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água.

O programa se focou inicialmente no semiárido brasileiro em decorrência da 
falta de água. Atualmente, há uma demanda crescente em outras regiões do 
Brasil, como a Amazônia. O Semiárido tem baixos níveis pluviométricos, déficit 
hídrico e fontes superficiais e subterrâneas escassas. Já a Amazônia possui ele-
vada disponibilidade hídrica, porém com problema de potabilidade da água.

Hoje o programa está presente em 1.500 municípios brasileiros, com 1,3 mi-
lhão de famílias atendidas com cisternas (Programa Água para Todos), sendo 
853 mil famílias atendidas pelo MDS; 190 mil famílias atendidas com água 
para produção de alimentos, sendo 139 mil famílias atendidas pelo MDS; e 
3.962 escolas públicas rurais com cisternas.

Foi feita uma avaliação em relação à demanda de acesso à água para consu-
mo que resultou na estimativa de 2 milhões de famílias sem acesso à água 
no Brasil, sendo 390 mil na região norte, onde se concentra a Amazônia. 
Diante dos dados, o compromisso é levar a tecnologia das cisternas e acabar 
com essa demanda em todo o território brasileiro.

Na Amazônia, foi iniciado, em 2015, um trabalho com o memorial Chico Men-
des, que tem ajudado a desenvolver a tecnologia social a ser implementada. 
Existe uma parceria que atende exclusivamente as reservas extrativistas. Há 
o interesse de expandir o atendimento na Amazônia.
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A tecnologia desenvolvida para a Amazônia, em parceria com o Memorial 
Chico Mendes, é chamada de Sistema Pluvial Multiuso (autônomo/familiar e 
comunitário), que embute a construção de sanitário. Pode ser feita de forma 
familiar ou coletiva. É importante frisar que a construção do sistema conta 
com a participação da comunidade.

Para 2017, há a meta de contratar mais 35 mil tecnologias de 1ª água na 
Amazônia, sendo 30 mil cisternas de placas de 16 mil litros, 2,5 mil sistemas 
pluviais multiuso e 2,5 mil microssistemas comunitários de abastecimento 
familiar de água.

Em paralelo, há o Programa de Fomento, com foco em inclusão produtiva 
rural, que prevê o atendimento de agricultores em extrema pobreza (renda 
de até R$ 85 reais mensais por pessoa); assistência técnica rural; e repasse 
de recursos financeiros não-reembolsáveis (R$ 2.400 ou R$ 3.000). Os obje-
tivos são: reduzir a vulnerabilidade de famílias em situação de pobreza; am-
pliar a segurança alimentar e nutricional; aumentar a renda e o patrimônio 
produtivo; permitir o desenvolvimento da capacidade produtiva; e incenti-
var o acesso a outras políticas públicas.

O público potencial são 3,6 milhões de famílias em pobreza extrema no meio ru-
ral brasileiro. Cerca de 10% delas estão em insegurança alimentar e nutricional. O 
MDS firma acordos de cooperação com estados para oferta de assistência técnica 
rural e identifica as famílias a serem priorizadas. Os agentes de assistência técnica 
rural e as famílias elaboram projetos produtivos. As famílias recebem do MDS R$ 
2.400 para os projetos (o valor é repassado em duas parcelas no cartão do Bolsa 
Família). Os agentes fazem o acompanhamento por dois anos.

A rede do programa, fundamental para sua execução, é composta por 27 en-
tidades públicas e cerca de 700 entidades não governamentais, contratadas 
por meio de chamamento público.

Até 2017, o programa atendeu 250 mil famílias distribuídas pelo Brasil, sen-
do 29 mil na região norte. Entre os resultados do Programa estão: melhoria 
na segurança alimentar e nutricional das famílias; incremento da renda (mé-
dia R$ 1 mil por mês após 36 meses); ampliação da produção; aumento do 
patrimônio produtivo (5 vezes o investido); e inserção da família em outras 
iniciativas de desenvolvimento rural (microcrédito, comercialização, uso de 
tecnologias de produção agrícola etc.).

Para o futuro, a proposta é incluir no Programa 100 mil famílias até 2018; 
com priorização do Semiárido, Amazônia, povos e comunidades tradicionais 
e territórios com nível significativo de insegurança alimentar e nutricional.
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SESSÃO 2.3 
PALESTRA “OS DESAFIOS DA OFERTA DE  
POLÍTICAS SOCIAIS NA AMAZÔNIA”
As especificidades do fator amazônico têm importantes desdobramentos para a 
formulação e implementação de políticas públicas na região. A diversidade po-
pulacional, as carências do território, as variadas formas de organização da vida 
econômica e social e os desafios de mobilidade nos territórios exigem um olhar 
atento do Estado para as características que devem ser consideradas na constru-
ção de serviços públicos e na garantia de direitos fundamentais.

AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL  
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA AMAZÔNIA
DOUGLAS GUALBERTO CARNEIRO 

O termo “Organizações da Sociedade Civil” surge para incorporar uma di-
mensão de autonomia, organização e pluralidade, caracterizada por apro-
ximação e alinhamento com o poder público, a partir de um contraponto 
conceitual ao termo “Organizações Não Governamentais”, que se caracteriza 
pela negação, reforçando uma ideia de uma possível oposição ou de que as 
organizações não se aproximam do Estado. 

O novo arcabouço jurídico institucional brasileiro, o Marco Regulatório das 
Organizações da Sociedade Civil – MROSC, que estabelece novas diretrizes 
para a atuação dessas organizações em parceria com o Estado,, inaugura essa 
nova perspectiva conceitual para as associações, fundações, organizações 
religiosas e sociedade cooperativas, definindo um conjunto de requisitos 
estatutários, exigências de capacidade técnica e experiência comprovada 
para que atuem em diversas áreas das políticas públicas. O Marco Regula-
tório das Organizações da Sociedade Civil instituiu normas gerais para as 
parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, 
em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de inte-
resse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos 
previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. 

Levantamentos mais recentes realizados pela Secretaria de Governo da Pre-
sidência da República e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 
IPEA do Brasil indicam a existência de cerca de 400 mil organizações da 
sociedade civil atuando no Brasil em 2017 em diversas áreas, com 10% 
dessas organizações na área da assistência social. 

Registra-se um crescimento significativo de atuação das organizações da socie-
dade civil na região norte do Brasil, região que concentra a maior parte do territó-
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rio amazônico, ao longo dos anos. Em 1970, 1,7% do total das organizações no 
Brasil se concentrava na região norte. Em 2010, esse número passou para 6,2%. 

Tratando-se das fontes de financiamento dessas organizações é possível es-
truturá-las em três eixos:

 » Recursos do Setor Privado que compreendem as doações de tercei-
ros, a cooperação internacional, as organizações de fomento e os re-
cursos empresariais;

 » Recursos Próprios que compreendem a contribuição de associados, 
o trabalho voluntário, a comercialização de mercadorias, os direitos 
autorais e de propriedade intelectual e os investimentos próprios;

 » Recursos Públicos que compreendem os termos de parceria, os con-
tratos de gestão, os convênios, as transferências de recursos (auxílios 
e subvenções), as imunidades, as isenções, os incentivos fiscais e a 
prestação de serviços.

Outro dado importante é que, em 2010, foram gerados 2,1 milhões de empre-
gos formais pelas organizações da sociedade civil no país. As mulheres repre-
sentam cerca de 67,6% do total de ocupados no setor, e também nas organi-
zações há uma disparidade de gênero quando se observa que a remuneração 
média das mulheres equivale a 75,2% da remuneração média dos homens. 

No campo da assistência social, a partir do artigo 3º da Lei Orgânica da Assistên-
cia Social, definem-se como entidades e organizações de assistência aquelas que 
prestam serviços de atendimento e assessoramento e as que atuam na defesa e 
garantia de direitos, de forma continuada e planejada. Estas entidades e organi-
zações são reconhecidas como parceiras do Sistema Único de Assistência Social - 
SUAS. Neste sentido, esta parceria se efetiva por níveis de reconhecimento varia-
dos do Sistema, como a inscrição nos conselhos municipais de assistência social, 
a integração ao Cadastro Nacional das Entidades de Assistência social (CNEAS), ao 
Censo SUAS e ao CADSUAS e à certificação, prevista na Lei nº 12.101, de 2009.

Especificamente na região amazônica existem, a partir dos dados do CNEAS, 
596 organizações socioassistenciais, presentes em 148 municípios - equiva-
lendo a 19% do território da Amazônia Legal -, e com mais de três mil traba-
lhadores, sendo o número de funcionários contratados maior que o número 
de voluntários, e havendo um significativo número de trabalhadores com 
nível superior completo. Deste número total de entidades, 378 atuam na 
Proteção Social Básica, majoritariamente no Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos, e 225 entidades atuam na Proteção Social Especial 
de Alta Complexidade, nos serviços de acolhimento e abrigo institucional.
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Os principais desafios presentes na Amazônia e em todo território nacional 
se caracterizam pela necessidade de maior integração dos sistemas infor-
matizados, em razão de um diagnóstico de que algumas informações se so-
brepõem e algumas vezes não convergem, e pelo importante aprimoramen-
to da performance desta rede de entidades a partir de um referenciamento 
com os equipamentos públicos socioassistenciais, no sentido de aumentar a 
qualidade das informações e dos serviços ofertados nos territórios.

OS DESAFIOS DA OFERTA DE POLÍTICAS SOCIAIS NA AMAZÔNIA
HEITOR PINHEIRO

A Amazônia Legal é um conceito criado na década de 1950 pelo Governo 
Federal brasileiro, com a finalidade de potencializar o desenvolvimento eco-
nômico da região. O principal objetivo da Lei nº 1.806, de 6 de janeiro de 
1953, era o de integrar a região à economia nacional e regional, especial-
mente criando bases para acesso a incentivos de crédito.

Atualmente, a Amazônia Legal corresponde à área dos estados da Região 
Norte - Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins - acres-
cidos da totalidade do estado do Mato Grosso e de 182 municípios do esta-
do do Maranhão, equivalendo a cerca de 60% do território brasileiro.

Para falar da Amazônia é necessário elaborar um DNA da sua diversidade. Com 
773 municípios, aproximadamente 26 milhões de habitantes e 13% da popula-
ção brasileira - com a menor densidade demográfica do país, de 4,8 habitantes 
por Km2 -, 400 mil indígenas, 170 povos indígenas, a maior bacia hidrográfica 
do mundo, com cerca de um quinto do volume total de água doce do planeta, 
3 biomas com elevada biodiversidade: aproximadamente 40 mil espécies de 
plantas, mais de 400 de mamíferos, 1.300 espécies de pássaros e mais de 3 
mil espécies de peixes, a Amazônia se traduz em um conjunto de pessoas e de 
sistemas que desafiam a compreensão deste cenário, e traz uma necessidade 
de revisões constantes de conceitos e métodos de políticas públicas.

Na região amazônica, cerca de 14 milhões de pessoas estão no Cadastro 
Único, sendo que 52% das famílias cadastradas e 31% do total da popu-
lação estão em situação de extrema pobreza. Percebe-se uma necessidade 
de qualificar as informações do Cadastro Único para melhor compreensão 
da situação dessas famílias. Grande número de pessoas na região amazôni-
ca são considerado Povos e Comunidades Tradicionais, e o papel dos pro-
fissionais da política de assistência social, e também de outras políticas, é 
fundamental para potencializar o uso do Cadastro como uma “bússola” que 
direciona essas famílias para o acesso a políticas públicas. 
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A questão da mobilidade se coloca como estratégica para garantir a proteção 
social na Amazônia, tendo em vista a dimensão territorial, a distância entre a 
zona urbana e zona rural e a dificuldade de acesso do Poder Público a algumas 
localidades. A disponibilização de diversos tipos de transportes para viabilizar 
este acesso muitas vezes se faz necessária. O município de Altamira no estado 
do Pará, por exemplo, é considerado o maior município do mundo.

A garantia da proteção social na Amazônia pressupõe como princípio a flexi-
bilidade na revisão e/ou adequação dos parâmetros que definem as políticas 
na região amazônica, na perspectiva de cooperação e colaboração para que 
se viabilizem critérios de elegibilidade e de financiamento mais adequa-
dos à realidade de cada região. É preciso estabelecer critérios diferentes de 
apoio financeiro federal para a região amazônica de fato. Vale ressaltar que 
a NOB-SUAS estabeleceu, no artigo 62, que “o cofinanciamento dos serviços 
socioassistenciais de proteção básica e especial deverá considerar fatores 
que elevam o custo dos serviços na Região Amazônica”.

Assim, os desafios centrais para a efetivação da Proteção Social na Amazônia 
passam por compreender as diversidades, as demandas do território, as varia-
das formas de organização da vida econômica e social, os desafios de mobili-
dade nos territórios, a revisão e adequação dos parâmetros nacionais para a 
implantação e implementação das políticas públicas, pela definição adequada 
de indicadores para o monitoramento e avaliação das políticas, por alinhar os 
Planos Plurianuais e Decenais das Políticas sociais aos conjuntos de sistemas 
(Sistema Único de Assistência Social, Sistema Único de Saúde, Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional, Sistema de Justiça, etc), por maior inte-
gração entre os Sistemas de informação, por diálogos entre Fóruns, Conselhos, 
Comissões Intergestoras das políticas setoriais, por aproximação e interação 
dos avanços da tecnologia e da inovação com a execução das políticas sociais, 
por um alinhamento das políticas de Proteção Social com os 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável e por fomentar o debate entre o desenvolvimen-
to econômico, o desenvolvimento social e a proteção ambiental.
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SESSÃO 2.4 
MESA REDONDA “ARRANJOS INSTITUCIONAIS PARA 
A OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E 
TRANSFERÊNCIA DE RENDA NO CONTEXTO AMAZÔNICO”
As diversidades socioterritoriais e geográficas da região apresentam desafios 
ao poder público para a prestação de serviços socioassistenciais e transferên-
cia de renda. Os países amazônicos apresentam suas estratégias para enfren-
tar os desafios logísticos e de infraestrutura para a organização e integração 
das provisões de proteção social na Amazônia.

 
COLÔMBIA: ARTICULAÇÃO COM OS SETORES DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E 
FINANÇAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS “MAIS FAMÍLIAS EM 
AÇÃO” E “JOVENS EM AÇÃO” NA AMAZÔNIA COLOMBIANA
JULIÁN TORRES

A região amazônica na Colômbia representa mais de 42% do território do 
país, contendo 10 departamentos com parte desta região, sendo que 6 com-
preendem 35% do território, o equivalente a 400 mil quilômetros, e sua 
população é de 2.5% (mais de um milhão de habitantes). A extensão é uma 
característica do território amazônico. Em relação à população, é importante 
observar que há mais homens do que mulheres.

A urbanização na Colômbia é de 74%, enquanto na região amazônica é de 
aproximadamente 53% nas zonas urbanas e 46% nas zonas rurais. A popu-
lação é majoritariamente pobre na região e as comunidades indígenas são 
maioria, havendo diversos grupos como ticunas, rivera, karipapo, entre ou-
tros povos. A maioria das comunidades está no departamento de Tucumal.

O governo colombiano adota o Índice de Pobreza Multidimensional – IPM, ou ín-
dice Oxford, pois, para eles, não adianta olhar a pobreza unitária sem considerar 
outras características dessas famílias e as privações que sofrem. O IPM na Co-
lômbia retrata 15 privações, considerando como as mais importantes a economia 
informal (emprego), a ocupação crítica (condições habitacionais e qualidade de 
domicílio) e desenvolvimento escolar. O IPM é de grande importância para os ges-
tores na tomada de decisões sobre variáveis específicas na luta contra a pobreza.

Na Colômbia, cerca de 8.5 milhões de pessoas superaram a pobreza em to-
das as suas formas, sendo necessário notar que na região amazônica há uma 
redução da pobreza de 5.5% ao ano. Essa zona superou a pobreza multi-
dimensional em variáveis como saúde e educação - educação primária e 
terciária (formação técnica e profissional).

Sobre os programas de transferência, estes são programas de luta frontal 
contra a pobreza, com a formação de capital humano e melhoria da saúde. 
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A formação de capital humano tem como característica o fato de não ser 
intergeracional. Assim, jovens que não tiveram oportunidade educacional na 
idade escolar terão essas oportunidades igualadas aos que estão na idade 
escolar, podendo receber formação técnica, tecnológica ou profissional.

As bases de dados (sistema de beneficiários) do governo colombiano reú-
nem dados dos jovens com pobreza extrema, e esses jovens são focalizados 
para participar dos programas educacionais. 

Na Colômbia, em razão do conflito, existe um grande número de pessoas em 
deslocamentos forçados, num número que supera os 6 milhões de pessoas. Os 
jovens pertencentes a essas famílias de deslocados são focalizados para o pro-
grama “Jovens em Ação” (formação técnica, tecnológica e profissional em univer-
sidades públicas). São 354 mil jovens apoiados. 204 mil já terminaram a interven-
ção, já se graduaram e têm um título de formação superior. Atualmente o governo 
trabalha com 150 mil jovens e espera-se aumentar o número de jovens apoiados.

Por sua vez, o programa “Mais Famílias em Ação” é aplicado em todo o terri-
tório nacional e também busca a formação de capital humano e melhoria de 
condições de vida. O governo focaliza as famílias dos jovens menores de 18 
anos assistidos pelo programa “Jovens em Ação”, sendo mais de 1,5 milhão 
de famílias na luta contra a pobreza extrema. 

Sobre o programa “Mais Famílias em Ação”, 50% são deslocados, 30% per-
tencem à população do sistema de beneficiários (população de extrema po-
breza) e 8% são indígenas, de modo que a população indígena e as vítimas 
de deslocamentos têm espaço especial no programa. 

São as próprias autoridades indígenas que focalizam em suas comunidades 
as famílias indígenas que participarão do programa. Com relação às famí-
lias deslocadas, não há necessariamente situação de pobreza, havendo uma 
rede institucional para atendê-los.

Uma questão muito presente na aplicação do programa é o fato de muitas 
famílias indígenas da região amazônica viverem em áreas muito distantes. 
O trabalho com as famílias não é apenas de incentivo monetário, mas são 
realizados planos de caráter diferencial como o fortalecimento dos vínculos 
comunitários. Também se discute a flexibilização da forma de abordar algu-
mas famílias, pela distância que dificulta a chegada do recurso (do dinheiro), 
de modo que formas alternativas são buscadas.

Por fim, há um problema na identificação dos beneficiários dos serviços de 
saúde in loco, e a busca por um enfoque diferencial para se chegar às famílias. 
Como alternativa a esse problema, a organização dos serviços públicos envia 
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barcos que auxiliam na aplicação da política, a exemplo dos barcos hospitais 
que por toda a ribeira oferecem serviços de saúde a todas as comunidades.

BRASIL: INTEGRAÇÃO ENTRE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DO SISTEMA ÚNICO DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 
RENATA APARECIDA FERREIRA

A Assistência Social no Brasil é uma política não contributiva, de garantia de pro-
teção social, direito do cidadão e dever do Estado. Trata-se de uma política des-
centralizada por meio do pacto federativo, com divisão de responsabilidades en-
tre os entes e organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
que regulamenta tanto a concessão de benefícios, como a oferta de serviços, pro-
gramas e projetos de assistência social em todo o território nacional. 

A atuação da assistência social se dá por ações planejadas e continuadas, 
capazes de agregar um conjunto de recursos e atenções que produzem 
aquisições, as quais guardam entre si uma relação de complementariedade. 

As ofertas do SUAS são hierarquizadas em Proteção Social Básica e Proteção 
Social Especial (de Média e Alta Complexidade), segundo o grau de comple-
xidade e gravidade das situações que atendem e normatizadas em âmbito 
nacional. Consideram o contexto familiar e as situações de violação de direi-
tos como foco das atenções públicas, assegurando o princípio da matriciali-
dade familiar e o território. 

Tais ofertas são estruturadas numa rede Socioassistencial cofinanciada pelo 
governo federal que conta com aproximadamente 7.500 Centros de Refe-
rência da Assistência Social (CRAS1), quase 2.500 Centros de Referência Es-
pecializados de Assistência Social (CREAS2), 230 Centros para atendimento 
à População de Rua (Centro Pop3), além de mais de 160 mil unidades de 
acolhimento.

1 O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços 
socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e 
projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.

2  O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, 
destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de 
risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam interven-
ções especializadas da proteção social especial.

3  O Centro Pop constitui-se em uma unidade de referência da PSE de Média Comple-
xidade, de natureza pública e estatal. Diferentemente do CREAS, que atua com diversos 
públicos e oferta, obrigatoriamente, o PAEFI, o Centro POP volta-se, especificamente, para 
o atendimento especializado à população em situação de rua, devendo ofertar, obrigatoria-
mente, o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua.
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A proteção social básica tem características mais preventivas voltadas ao 
atendimento as famílias em situação de vulnerabilidade social, visando as-
segurar subsistência, fortalecimento do convívio e de vínculos, desenvolvi-
mento da autonomia, busca ativa, ampliação de acessos a outras políticas, 
de participação e preparação para o mundo do trabalho. 

Os serviços que compõem a proteção social básica atuam na atenção às fa-
mílias em situação de vulnerabilidade social, no acompanhamento familiar 
e no fortalecimento de vínculos nas diferentes etapas do ciclo de vida, além 
de Programas e Benefícios. 

Os benefícios, que complementam os serviços a rede de proteção social, 
são o Benefício da Prestação Continuada (BPC4), previsto na Constituição de 
1988, e os Benefícios Eventuais5, que têm caráter suplementar e provisó-
rio, e podem ser acessados em razão de nascimento, morte, vulnerabilidade 
temporária ou calamidade, e o Programa Bolsa Família (PBF), que é o princi-
pal programa de transferência de renda e de superação da pobreza.

O PBF atende cerca de 14 milhões de famílias, com desafio de cumprir sua 
missão de alívio da pobreza, quebra do ciclo intergeracional da pobreza, 
acesso a serviços e potencialização do desenvolvimento das famílias por 
meio de programas como o Criança Feliz6,  o Acessuas Trabalho7 e o Progra-
ma de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI8). 

4  O Benefício de Prestação Continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pes-
soa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de 
prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

5  Entendem-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que 
integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas aos cidadãos e às famílias 
em virtude de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamida-
de pública.

6   O Programa Criança Feliz é de caráter intersetorial, com a finalidade de promover o 
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu 
contexto de vida, em consonância com a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016.

7  O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS TRA-
BALHO) estabelece, conforme a Resolução CNAS nº 33/2011, que a promoção da integra-
ção ao mundo do trabalho dar-se-á por meio da integração de ações das diversas políticas 
públicas, cabendo à Assistência Social viabilizar a promoção do protagonismo, a participa-
ção cidadã e a mediação do acesso ao mundo do trabalho.

8  O PETI tem caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, 
que, no âmbito do Suas, compreende transferências de renda, trabalho social com famílias 
e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em 
situação de trabalho.
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No âmbito da proteção social básica, destaca-se o desafio de colocar em 
prática a unidade CRAS como articuladora no território efetivando o seu ca-
ráter preventivo através da vigilância Socioassistencial e o cumprimento do 
Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de 
Renda no âmbito do SUAS. 

O protocolo trouxe a responsabilidade dos entes federativos no desenvol-
vimento de fluxos de repasse e gestão da informação, articulação entre os 
municípios e procedimentos referentes ao atendimento das famílias bene-
ficiárias de transferência de renda e do BPC, no sentido de priorizar o acom-
panhamento familiar, especialmente daquelas que vivenciam situações de 
risco social, as famílias do Programa Bolsa Família com suspensão do bene-
fício e as demais famílias do PBF em situação de descumprimento de con-
dicionalidades.

O principal objetivo do Protocolo é dar suporte às famílias quando são iden-
tificadas outras situações de vulnerabilidade, além da renda.   

Por fim, os desafios passam por ter um olhar para as especificidades da 
Amazônia como obter o cofinanciamento diferenciado considerando o fa-
tor amazônico nas três esferas de governo, ampliar as ofertas de atenção à 
diversidade de públicos e territórios, aprofundar questões relacionadas à 
populações que residem em áreas urbanas desta mesma região. No âmbito 
técnico, avançar no aprimoramento metodológico do trabalho social com 
famílias no âmbito do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias 
(PAIF) considerando as especificidades e diversidades que a região repre-
senta, além de aprimorar atuação das equipes volantes e ampliar atuação 
do Trabalho Social com Grupos Tradicionais e Específicos. No que tange a 
gestão, consolidar o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Fe-
deral (CADÚNICO) como ferramenta de gestão do SUAS e implementar a in-
tersetorialidade. 

Oportunamente, em consonância com este último desafio, destaca-se a pu-
blicação pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Caderno “Traba-
lho Social com Famílias Indígenas”.
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3º dia
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SESSÃO 3.1 
PALESTRA “OS DESAFIOS DO ACESSO DE POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS DA AMAZÔNIA ÀS 
POLÍTICAS PÚBLICAS”
A concretização da garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais 
exige não só a compreensão da sua diversidade e o diálogo, mas, antes de tudo, 
o seu reconhecimento jurídico e político como sujeitos de direitos. A partir daí, 
é imprescindível a realização de um processo de divulgação de informação, que 
possibilite a tomada de decisão e a realização de consulta prévia e livre confor-
me preconiza a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

 

JOAQUIM CORREA DE SOUZA BELO

O Conselho Nacional de Populações Extrativistas, organização não-governa-
mental, foi criado em 1985, liderado por Chico Mendes e outros ativistas da 
Amazônia, tendo como desafio defender direitos das populações extrativistas 
na Amazônia e no Brasil e tendo como estratégia a defesa da territorialidade 
e a sua garantia. É no território que se encontram os meios de produção das 
pessoas. Nele, as pessoas se abastecem com alimentos e se asseguram.

Hoje se comemora o reconhecimento de cerca 900 territórios no Brasil que 
garantem os direitos aos extrativistas, como reservas extrativistas (RE), as-
sentamentos extrativistas, projetos de desenvolvimento sustentável (PDS), 
entre outros. Quando se trata da Amazônia, esses se encontram do Acre ao 
Amapá. Roraima só tem assentamento devido à estratégia do CNS.

Nenhum dos territórios nasceu do consenso com o Estado, mas de lutas com 
diversos atores, tendo como apoiadores as universidades e os parceiros que 
defendem o direito ambiental das comunidades.

No Brasil, há avanços em alguns aspectos, sobretudo nas áreas costeiras 
com as reservas extrativistas (RESEX) marinhas, que contam com uma enti-
dade bem expressiva: a Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas 
Extrativistas Costeiras e Marinhas (CONFREM). 

A implementação de políticas públicas é um imenso desafio na Amazônia. A 
proteção e o direito aos territórios dão uma garantia e uma salvaguarda mui-
to grande, sobretudo porque as autoridades governamentais não conhecem 
a Amazônia como deveriam. Há muito desconhecimento quando se fala de 
Amazônia e vê-se o governo com muita dificuldade de quebrar paradigmas 
do sistema e das legislações que não consideram as particularidades, a di-
versidade, a cultura e, especialmente, a sazonalidade climática da Amazônia.

Além disso, há a opção por parte das comunidades de não serem proprie-
tárias dos territórios, opção que parte de um conceito de que a terra e a 
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floresta não são mercadorias, mas sim bens que devem ser utilizados, pre-
servados e deixados para as próximas gerações. Dadas as características es-
pecíficas da região amazônica, as populações vão construindo seus próprios 
meios para a proteção da biodiversidade e da segurança alimentar, proteção 
essa que não se faz apenas com a política pública e a lei. 

Quando se trata de políticas públicas na Amazônia, é importante se observar 
que esta região tem desigualdades territoriais e culturais. Deste modo, uma 
política pública elaborada para um território não se adequa a outro, ainda que 
ambos estejam dentro da Amazônia, havendo necessidade de adaptação e 
principalmente de solidariedade entre os governos locais da Amazônia.

O esforço atual do CNS é trabalhar políticas públicas com tecnologia social, 
uma vez que ela é uma tecnologia leve, a fim de que a comunidade possa 
se responsabilizar pela sua manutenção. Algumas questões importantes são 
ainda relativas ao acesso à água e à energia (convencional ou alternativa), 
pois programas federais nestas áreas não chegaram a diversas comunidades 
na Amazônia, por se concentrarem mais nas áreas urbanas. 

Ressalta-se ainda que a pobreza se acentua na região amazônica, ligada à 
falta de políticas públicas de qualidade e adequadas à realidade local, como 
nas áreas de educação, saúde, tecnologia e crédito. Há a esperança de que o 
governo federal apoie e fortaleça estas políticas.



SESSÃO 3

Assinatura com local e data 
do evento

Local, data

-

40

SESSÃO 3.2 
MESA REDONDA “CANAIS INSTITUCIONAIS DE DIÁLOGOS 
COM AS POPULAÇÕES AMAZÔNICAS”
A importância da escuta e do diálogo com a sociedade civil e os usuários das 
políticas públicas é parte do ciclo da política pública. Os países apresentam os 
avanços e desafios ao promover mecanismos e formas de participação social 
dos povos da Amazônia.

 
GUIANA: CONSELHO NACIONAL DE TOSHAOS – ASSEMBLEIA NACIONAL DE 
LÍDERES INDÍGENAS 
MERVYN WILLIAMS 

Para formular políticas públicas, é preciso estabelecer o diálogo entre os povos 
indígenas, a sociedade civil e todos os stakeholders. O governo da Guiana não 
apenas tem essa percepção, como entende que alguns desafios devem ser pen-
sados no intuito de criar mecanismos para a participação social, mirando o futuro.

Na Guiana, a população indígena representa cerca de 11% da população 
total e está em 16% do território, sendo maior a representação na parte 
amazônica do país. Isso denota, por si só, a importância de um olhar apurado 
para os indígenas.

Contudo, essa população não é homogênea. Há diversas culturas, idiomas, 
costumes e práticas, o que dificulta o processo de participação social. Para 
transpor essas barreiras, em 2006 foi criado um Conselho local com o intuito 
de reunir demandas e incentivar a participação social.

O Conselho Nacional de Toshaos – National Toshaos’ Council (NTC) é o órgão 
responsável pela promoção e manutenção da participação social nas áreas 
de conservação de recursos naturais, controlando o impacto da legislação 
e das políticas públicas sobre diversas áreas. Ele tem representação na Co-
missão de População Indígena e na Comissão de Relações Étnicas – que são 
comissões constitucionais –, entre outras.

Nas conferências anuais, o NTC gerencia as agendas como um todo. Dentre 
os avanços promovidos pela criação do Conselho está a presença de indí-
genas no Parlamento, além de outras plataformas de representação. Isso se 
dá porque o NTC procura sensibilizar desde o governo – desde o Presidente, 
Primeiro Ministro, Ministérios – até Organizações Não-Governamentais (lo-
cais e internacionais), instituições financeiras, entre outras.

A implementação de políticas de proteção social para a população amazô-
nica deve levar em conta o desenvolvimento sustentável da economia de 
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pequena escala. Por isso, o governo procura ouvir as pessoas antes de for-
mular planos, programas e políticas, visando aumentar o desenvolvimento 
sustentável das vilas e comunidades. Esses projetos têm como meta de lon-
go prazo erradicar todos os tipos de pobreza até o ano de 2030.

De maneira geral, os canais de representação e diálogo são muitos e va-
riados. Além de toda a diversidade dentro da Guiana, também são levados 
em consideração os atos normativos de organismos internacionais, com o 
objetivo de pressionar a aprovação de leis mais inclusivas e intersetoriais.

O país tem avançado na promoção de mecanismos para a participação social. 
Contudo, como em qualquer política, sempre há conflitos. Os principais dizem 
respeito à localização geográfica, à infraestrutura inadequada, à comunicação, 
a falhas de informação, entre outros. Tais problemas afetam diretamente o 
bem-estar e a prestação de serviços básicos à população indígena.

Assim, o NTC realiza um trabalho permanente no sentido de garantir, por 
meio da formulação de políticas nacionais, o cumprimento das metas de 
desenvolvimento sustentável e de geração de economia verde.

 
EQUADOR: PROGRAMA FORTALECIMENTO DA  
COMUNICAÇÃO INTERCULTURAL 
NÉSTOR ALEXANDER AGREDA ORELLANA 

O Programa de Fortalecimento da Comunicação Intercultural Amazônica, de-
senvolvido pelo Instituto para o Ecodesenvolvimento Regional Amazônico, é 
um esforço de proteção das nacionalidades que vivem no território equato-
riano, amparado no Plano Nacional de Desenvolvimento. 

O reconhecimento das diversas nacionalidades é elemento marcante da 
Constituição do Equador. A Carta também dá atenção especial à Amazônia, 
para que as políticas públicas na região tenham sua aplicabilidade efetiva-
da. Ao mesmo tempo, uma lei determina que os recursos oriundos da extra-
ção de petróleo financiem o desenvolvimento da região amazônica. 

Cerca de 5% da população equatoriana vive na Amazônia, com predomínio 
de mestiços e indígenas. Os povos e nacionalidades da Amazônia equatoria-
na refletem uma diversidade cultural, com destaque para a existência de 11 
nacionalidades na região, reconhecidas com seus costumes, modos de vida 
e cosmovisão. Isso significa que, para além do idioma espanhol, o país conta 
com 11 línguas na Amazônia. 

Os principais espaços de informação destas comunidades são as assem-
bleias locais e das famílias. Há falta de conectividade e de espaço de co-
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municação dirigido a esses povos em suas línguas originais, o que dificulta 
a chegada física e a compreensão das mensagens emitidas pela administra-
ção pública. Daí decorre a importância de fortalecer a comunicação, e ob-
viamente os canais de comunicação, respeitando essa diversidade cultural. 

A informação deve chegar à população em sua língua, sem qualquer tergiversa-
ção ou interesse, e levada por sua própria gente. A seleção de intérpretes não 
é feita pelo governo, mas pelas comunidades, por meio de suas assembleias. O 
meio de comunicação mais usado na Amazônia equatoriana é o rádio (27 esta-
ções de rádio e 8 rádios comunitárias), seguido pela internet e pela televisão. 

O programa preserva a identidade cultural, o uso de línguas ancestrais e os 
estilos de vidas, que são patrimônio intangível, e transmite informações e 
prestação de contas das ações governamentais, difunde a interpretação de 
línguas e fortalece a interculturalidade na região amazônica. 

O programa cobre 9 das 11 nacionalidades. Não logrou cobrir duas nacionali-
dades por dificuldades logísticas. A universalização da informação permite às 
nacionalidades acessarem políticas públicas e o exercício dos direitos coletivos.

 
BRASIL: CONSELHO NACIONAL DE POVOS E  
COMUNIDADES TRADICIONAIS
CÉLIA REGINA DAS NEVES FAVACHO 

O diálogo e a escuta da sociedade civil pelo Estado brasileiro nas suas fun-
ções de Governo (Judiciário, Executivo, Legislativo) permitem compreender 
e perceber os povos e comunidades tradicionais como cidadãos e cidadãs. 

A importância das regiões litorâneas está no fato de que não se trata apenas 
do oceano e do mar, mas da soberania da nação, pois tais áreas são ambien-
tes de fronteira e as populações tradicionais, como marisqueiros, pescado-
res, ribeirinhos, povos de terreiro, povos ciganos, etnias indígenas e todas as 
demais são guardiãs dessas áreas. O ordenamento destas áreas é importan-
te, pois a ordem do desenvolvimento segue o capital e não o direito à vida 
ou ao desenvolvimento social e à cidadania das pessoas.

A CONFREM é uma instituição que surgiu depois da provocação do ex-presi-
dente do Conselho Nacional dos Extrativistas da Amazônia, Manuel Cunha, 
que disse haver desorganização entre as populações das marés e das águas. 
De fato, esses povos estavam desencontrados, porém organizados local-
mente em seus estados, já tendo inclusive realizado o primeiro encontro de 
povos das águas no Fórum Social Mundial, em 2009.



SESSÃO 3

Assinatura com local e data 
do evento

Local, data

-

43

Atualmente, há 30 unidades de uso sustentável, com destaque para reser-
vas federais costeiras marinhas extrativistas, uma Reserva de Desenvolvi-
mento Sustentável Estadual, quatro áreas de proteção ambiental, quatro 
assentamentos costeiros marinhos federais, 20 territórios em processos 
de criação, (inclusive quatro reservas extrativistas – RESEX – marinhas no 
Estado do Pará), três territórios em torno de RESEX ou parques estaduais. 
Nessas áreas encontram-se aproximadamente 250 mil famílias. Nessa busca 
da CONFREM, já foi possível mapear uma parte do que foi apelidado de “ma-
retório”, uma referência ao território no mar, o que é importante por ser o 
principal meio de fonte de renda das mulheres das marés e dos manguezais 
da Amazônia Legal.

Um problema persistente é a grilagem de terra no norte do Brasil, especial-
mente na região do Pará, onde esse crime é recorde. Isso tem como resulta-
do a morte de homens e sobretudo militantes, o que  faz concluir que, para 
garantir proteção social, é imprescindível que esses povos sejam ouvidos.

O Brasil tem oito mil quilômetros de extensão de costa, com diversas áreas 
de reservas com as quais a CONFREM atua. A instituição comemora a ação 
iniciada por Chico Mendes que, em sua preocupação com o território, nasce 
na Amazônia, dá seu primeiro fruto com a decretação da reserva extrativista 
de Pirajubaé, em Santa Catarina, e volta para a região amazônica com a cria-
ção de novas reservas. A reserva extrativista é uma ideia maravilhosa, pois 
garante proteção às populações das marés.

A Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunida-
des Tradicionais (CNPCT) nasce em 2005, em Luziânia, no primeiro encontro de 
povos e comunidades tradicionais. Deste encontro, deve-se destacar a “garantia 
do território” como prioridade para todas as comunidades e povos, pois este é o 
grande celeiro de produção, relações políticas de produção, economia, cultura 
e práticas tradicionais. No entanto, falta aos governos compreender a dinâmica 
dessas populações que vivem no litoral, a exemplo da questão das marés.

Para essas populações, o espaço de diálogo que o CNPCT propicia é impor-
tante para a defesa dos direitos, o que só é possível com a articulação de 
agendas nos espaços de poder. Promover a produção e o monitoramento, o 
uso e a conservação dos recursos pesqueiros, costeiros e marítimos, assim 
como a inclusão social produtiva, é para eles um pontapé de proteção social.

Os povos das marés reivindicam o direito de serem condutores dos ideais 
políticos, sociais e ambientais para promover a família e o desenvolvimen-
to no território. Para isso, esses povos buscam parcerias que avancem na 
integração entre a comunidade e os técnicos e analistas que trabalham nas 
RESEX e demais áreas, pois têm frágil infraestrutura de trabalho.
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Verifica-se que a possibilidade de capacitação das organizações comunitá-
rias é imprescindível, tanto a de funcionários quanto a de conselheiros (tu-
telares, de segurança alimentar, entre outros), pois é onde se dá o controle 
social das políticas públicas. 

Por fim, resta o desafio da intersetorialidade, que demanda um olhar dife-
renciado para a Amazônia. O Brasil possui um grande patrimônio nesses am-
bientes marinhos, sendo responsabilidade do Estado Brasileiro, junto com 
os povos locais, zelar e proteger os chamados “maretórios”, ecossistemas 
capazes de sustentar e fomentar uma economia, com respeito aos direitos 
dos povos e seus clamores. A educação e a comunicação são diretrizes mes-
tras para se pautar o desenvolvimento demandado pelos povos. Falar de 
proteção é falar de segurança alimentar, do direito de ir e vir, do direito ao 
trabalho e condições de vida.
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SESSÃO 3.3  
PALESTRA “O PERFIL DA POBREZA NA AMAZÔNIA”
O objetivo desta seção é apresentar a evolução dos níveis de pobreza e extrema 
pobreza na Amazônia, sua relação com a transferência de renda, as mudanças 
demográficas, os modos de produção e o acesso a serviços públicos, assim como 
apontar caminhos para políticas públicas de redução da pobreza na região.

 

FERNANDO GAIGER

Os dados disponíveis mostram que a incidência de pobreza na Amazônia é 
tão alta quanto no nordeste do país. No entanto, observa-se um baixo co-
nhecimento sobre os determinantes da pobreza na região, sendo necessário 
um envolvimento maior de profissionais da região no estudo e compreensão 
da pobreza amazônica. 

De acordo com os resultados de estudo recente do International Policy Cen-
tre for Inclusive Growth - IPC e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
- IPEA sobre o perfil da pobreza, há uma similaridade em termos de preva-
lência e padrões de produtividade na agricultura em ambas as regiões. Nes-
se sentido, destaca-se a impropriedade da distinção clássica - rural vs. urba-
no - no estudo da pobreza, na medida em que o trabalho demonstrou que 
o principal fenômeno determinante é a relação com a terra. Nesse sentido, 
argumenta-se que a incidência de pobreza é maior entre as famílias depen-
dentes da atividade agrícola para seu sustento com acesso reduzido à terra. 

A despeito das mudanças tecnológicas recentes, a pobreza rural ainda é de-
terminada, em grande medida, por dois determinantes: (i) acesso à terra e 
água e (ii) educação (conhecimento). Não por acaso, a concentração da terra 
ainda determina parte relevante do padrão de qualidade de vida das regiões 
analisadas, o que justifica a necessidade de políticas de ampliação de acesso 
à terra, como a reforma agrária. Por outro lado, possivelmente os avanços re-
centes no processo de regularização fundiária tiveram efeitos positivos sobre 
a redução da pobreza regional – possivelmente pela via do melhor acesso ao 
crédito, mas há uma carência de estudos sobre a magnitude desse efeito. 

Tendo como ponto de partida esta contextualização, realizou-se uma análise 
mais profunda do fenômeno da pobreza no meio rural amazônico. Assim, 
se durante os anos 1990 houve aumento forte do rendimento físico das 
culturas, nos anos 2000 houve crescimento de área plantada baseada nessa 
mudança tecnológica, com incorporação crescente de mão-de-obra no cam-
po até 2002. No entanto, entre 2002 e 2015, quatro milhões de pessoas 
deixaram de se ocupar no campo (26% na população ocupada na agricul-
tura), sendo 300 mil pessoas na região Norte. Tal diminuição ocorreu tanto 
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entre os trabalhadores formais e quanto entre os informais, com aumento 
da população dedicada ao autoconsumo. De um lado, a queda se explica 
pela redução da demanda por trabalho assalariado com a modernização da 
pratica agrícola e a redução no número de estabelecimentos. De outro, a 
queda se dá em virtude das políticas sociais e de apoio creditício, pois reduz 
a necessidade do trabalho voltado à complementação da renda familiar. Um 
dado importante é que o enxugamento geral de mão-de-obra foi muito con-
centrado nas crianças (dos quatro milhões de trabalhadores que deixaram 
de trabalhar no campo, aproximadamente 700 mil são crianças). Houve tam-
bém redução forte na população ocupada de jovens e jovens adultos, cujo 
destino ainda não foi totalmente decifrado pela literatura disponível. Sendo 
assim, ao final deste ciclo observa-se o envelhecimento da população no 
campo e o aumento no tempo de dedicação ao trabalho, intensificando-se o 
problema da sucessão rural e a masculinização no campo.

O cenário apresentado mostra uma queda na pobreza na região amazônica 
até 2013, com problema concentrado nos agricultores pluriativos. Destaca-
-se que a agricultura nordestina e nortista possui indicadores e resiliência 
de pobreza muito semelhantes. No entanto, os problemas são distintos e, 
consequentemente, as respostas de políticas públicas também devem ser 
pensadas sob outra perspectiva. Nesse sentido, o Bolsa Verde é um progra-
ma efetivo e deveria ser expandido. Trata-se de um programa de transferên-
cia de renda para famílias em situação de extrema pobreza que vivem em 
áreas de relevância para a conservação ambiental. Funciona como um incen-
tivo às comunidades para que continuem usando, de forma sustentável, os 
territórios onde vivem.

Assim, a maior incidência de pobreza na região amazônica é na área rural 
agrícola (9%). A partir de um exercício de “clusterização” do fenômeno da 
pobreza em ambas as regiões, chama a atenção o fato de que na Amazônia 
há índices de pobreza e extrema pobreza semelhante aos de outras regiões, 
inclusive nas áreas rurais não agrícolas. 

Em síntese, o cenário apresentado aponta para alta prevalência e perda de 
população no campo nos últimos anos, mesmo num contexto econômico 
favorável. Dado o aprofundamento da crise econômica e as mudanças de 
políticas adotadas recentemente, o horizonte não é favorável para a popu-
lação que não se beneficia diretamente do “boom” agrícola. Essa realidade 
deve ser assimilada e compreendida pelos gestores no desenho das políti-
cas voltadas para a região.
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SESSÃO 3.4 
“A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL NA AMAZÔNIA”
A vigilância socioassistencial consiste no monitoramento da demanda e da 
oferta de serviços e benefícios de assistência social. A complexidade do territó-
rio amazônico torna a vigilância socioassistencial mais difícil de ser realizada, 
mas também mais necessária.

 

LUÍS OTÁVIO PIRES

O Sistema de Único de Assistência Social (SUAS) está conceitualmente an-
corado no “Enfoque de Direitos”, diferenciando-se de modelos de Proteção 
Social adotados em alguns países latino americanos e que possuem um mo-
delo de assistência social baseado num “Enfoque Residual”. O Brasil possui 
um desenho de política de proteção social não contributiva, baseado em 
direitos e nos princípios da universalidade, descentralização, responsabili-
dade do poder público, participação e controle da sociedade.

No processo de construção da política de assistência social brasileira é pos-
sível perceber a existência de um projeto político ideológico, não necessa-
riamente partidário, calcado no compromisso com a superação da pobreza 
e da desigualdade, e que dá sustentação aos avanços obtidos até aqui. Este 
compromisso remete, necessariamente, à tentativa de incorporar como ta-
refa a realização de intervenções no campo coletivo/social, para além dos 
cuidados e atenções prestados às famílias e indivíduos. 

A política de assistência social brasileira tem por objetivos, de acordo com o arti-
go 2º da Lei Orgânica de Assistência Social: a proteção social, que visa à garantia 
da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos; a vigilância 
socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das 
famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e 
danos; e a defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no 
conjunto das provisões socioassistenciais. A vigilância socioassistencial é um dos 
instrumentos das proteções da assistência social, que identifica e previne as situ-
ações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território.

Para a operacionalização da Vigilância Socioassistencial, do ponto de vista 
institucional, espera-se que esta se organize como uma área tecnoburocrá-
tica, que reúna competências relacionadas à gestão da informação, monito-
ramento e avaliação, com conhecimento aprofundado da própria área de as-
sistência social e que produza conhecimento na perspectiva da intervenção.

Existe um conjunto de riscos e vulnerabilidades que conformam as necessi-
dades de proteção social da população brasileira, que se apresentam como 
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demandas efetivas ou potenciais aos serviços e benefícios socioassisten-
ciais. Estas demandas ocorrem onde as pessoas vivem. As ofertas deveriam 
responder a elas por meio dos serviços, benefícios e projetos, porém, em 
razão da realidade que se impõe, normalmente não é assim que a política 
pública se organiza. As ofertas são estruturadas, muitas vezes, sem dialogar 
com as demandas. O que se busca é diminuir essa falta de sincronia entre as 
necessidades reais da população e as ofertas das políticas.

O território amazônico brasileiro compreende 772 municípios, com 25 mi-
lhões de pessoas. No Cadastro Único estão cadastradas 14 milhões de pes-
soas, ou 4,9 milhões de famílias. Dessas, cerca de 500 mil famílias são povos 
e comunidades tradicionais.

É importante pensar como este território se formou, não apenas no sentido 
físico, mas no sentido de território vivido, nas palavras de Milton Santos, 
geógrafo brasileiro. Considerar as dinâmicas internas e conexões externas, 
assim como as formas exógenas de exploração do território amazônico e 
da ausência, omissão ou conivência do poder público, é fundamental para 
compreender as vulnerabilidades sociais na Amazônia. 

Ser amazônico não significa estar apto para lidar com a diversidade amazô-
nica. É indispensável que haja forte investimento para gerar e disseminar 
conhecimento da região, voltado à capacitação dos profissionais que atuam 
com as distintas populações amazônicas. Além disso, a prestação de ser-
viços socioassistenciais em algumas regiões possui, inevitavelmente, custo 
mais elevado que em outras regiões do país.

Se em âmbito nacional o SUAS tem o desafio de prover cuidados e aten-
ções em larga escala, e garantir certo grau de uniformidade necessária ao 
Sistema, a Amazônia coloca de forma ímpar a necessidade de trabalhar com 
pequenas escalas e ações “customizadas”. 

Por fim, destaca-se que os cuidados e atenções, via de regra, têm foco nas 
famílias ou indivíduos. E embora o acesso aos cuidados e as atenções deva 
ser garantido pelo poder público, os operadores da política devem formular 
e implantar estratégias de intervenção no plano coletivo. Proteção Social 
significa um projeto de transformação.
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SESSÃO 3.5 
MESA REDONDA “DESAFIOS E SOLUÇÕES DE CADASTRO 
PARA ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS DE PROTEÇÃO 
SOCIAL NO CONTEXTO AMAZÔNICO”
As estratégias de identificação e cadastro dos beneficiários de serviços e bene-
fícios sociais na região Amazônica são um desafio para os países amazônicos. 
Além dos desafios logísticos e geográficos para cadastramento, os países ainda 
devem levar em consideração as especificidades das famílias de povos e comu-
nidades tradicionais em seus formulários e modelos de atendimento. Fluxos e 
articulações necessários para a realização e revisão do Cadastro fazem parte 
dos desafios de todos os países no ciclo e na operacionalidade dos serviços 
e benefícios de Proteção Social na região. As experiências de três países na 
região expressam os avanços e desafios para cadastrar, manter a atualização 
das informações e identificar os povos e comunidades tradicionais para a ela-
boração e seleção de políticas públicas.

 
COLÔMBIA: FOCALIZAÇÃO TERRITORIAL  
COMO FERRAMENTA DE INCLUSÃO SOCIAL
JULIÁN TORRES

A inclusão da população em uma política social se utiliza de diferentes re-
gistros ou cadastros como base decisória. Há um momento no qual o gestor 
não tem mais elementos ou especificidades sobre as famílias que devem ser 
beneficiadas, sendo assim necessário o uso da microfocalização.

Toda a política social aspira a uma garantia de bem-estar social, combaten-
do as desigualdades com a distribuição de recursos públicos, cuja alocação 
pode ser universal ou focalizada. Uma alocação universal não está comba-
tendo todas as iniquidades, uma vez que não dá a devida atenção aos mais 
necessitados e vulnerabilizados. Os recursos são escassos, por isso faz-se 
necessário chegar especificamente às populações mais necessitadas, sendo 
imperativo o uso de metodologias de identificação das populações e das 
características que as fazem mais vulneráveis e mais pobres. Nesse sentido 
é uma obrigação do governo atendê-las, desde a primeira infância até a ter-
ceira idade, para que melhorem suas condições de vida. 

Dois aspectos são importantes para as políticas sociais: (i) identificar essa 
população (identificação  realizada via convocatória e busca ativa com a 
equipe territorial) e (ii) ter uma oferta que se acople e que seja pertinente 
ao combate da vulnerabilidade dessa população.

A Colômbia tem cerca de 35 milhões de pessoas no sistema social, as quais 
eram categorizadas anteriormente em dois níveis: (i) mais pobres e (ii) menos 
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pobres. Ocorre que essa metodologia sofreu desgastes, a população passou 
a observar as variáveis que eram utilizadas, o que fez com que a focalização 
não fosse mais realizada de forma adequada. Deste modo a metodologia foi 
modificada nos últimos anos para incluir endereços e especificidades da 
pobreza, como renda e pobreza extrema, e para incluir o índice de pobreza 
multidimensional, entre outras técnicas necessárias para uma focalização 
mais adequada, como a busca ativa. 

A microfocalização tem como propósito reduzir a pobreza daqueles que mais 
necessitam da política pública, o que permite ao governo otimizar o recurso e 
não sobrepor ações, possibilitando a realização de cruzamentos e facilitando 
que a política pública chegue àqueles que realmente a necessitam.

São realizados dois caminhos para a focalização: o territorial e o popula-
cional. O territorial se utiliza do censo e de dados cadastrais já existentes. 
Acontece que em alguns municípios o índice de pobreza multidimensional 
é maior que 70% (ou seja, com mais de 3 carências das 15 variáveis possíveis). 
Esses são os casos nos quais o gestor deve realizar uma avaliação mais atenta 
da população (já localizada territorialmente), identificando brechas e programas 
que melhor se adequam a essas realidades – daí a focalização populacional.

As potencialidades da população são avaliadas pelo gestor, para que as políti-
cas se complementem e sejam mais efetivas. Um exemplo é o caso de progra-
mas de acesso a alimentos, onde o acesso à terra também é primordial. A micro-
focalização permite que o governo identifique quais são as famílias que devem 
ser priorizadas no atendimento, como no caso dos programas com população 
indígena e afrodescendente, que requerem atuações específicas.

O governo possui um catálogo de atos com todas as informações das inter-
venções, dados das pessoas beneficiadas e registro das vítimas. Há ainda 
um registro único de vítimas que pode ser consultado por município, tanto 
pelo município que a “expulsou”, quanto pelo município que a “recepcio-
nou”. Com esses dados, todas as peculiaridades passam a ser identificadas, 
tornando mais adequada a focalização. São identificadas também as famí-
lias mais pobres do país, ou seja, aquelas que, se não tiverem ajuda gover-
namental, nunca sairão da pobreza. 

A caracterização das variáveis que entrarão na base de dados, chamada chave 
mestra, está sendo construída e se utilizará de todos esses dados já existentes 
para fazer a identificação pessoa por pessoa. Assim, será realizada a análise da 
probabilidade de pobreza e a classificação dos municípios por zona para a re-
alização de intervenção pela cartografia temática, com base nos indicadores, 
para então se fazerem corredores de atenção pelas diferentes zonas do país.
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A identificação territorial permite observar as zonas mais pobres do país e as 
zonas onde o índice de pobreza multidimensional é menor. Nessas zonas, os 
técnicos buscaram estabelecer diálogo com as autoridades comunitárias, auto-
ridades indígenas (identificando a intervenção e explicando-a para a autorida-
de), microfocalizando a política social de família a família e de pessoa a pessoa.

 
BRASIL: CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS
TIAGO FALCÃO

O Cadastro Único foi lançado em 2001. A ferramenta, que completa 16 anos, 
atravessou cinco governos diferentes e é considerada uma ferramenta per-
manente para as políticas públicas brasileiras. É importante esclarecer que 
o Brasil não tinha número único nem cadastro nacional da sua população 
anteriormente. Em 2001, havia no governo federal o Cadastro Nacional de 
Pessoa Física (circunscrito àqueles que tinham atividade financeira, conta 
bancária), o Passaporte (para os que viajam ao exterior), a Carteira de Tra-
balho (para aqueles que estão no mercado formal de trabalho), porém o 
governo federal não dispunha de informações sobre a população brasileira.

A estatística nacional nos permite conhecer ou identificar vulnerabilidades, 
mas, diferentemente do cadastro, não permite agir diretamente, pois não 
traz informações nominais das famílias brasileiras, especialmente das mais 
vulneráveis. O Cadastro Único surge nesse contexto de implementação de 
políticas sociais, no qual são necessárias informações das pessoas mais po-
bres para os programas. O Cadastro Único toma impulso no lançamento do 
programa Bolsa Família, por este ser um programa nacional e de grande es-
cala, que necessita de um cadastro nacional. 

O governo federal elegeu a estrutura dos municípios para a implementa-
ção do Cadastro Único. Essa parceria recebeu muitas críticas, mas foi exitosa 
nacionalmente e se deu em uma velocidade surpreendente. Há uma rede 
interfederativa na qual a União repassa recursos, financia o processo e tem 
o grande contrato da base de dados e das informações. Os estados têm par-
ticipação importante no monitoramento e apoio aos municípios na sua exe-
cução. Os municípios por sua vez têm a função de executar o cadastramento, 
utilizar as informações e mantê-las com qualidade.

Atualmente, há 9.500 pontos de cadastro pelo Brasil. O cadastro funciona 
de maneira online e possui 26 milhões de famílias cadastradas, 40% da 
população brasileira, e 80 milhões de pessoas cadastradas, o que mostra a 
amplitude da política.
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No Cadastro Único há informações sobre a composição das famílias, escola-
ridade, trabalho, renda de cada um de seus membros, informações relativas 
ao domicílio e acesso a serviços, como água, luz e telefone. É um banco de 
dados que permite não apenas a identificação das famílias mais vulneráveis, 
mas também a formulação de políticas públicas. Nacionalmente, o Cadastro 
Único atende 30 programas federais (que o utilizam para acesso, controle 
e identificação) e centenas de programas estaduais e municipais. Um dos 
avanços obtidos no decorrer do processo foi o registro e a possibilidade de 
identificação de grupos populacionais tradicionais específicos. 

As informações do Cadastro Único são autodeclaradas, dada a vulnerabilidade 
e a dificuldade de visitas in loco para a realização do cadastro, o que não signi-
fica que o cadastro não tenha controle, uma vez que ele é submetido a diver-
sos batimentos, com as estatísticas nacionais ou registros administrativos, para 
identificar desvios e existência de informações desencontradas. As famílias que 
estão com as informações desatualizadas por mais de quatro anos são excluí-
das do cadastro nas buscas simples (exclusão lógica para programas que utili-
zam o cadastro) e grupos populacionais específicos têm marcação específica 
para que fiquem visíveis (8% do cadastro tem marcação de grupos específicos). 

O Cadastro Único é usado por diversos programas sociais como Bolsa Família, 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Fomento à Atividade Produtiva 
Rural, Alfabetização, Telefone Popular, Bolsa Verde, Carta Social, Carteirinha 
do Idoso, Água para Todos e Cisternas, Programa Nacional de Reforma Agrária, 
Programa Minha Casa, Minha Vida – MCMV. O Programa Bolsa Família é o carro 
chefe, atendendo 13.600.000 famílias. O programa possui três dimensões: (i) 
alívio imediato da pobreza, (ii) transformação a partir do acesso à educação e 
saúde; e (iii) ações complementares de apoio às famílias que recebem o be-
nefício monetário, o qual é dividido em diversos benefícios, relacionando-se 
ao tamanho da família, à sua renda prévia e a outras atividades produtivas.

Hoje, um quarto da população brasileira é diretamente atendida todos os 
meses pelo programa, e o benefício médio está em R$168 reais por família.

Dentre as condicionalidades do Programa Bolsa Família estão o acompanha-
mento da regularidade vacinal para crianças, o acompanhamento do desen-
volvimento de crianças e o pré-natal para gestantes (saúde); a frequência 
de 85% das aulas para crianças e 70% das aulas para jovens (educação). 
No caso de famílias que descumprem as condicionalidades, há um acompa-
nhamento com a assistente social, pois entende-se que essas famílias estão 
em situação de maior vulnerabilidade por não conseguirem cumprir con-
dicionalidades. Essas famílias são priorizadas para que se identifiquem e 
trabalhem as violações ao longo do tempo.
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4º dia
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SESSÃO 4.1 
PAINEL “INCLUSÃO SOCIOAMBIENTAL E PRODUTIVA”
A inclusão socioambiental coaduna o duplo desafio da proteção ao meio am-
biente e proteção social às famílias, sobretudo no acesso à renda. Este painel 
apresentará experiências relevantes, tais como a Política de Garantia do Preço 
Mínimo para a Sociobiodiversidade, o programa Bolsa Verde (transferência de 
renda para famílias pobres em áreas de conservação ambiental), assistência 
técnica extrativista e cooperativismo extrativista.

PROGRAMA DE APOIO À CONSERVAÇÃO AMBIENTAL (BOLSA VERDE) 
LEONARDO MARQUES PACHECO 

O programa Bolsa Verde, instituído pelo governo brasileiro em 2011, tem 
como objetivos principais incentivar a conservação dos ecossistemas, a me-
lhoria das condições de vida e a promoção da cidadania e da participação de 
seus beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, educacional, 
técnica e profissional.

O público do programa é composto principalmente por famílias que vivem 
na extrema pobreza e que desenvolvem atividades de conservação e uso 
sustentável de recursos naturais em determinadas áreas, como Unidades de 
Conservação Federais, projetos de Assentamento Federais e territórios ocu-
pados por populações tradicionais. Atualmente, os grupos que vêm sendo 
mais atendidos pelo programa são de ribeirinhos que possuem concessão 
de direito real de uso ou termo de autorização para uso sustentável, e de 
beneficiários vivendo em assentamentos ou em unidades de conservação.

A principal condicionante ambiental do programa é o desenvolvimento de 
atividades de conservação ambiental e realização do uso sustentável dos 
recursos naturais, pelas famílias, nas áreas partícipes do Programa. Assim, no 
ato de adesão, o responsável familiar assina um termo no qual se compro-
mete a cumprir regras relacionadas ao instrumento de gestão da área que 
usa ou reside, como plano de manejo, acordo de gestão, plano de uso ou 
termo de autorização de uso sustentável. 

Em contrapartida, essas famílias recebem a cada três meses benefício no 
valor de R$ 300 por um período de dois anos. Uma das principais condi-
ções para que elas recebam o benefício é estar em estrema pobreza e ser 
cadastrada no Cadastro Único. O Ministério do Meio Ambiente (MMA) realiza 
atividades de capacitação para as famílias beneficiárias.

O Ministério do Meio Ambiente também realiza um diagnóstico da cobertura 
vegetal das áreas de preservação cobertas pelo Programa e dos limites de 
desmatamento destas à luz do Código Florestal. Se essas áreas forem con-
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sideradas aptas de acordo com a sua cobertura vegetal, o MMA solicita que 
órgãos gestores indiquem famílias beneficiárias (Nome, CPF e NIS) e cruza 
indicações com o Cadastro Único, para assim ter a lista de potenciais bene-
ficiários do Bolsa Verde.

A inclusão de famílias acontece num processo posterior, no qual o MMA e os 
órgãos gestores localizam os possíveis beneficiários do programa. Tal pro-
cesso exige logística e recursos, pois muitas famílias vivem isoladas, o que 
dificulta o acesso. Após os beneficiários assinarem o termo de adesão, o 
MMA solicita a inserção na lista de pagamento à Caixa Econômica e o moni-
toramento da área se inicia. 

Atualmente, são realizados dois tipos de monitoramento: um deles é da co-
bertura vegetal e o outro é o monitoramento socioeconômico. O Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) vem realizado o 
monitoramento da biodiversidade, e o MMA faz um esforço para conjugar 
esse monitoramento com a estrutura existente.

Para o Bolsa Verde, é importante a conjugação com outras políticas públi-
cas, principalmente políticas de compra institucional, assistência técnica e 
capacitação técnica. Um dos exemplos é o PRONATEC Bolsa Verde, que é 
um curso de formação inicial e continuada com foco em práticas produtivas 
sustentáveis, beneficiamento de produtos, gestão de empreendimentos co-
munitários e políticas de inclusão produtiva. Os cursos são definidos pelos 
gestores das áreas, pelo conselho gestor das unidades de conservação e 
pelas organizações locais.

 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL EXTRATIVISTA
ALCILENE CARDOSO

O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) é um instituto não-go-
vernamental de pesquisa, que atua no desenvolvimento sustentável da Ama-
zônia. O instituto decidiu atuar na assistência técnica rural porque acredita que 
esta é uma ferramenta a mais para se trabalhar o extrativismo nas suas cadeias.

A chamada pública de assistência técnica rural, realizada pelo governo federal, 
foi o atendimento de uma demanda construída por várias organizações a partir 
de uma reivindicação dos povos da floresta, uma vez que estes não estavam 
satisfeitos com o modelo de assistência técnica rural, social e ambiental. 

A chamada foi uma experiência piloto, de extrema importância para o desen-
volvimento da Unidade de Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, onde o IPAM 
atua, e que é uma unidade grande com mais de 3 mil famílias e diversas comu-
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nidades. O IPAM realizou intenso diálogo com o Ministério do Meio Ambien-
te (MMA) e com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), de modo a tornar o projeto factível, considerando as peculiaridades 
da região, as distâncias de deslocamento, a população e as capacitações ne-
cessárias, sobretudo do ponto de vista da segurança das famílias envolvidas.

A experiência de criação de uma assistência técnica rural diferenciada foi 
inovadora ao trazer dois elementos diferentes: a mulher como protagonista 
na cadeia produtiva, e a juventude como elemento chave do processo de 
capacitação e gestão comunitária.

A experiência parte de modelos já utilizados pelas comunidades e busca 
fazer que a cadeia produtiva evolua e que haja acesso a mercados. Na cha-
mada, conseguiu-se incluir o que o IPAM chama de atividade complemen-
tar, que são atividades sugeridas pela comunidade ao longo do contrato de 
execução, uma vez que essas situações e atividades produtivas, culturais 
ou educacionais aparecem ao longo do contrato e, se não constassem na 
chamada, se perderiam. Buscou-se também que houvesse diversidade pro-
dutiva para que a comunidade pudesse trabalhar tudo aquilo que a sua área 
consegue lhe ofertar, sem perder o enraizamento com a terra, para que o 
trabalho seja anterior a um trabalho produtivo e cultural. 

São diversas as atividades realizadas pelas comunidades: (1) artesanato, tra-
balhos manuais e biojóias; (2) produção de óleo de coco; (3) movelaria ar-
tesanal feita a partir de madeiras encontradas na floresta; (4) tecido e couro 
vegetal; (5) produção e comercialização de mel de abelha. 

A grande inovação da assistência técnica rural extrativista é que esta foi pensa-
da de forma participativa, atendendo uma demanda qualificada e legítima que 
busca não apenas o enfoque produtivo, mas principalmente o social e inclusivo.

Como pontos positivos, é possível apontar a colaboração das lideranças, associa-
ções e demais parceiros; o fato de a equipe não ser encarregada simplesmente 
de tarefas; a realização do planejamento e monitoramento das atividades para 
garantir o andamento das ações e sua qualidade; e a formação dos grupos para 
atividades produtivas (geração de renda) e de grupos para trabalhos sociais, edu-
cação ambiental e outros. Dentre as dificuldades encontradas estão a questão 
dos beneficiários de diferentes órgãos; a demora e a desarticulação na aplicação 
de políticas públicas convergentes com a assistência técnica rural extrativista; o 
acompanhamento de órgãos governamentais correlatos; entre outras. 
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As ações podem ser aprimoradas no diálogo com sindicatos, associações 
e demais organizações que atuam nesse segmento, para que as chamadas 
possam atuar de forma acertada, de acordo com a capacidade de cada área.

 
COOPERATIVISMO EXTRATIVISTA
SEBASTIÃO NASCIMENTO DE AQUINO 

A Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre) 
foi fundada em 2001, com três associações e cooperativas fundadoras e 
com cerca de 200 associados extrativistas. Hoje, a Cooperacre tem 31 Asso-
ciações e 05 cooperativas, que representam 2.200 extrativistas (em reservas 
extrativistas, projetos de assentamento e demais áreas). A Cooperacre pos-
sui 150 funcionários fixos e 150 temporários na época da safra, e tem como 
objetivo trabalhar pelo desenvolvimento econômico de atividades agroflo-
restais sustentáveis do ponto de vista ambiental, econômico e da justiça 
social. Por isso, a Cooperacre é uma cooperativa de comércio e indústria de 
produtos florestais dedicada a atividades extrativistas. Suas decisões se dão 
pelo conselho administrativo, formado por seis pessoas. Cada associação 
e cooperativa afiliada indica um delegado para a assembleia geral que se 
reúne ordinariamente uma vez por mês.

Os principais produtos da Cooperacre são: borracha, castanha do Brasil, pol-
pa de frutas e óleo de copaíba. Com relação à produção de castanha, a ca-
pacidade de beneficiamento hoje é de 800 mil latas de castanha por ano. 
Nos três últimos anos, a cooperativa comprou entre 400 mil e 600 mil latas 
de castanha. Em 2017, devido à falta de chuva, a safra foi baixa, motivo pelo 
qual se compraram apenas 200 mil latas de castanha. Quanto à borracha, em 
2016, foram compradas 100 toneladas de borracha e há incentivo e estímu-
lo à produção para o ano de 2017, sendo meta da Cooperacre comprar 800 
toneladas de borracha para processar numa indústria em Sena Madureira. 
Por sua vez, no que concerne à polpa de frutas, em 2016 foram produzidas 
400 toneladas, sendo meta para o ano de 2017 aumentar a produção em 
50%, vender 50% da produção da polpa para merenda escolar, 45% para o 
mercado no Estado e 5% para mercado fora do Estado. A intenção é ampliar 
a produção para também poder vender para fora do Estado.

Os principais parceiros da Cooperacre são o governo do Estado do Acre, o 
Banco da Amazônia e a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). O 
governo fornece apoio por meio de políticas voltadas para o extrativismo, 
com subvenção estadual para borracha, custeio para a compra de látex para 
a fábrica de preservativo, bem como assistência técnica e apoio para aces-
sar recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O Banco 
da Amazônia financia o capital de giro anual para a agroindústria e iniciou 
em 2007 um financiamento de R$ 4 milhões, o qual aumentou em 2017 
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para R$10 milhões. Por sua vez, a CONAB financiou em 2004 R$ 715 mil 
como capital de giro anual, valor que também aumentou a partir de 2007 
para o teto máximo de R$1,5 milhão, o qual tem se mantido desde então. O 
faturamento anual bruto da Cooperacre é superior a R$ 40 milhões ao ano, 
aproximadamente U$ 13,4 milhões.

São diversos os avanços no desenvolvimento socioprodutivo, como o manejo 
dos produtos já existente na floresta (castanha, borracha e açaí) e o refloresta-
mento de novas áreas, com apoio governamental e de organizações internacio-
nais. A Cooperacre tem como meta que os associados reflorestem mais de 1000 
hectares com sistema agroflorestais, tendo como carro chefe três culturas per-
manentes: a seringueira, o açaizeiro e a castanheira, à luz da compatibilização 
do desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável. Dentre as 
novas perspectivas, está a compra da produção de comunidades na Bolívia e no 
Peru, buscando canais que facilitem a importação da matéria prima e o registro 
sanitário da produção, e a compra da produção extrativista de Rondônia, Ama-
zonas e Pará, com preço justo e pagando os impostos aplicáveis. 

Por fim, dentre os desafios estão a continuidade e o aprofundamento das 
políticas do Governo Federal para extrativistas, e o aumento da participação 
feminina nos espaços de decisão da cooperativa e na atividade extrativa.

 



SESSÃO 4

Assinatura com local e data 
do evento

Local, data

-

59

SESSÃO 4.2 
PAINEL “PROTEÇÃO A CRIANÇAS E  
ADOLESCENTES NA AMAZÔNIA”
Esta seção apresentará experiências e práticas exitosas de proteção a crianças 
e adolescentes realizadas tanto no Brasil quanto nos outros países amazôni-
cos, com ênfase no enfrentamento ao trabalho infantil, ao tráfico, à exploração 
sexual, à situação de rua e a outras violações de direitos no contexto de obras, 
empreendimentos e grandes eventos.

 
TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE  
NO CONTEXTO PAN-AMAZÔNICO
MARIA OLAVE

A Iniciativa Regional América Latina e Caribe de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho reúne 27 países 
e compartilha experiências e saberes no combate ao trabalho infantil.

O conceito de trabalho infantil engloba um subconjunto de crianças e ado-
lescentes que participam de atividades econômicas, o qual pode ser ajus-
tado em determinados ambientes culturais e tradições, como nos casos dos 
indígenas. O trabalho perigoso e as piores formas de trabalho infantil estão 
relacionados a ilícitos.

Algumas características marcam o trabalho infantil na Amazônia. É, sobre-
tudo, um trabalho perigoso, com alta vulnerabilidade às piores formas, so-
bretudo nos casos relacionados a imigração, de ilícitos transnacionais, de 
grandes obras ou de trabalho familiar não remunerado.

Respostas eficazes ao trabalho infantil na Amazônia devem levar em conta 
cinco elementos:  participação e o diálogo com comunidades de forma a 
garantir o enfoque intercultural; articulação multisetorial, interinstitucional 
e intergovernamental, incluindo inclusive parceiros não tradicionais; ade-
quação de serviços para atender necessidades específicas do território, e 
aproveitar saberes e práticas locais; identificação e registro; e cooperação 
sul-sul, dada a similaridade dos problemas regionais.

Algumas experiências nacionais merecem destaque, como o caso da Bolívia, 
que realizou um processo de consulta pública sobre trabalho infantil; o do Bra-
sil, que utiliza o Cadastro Único para identificação de trabalho infantil e desfruta 
de uma posição de referência na América Latina, por integrar os Ministérios de 
Trabalho e do Desenvolvimento Social nos esforços de fiscalização e prevenção 
do trabalho infantil; e o da Colômbia, que realizou um excelente trabalho de 
registro e identificação de crianças mais expostas ao trabalho infantil, ainda que 
enfrente o desafio de articulação com outras ofertas sociais. 
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Como próximos passos, restam os desafios de reconhecer o trabalho infantil 
no contexto amazônico, manter o diálogo e o intercâmbio em âmbito regio-
nal e a possibilidade de experiências pilotos na região.

 
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
CLAUDIA VIDIGAL

Ainda há muitos avanços a serem realizados no âmbito das políticas pú-
blicas voltadas a crianças e adolescentes, porém há muitos avanços a se-
rem considerados no balanço desses 25 anos de Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), tais como o progresso no combate ao abuso do trabalho 
infantil, no combate à desnutrição, na universalização da educação. Eles po-
dem ser percebidos não só no Brasil, mas em toda a América Latina. 

Os principais desafios, por sua vez, estão relacionados à política para adolescen-
tes. Em relação aos adolescentes, os indicadores não avançam em uma perspec-
tiva positiva. Pelo contrário, aumentam os números da letalidade, da exclusão 
social, do abandono escolar, da gravidez na adolescência, etc. Segundo dados 
mais recentes, 19% dos bebês que nascem no Brasil são filhos de adolescentes. 
É um agravante que não pode ser desconsiderado, pois alimenta a importância 
de programas voltados à primeira infância. A resposta a este desafio deve vir do 
território, no sentido de reconhecer potencialidades e estratégias. 

A Resolução nº 113/2006  do Conselho Nacional de Direitos da Criança e 
do Adolescente (Conanda), que instituiu o sistema de garantia de direitos da 
Criança e do Adolescente, oferece hoje um prospecto da posição do Brasil 
no cenário da proteção de crianças e adolescentes. Como pensar esta prote-
ção no Brasil? A partir de alguns eixos estruturantes. O primeiro é o de pro-
moção, que são as políticas sociais, ou seja, se não houver educação, saúde, 
assistência, não há avanços. O segundo é o de defesa, que consiste em re-
direcionar as crianças que já foram violadas em seus direitos para a rede de 
proteção social. O Conselho Tutelar é um grande ator nesse eixo de defesa, 
mas ainda tem muito a avançar em termos de qualificação e atribuições.

No território amazônico, cabe destaque à Agenda de Convergência, que ar-
ticula ações intersetoriais e interfederativas do governo, da sociedade civil 
e da cooperação internacional, com o objetivo de proteger integralmente 
crianças, adolescentes, pessoas em situação de rua e com deficiências por 
ocasião de grandes eventos esportivos, culturais ou religiosos ou grandes 
obras. É devastador o que uma grande obra pode fazer a crianças e adoles-
centes em termos de violação de direitos.
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Chama-se de convergência porque todos os atores são orientados a agir pe-
los Direitos da Criança e Adolescente. Não é uma política pública ou proto-
colo, mas um esforço comum e coletivo. O documento assegura a escuta de 
meninos e meninas do território que acolherá o grande empreendimento 
em todos os seus aspectos (canteiro de obras, instalação de um número 
significativo de moradores, descontrole das políticas públicas, bem como 
a falta de infraestrutura local para uma grande imigração de mão-de-obra), 
assegurando a integridade das crianças e dos adolescentes que ali residem.

A função da Secretaria Nacional da Criança e dos Adolescentes é mapear os 
locais onde não há políticas acessíveis, e provocar os Ministérios. O compro-
misso da Secretaria nesse momento é ampliar os recursos do Conanda, para 
que mais recursos possam chegar à proteção de crianças e adolescentes na 
Amazônia, região prioritária ao órgão.
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SESSÃO 4.3 
PAINEL “PROTEÇÃO SOCIAL AO ESTRANGEIRO:  
REFUGIADOS, IMIGRANTES E BINACIONAIS”
Os problemas enfrentados pelos estrangeiros para a efetivação do direito de 
acesso às políticas de proteção social, sobretudo nas regiões de fronteiras, são 
um problema comum na Amazônia Continental.

A MIGRAÇÃO VENEZUELANA PARA O ESTADO DE RORAIMA
GUSTAVO FROTA SIMÕES

A migração venezuelana tem aumentado no estado de Roraima, principalmen-
te no ano de 2016. A presença venezuelana é historicamente baixa no terri-
tório brasileiro e em Roraima. A migração, mesmo na região de fronteira, era 
muito pendular, ou seja, ocorria apenas para compras ou questões pontuais. 

No ano passado, houve um aumento no ingresso de cidadãos venezuelanos 
no território de Roraima. No entanto, os números divulgados pela mídia são, 
muitas vezes, superestimados. Falou-se em 30 mil venezuelanos, embora o 
registro de controle feito pela Polícia Federal seja de 10 mil. Por isso, não 
há como precisar os números relacionados a esse tipo de migração, uma vez 
que há dificuldades com a regularização migratória, e pela própria caracte-
rística da fronteira Brasil/Venezuela. 

Com a entrada dos venezuelanos em território brasileiro, os pedidos de 
refúgio aumentaram. No entanto, o estado vem enfrentando dificuldades, 
uma vez que a Polícia Federal não tem conseguido atender toda a demanda. 
Além disso, a legislação migratória brasileira é defasada e não atende as 
dinâmicas dos fluxos migratórios atuais.

O instituto de refúgio tem sido usado como uma tática migratória. A situação 
da Venezuela não é uma situação típica, especialmente nos últimos anos, 
pois há questões relativas a desabastecimento, mas também há indivíduos 
que reportam terem sido perseguidos politicamente, ou seja, se enquadra-
riam numa definição convencional de refúgio. Isto é, o fluxo migratório de 
venezuelanos é misto: há migrantes econômicos ou em situação de emer-
gência, mas há também indivíduos que se encaixariam na definição de re-
fúgio, seja pela Convenção de Genebra, de 1951, seja pela Lei 9474, de 22 
de julho de 19979. É importante salientar que também há uma migração 
considerável de indígenas venezuelanos para o território brasileiro.

O refúgio, nas condições normais, funcionaria como porta para a regulari-
dade migratória, porque possibilita que o imigrante possa trabalhar e ter 

9 A Lei 9474, de 22 de julho de 1997, define mecanismos para a implementação do Estatuto 
dos Refugiados de 1951.
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a documentação regularizada, ou seja, possibilita a sua tentativa de viver 
dignamente em território brasileiro. 

Recentemente, a Resolução nº 126 do Conselho Nacional de Imigração 
(CNIG) estabeleceu a concessão de residência temporária de dois anos a 
indivíduos de países fronteiriços que ainda não tenham ratificado o acordo 
de residência do Mercosul. Entretanto, se no período de refúgio não há co-
brança de taxas, na residência temporária há cobrança de taxas em torno de 
R$ 400, o que é inviável para muitos venezuelanos.   

Outra dificuldade enfrentada pelos imigrantes da Venezuela é o acolhimen-
to. Não há reconhecimento claro das atribuições de cada ente federativo 
em relação a essa questão, o que provoca situações como a do ginásio da 
cidade de Boa Vista, que serve como abrigo dos venezuelanos. É um ginásio 
estadual que foi cedido para esse acolhimento. 

Há insuficiência de serviços de acolhimento aos venezuelanos por parte da pre-
feitura de Boa Vista. Por isso, foi obrigada a prestá-los judicialmente, mas recorreu 
por meio da procuradoria municipal para o não cumprimento dessas tarefas. 

O Estado tem se limitado às ações de Defesa Civil, administra o abrigo e, em 
breve, passará a responsabilidade para a sociedade civil. Além disso, há pou-
cos recursos repassados pelo Governo Federal. A sociedade civil de Roraima, 
por sua vez, também está afastada desse debate. 

Há um aumento da preocupação da sociedade com a permanência dos imi-
grantes no município. O argumento, reproduzido também pela mídia, é de 
que essas pessoas estariam relacionadas à prostituição, ao aumento da cri-
minalidade e da mendicância. Entretanto, tanto no caso da saúde como da 
criminalidade houve um aumento muito menos expressivo do que o aumen-
to da presença venezuelana no estado. 

Por conseguinte, para melhorar a situação dos imigrantes no território brasilei-
ro, é necessária uma maior atenção do governo federal, com recursos, ações e 
programas. A universidade também pode realizar aportes sociais nesse âmbito. 
Há migrantes qualificados, com diplomas, e a universidade deve e pode facilitar 
o reconhecimento desses diplomasm com base em amparo legal na resolução 
do Ministério da Educação (MEC), além de oferecer cursos e produzir pesquisas.

 
A DIMENSÃO INTERNACIONAL DA AMAZÔNIA 
LUÍS ARAGON 

Ao longo da história, a dimensão internacional da região amazônica foi ignorada. 
Essa falta de visão tem gerado problemas no desenvolvimento de políticas públi-
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cas, uma vez que elas estão relacionadas apenas ao interesse nacional. Com isso, 
os países não compreendem como tais políticas afetam outros países da região. 

Com o passar do tempo, a Amazônia tornou-se um conceito global. No en-
tanto, pouco se conhece sobre a Amazônia de fato, e isso tem provocado 
problemas internacionais. O processo acelerado da mercantilização da na-
tureza é um exemplo. A natureza se tornou uma mercadoria, o que era ini-
maginável há alguns anos. Há, por exemplo, patentes de plantas e animais 
amazônicos sem que haja controle dos países. 

Além disso, está surgindo outro problema que é a questão da água. Um estu-
do comparando as regiões mais secas do mundo com as mais úmidas cons-
tatou que as regiões secas têm muito mais acesso à água potável e serviços 
sanitários que as regiões muito úmidas. Como a Amazônia tem grande quan-
tidade de água, não há muita preocupação com essa questão.  

Hoje, na Amazônia, as fronteiras desapareceram. O nome Amazônia, no ima-
ginário das pessoas, principalmente das de países desenvolvidos, remete a 
uma série de coisas, como oxigênio, água e indígenas. Por isso, no imaginá-
rio, tornou-se uma marca. Por exemplo: uma empresa europeia vende um 
sabonete e coloca na marca a palavra ‘Amazônia’ ou “feito de um produto 
amazônico”. Essa empresa eleva enormemente os seus lucros, e as pessoas 
compram achando que estão ajudando a resolver os problemas da região. 

Se essa visão sobre a dimensão internacional da Amazônia mudasse, não 
haveria muita ênfase em relação às fronteiras, por exemplo. Não se falaria 
muito sobre a faixa de fronteira, porque para que ela exista, é preciso ter 
conhecimento sobre o que ocorre do outro lado. Não é possível entender 
ou resolver os problemas na fronteira brasileira sem se entender o que está 
acontecendo no outro país, e isso é muitas vezes ignorado. 

Se a zona de fronteira fosse considerada, haveria mais mobilidade. A Guiana 
Francesa, por exemplo, é um dos menores territórios, mas é o que mais cresce 
na região amazônica. Há um aumento populacional de mais de 4% ao ano. 
Isso ocorre porque a migração é extremamente elevada, sobretudo de brasi-
leiros. São muito mais brasileiros que vão à Guiana Francesa do que cidadãos 
da Guiana que entram no Brasil. Uma das explicações para tal fato é que a 
Guiana Francesa é um território francês.  Além disso, a mobilidade na fronteira 
não é só de imigração, mas de comércio e outras atividades legais e ilegais. 

Por isso, é necessário pensar sobre a abordagem da dimensão internacional em 
qualquer ação referente à Amazônia. Caso isso não ocorra, os problemas enfren-
tados pela região tendem a agravar-se, principalmente a questão da migração.
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SESSÃO 4.4 
PAINEL “INOVAÇÃO EM DIAGNÓSTICO E MONITORAMENTO  
SOCIOTERRITORIAL NA AMAZÔNIA”
Serão apresentadas as seguintes iniciativas de monitoramento de indicadores 
para fins de fortalecimento de políticas públicas: Índice de Progresso Social 
(IPS) da Amazônia, Selo UNICEF Município Aprovado e o Índice de Pobreza Mul-
tidimensional da Colômbia.

 
ÍNDICE DE PROGRESSO SOCIAL (IPS) DA AMAZÔNIA.
DANIEL SANTOS

O índice de Progresso Social (IPS) é o índice que mede o Progresso Social. 
Segundo a Social Progress Imperative, “O progresso social é a capacidade de 
uma sociedade em satisfazer as necessidades humanas básicas dos seus ci-
dadãos, estabelecer os elementos essenciais que permitam que os cidadãos 
e as comunidades possam melhorar e manter a qualidade de suas vidas, e 
criar as condições para que todos os indivíduos atinjam pleno potencial”. 

O IPS é uma nova forma de medir o que realmente importa na vida das pes-
soas. É uma alternativa aos índices já vigentes, como o PIB e IDH.

O IPS foi elaborado por centros de pesquisas, fundações e Organizações 
Não Governamentais (ONGs) na escala mundial para 132 países. É organiza-
do em 3 dimensões:

 » Necessidades Humanas Básicas:  Nutrição e cuidados médicos bási-
cos; Moradia; Água e saneamento; Segurança pessoal.

 » Fundamentos de bem-estar: Sustentabilidade dos ecossistemas; 
Acesso ao conhecimento básico; Acesso à informação e comunica-
ção; Saúde e bem-estar

 » Oportunidades: Tolerância e inclusão; Liberdades individuais; Direi-
tos individuais; Acesso à educação superior

Esse índice global foi adaptado na Amazônia – IPS Amazônia em 2014. Foi a 
primeira iniciativa subnacional do mundo. A versão amazônica fez o raio-x 
de 772 municípios da região a partir de 43 indicadores sociais e ambien-
tais, como saneamento, moradia, segurança, saúde, educação, comunicação 
e oportunidades de lazer e cultura.

O objetivo foi revelar a situação social dos municípios da Amazônia e assim 
aproximar as empresas, a sociedade civil e os governos em busca de solu-
ções efetivas para melhorar a vida das pessoas na região.
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No IPS Amazônia, os municípios foram classificados em 5 grupos de acordo 
com o valor do IPS. Quando se avalia o desempenho dos municípios no IPS 
em detalhes, fica claro que todos têm pontos fortes e pontos fracos.

O valor do IPS é medido de 0 a 100. Em 2014, o valor do IPS para a Amazônia 
foi de 57,31, e para o Brasil, de 67,63. De acordo com o resultado dos com-
ponentes comparados ao Brasil, a Amazônia está bem atrasada em relação 
ao progresso social.

Empresas, movimentos sociais, ONGs, governos estaduais e prefeituras po-
dem agora usar o IPS para discutir, priorizar e atuar na melhoria da qualidade 
de vida, garantindo o progresso social na Amazônia.

SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO
FÁBIO MORAIS

O UNICEF é uma Agência de Desenvolvimento da ONU, criada em 1946 e 
presente em 191 países e territórios. Está presente no Brasil desde 1950, 
com atuação nacional por meio de 9 escritórios.

O UNICEF no Brasil tem articulado e participado ativamente de muitas con-
quistas importantes na área dos direitos da infância, tais como a erradicação 
da poliomielite, a redução da mortalidade infantil, a aprovação do Estatuto 
da Criança e Adolescente e o apoio à Pastoral da Criança.

A Amazônia Legal brasileira é território prioritário para a presença e atuação 
do UNICEF, mais especificamente para a promoção e proteção de direitos de 
crianças e adolescentes, devido às particularidades da região: a taxa de mor-
talidade infantil é superior à média nacional; mais de 18% dos adolescen-
tes (15 a 17 anos) da região ainda estão fora da escola; 116 mil adolescentes 
e jovens entre 15 e 24 anos não sabem ler ou escrever; é a única região 
em que os indicadores do trabalho infantil apresentaram piora expressiva; 
a presença do Estado é insipiente em muitas regiões, tais como fronteiras, 
municípios isolados, no entorno das grandes obras; entre outras.

Nesse sentido, o UNICEF considera a importância de estabelecer a agenda 
Criança Amazônia. Essa agenda é um pacto pela infância e pela adolescência 
na Amazônia Legal Brasileira. É proposta e articulada pelo UNICEF para realizar 
a proteção integral e especial estabelecida pela Convenção sobre os Direitos 
da Criança e o Estatuto da Criança e do Adolescente na Amazônia, que mobiliza 
uma série de parceiros governamentais e não governamentais. Foi pactuada em 
2008 e ratificada em 2013, e, em 2015, todos os governadores dos estados da 
região assumiram sete compromissos por meio de 14 indicadores.
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Nessa agenda está o Selo UNICEF – Município Aprovado, que é o Reconheci-
mento Internacional frente às mudanças reais e positivas na vida de Crian-
ças e Adolescentes. Baseia-se em três princípios estruturantes:

 » Lócus: Município – toda ação está fortemente focada no apoio aos mu-
nicípios, para que eles sejam capazes de promover essas mudanças.

 » Estratégia: Comunicação para mobilização social baseada em evidên-
cias; Desenvolvimento de competências e sentimento de pertença.

 » Metodologia: Participação e Controle Social. O reconhecimento não é 
validado se a comunidade não estiver de acordo.

O Selo tem um percurso que se inicia com a mobilização, adesão, estabele-
cimento das linhas de base de indicadores, desenvolvimento de competên-
cias, monitoramento, avaliação e reconhecimento.

A mobilização está presente em todas as etapas do percurso. É feita uma mo-
bilização para adesão e, em um segundo momento, é feito o estabelecimento 
das linhas de base, pois o selo é construído a partir de um conjunto de ob-
jetivos que são codificados a partir das respectivas metas. As metas estão 
relacionadas às especificidades do grupo de municípios que aderem ao selo. 
Não é uma competição, mas relativiza-se o alcance de metas a partir das espe-
cificidades de cada um dos municípios que participam da iniciativa. O desen-
volvimento de competências é um processo de formação continuada. 

No final do processo há o “reconhecimento”, que é quando o município recebe 
a certificação do Selo UNICEF – Município Aprovado, isto é, uma certificação 
de que o município está empenhado na proteção de crianças e adolescentes.

O Selo está estruturado em três eixos: Impacto Social; Gestão de Políticas 
Públicas; Mobilização; Participação e Controle Social. As mudanças não po-
dem ser episódicas, e por isso os eixos se estabelecem a partir de uma aná-
lise de causalidade do impacto.
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Na última edição do selo (2013-2016), houve uma adesão de 76% dos mu-
nicípios da Amazônia Legal Brasileira, com 610 municípios. Essa capilarida-
de é conseguida por meio do empenho e do compromisso do governo dos 
estados e dos municípios, que aderem ao selo de forma voluntária.

Nessa edição, foram 9 Estados Mobilizados; 4 Ciclos de Capacitação (3000 
pessoas capacitadas); dois Fóruns Comunitários (1° Fórum com 464 Muni-
cípios; 2° FÓRUM com 292 Municípios), totalizando 40.301 participantes, 
sendo 10.492 adolescentes, e 192 Municípios Certificados.

Essa edição também obteve os seguintes resultados: 330 Planos de Ação 
Municipal elaborados; 238 Semanas do Bebê realizadas; 207 ações munici-
pais de “Esporte e Cidadania”; 174 ações municipais de “Combate ao Aedes 
Aegypti”; 147 campanhas municipais de combate ao Trabalho Infantil; 134 
projetos municipais voltados para o atendimento, relativos a medidas socioe-
ducativas em meio aberto; e 9 Guias metodológicos e temáticos elaborados.

Esse processo gera resultados e mudanças objetivas, tais como aumento do 
acesso ao Pré-Natal, a queda na distorção idade-série na educação e o au-
mento do número de certidões de nascimento.

O ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL NA COLÔMBIA
JUAN CARLOS GUALDRÓN ALBA

A escolha pelo desenho institucional que define o Prosperidade Social como 
departamento administrativo, e não como Ministério, fundamentou-se na 
preferência pela transversalidade do órgão, o que permitiria um trabalho 
articulado com os demais órgãos do governo nacional colombiano.

Entre suas competências estão a formulação, a implementação e a coorde-
nação de políticas públicas para inclusão social e reconciliação devido aos 
conflitos no país. A superação da pobreza, a atenção a grupos em situações 
de vulnerabilidades, aos ciclos de vida e à reparação a vítimas do conflito 
armado são as prioridades do órgão.

A linha de pobreza, referenciada nos parâmetros dolarizados utilizados pelo 
Banco Mundial, é um dos critérios utilizado pelo governo colombiano para 
a delimitação das ações de políticas públicas. Entre 2010 e 2016, cerca de 
6,6 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza ou pobreza extrema 
por renda insuficiente.

Apesar desses avanços, é reconhecida a limitação do critério de renda para 
definição do fenômeno da pobreza. A construção de capacidades e habili-
dades nos indivíduos, oriundas de repertório cultural e educacional, é um 
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componente que altera as possibilidades diante de situações transitórias de 
escassez de renda.

Com isso, foi criado o Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que reúne 
cinco dimensões que expressam as restrições de indivíduos e famílias dian-
te da vida social e econômica. São elas: educação; infância e juventude; tra-
balho; saúde; moradia e serviços públicos. Todas apresentam o mesmo peso 
e possuem indicadores específicos em sua composição, definidos a partir 
de experiências de outros países e de critérios baseados nas propriedades 
usuais de indicadores.

De 2010 a 2016, o IPM registrou a saída de 5,1 milhões de pessoas da pobreza 
multidimensional. A meta é zerar até 2030 o número de colombianos que es-
tão em condição de pobreza multidimensional, estimados atualmente em 8,6 
milhões de pessoas, ou 2,1 milhões de domicílios. Um olhar sobre os territórios 
aponta níveis relativos mais elevados do IPM em áreas rurais em comparação 
com as urbanas, apesar do registro de queda em ambas nesse período.

O êxito atribuído ao Índice de Pobreza Multidimensional tem relação com os 
arranjos institucionais que fortaleceram sua aplicação nas políticas públicas. 
O apoio político, sua vinculação ao Plano Nacional de Desenvolvimento, a 
comparabilidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
a criação de um comitê de especialistas para medição dos indicadores e a 
clara divisão de responsabilidades entre os atores são razões levantadas 
para a consolidação do índice.

Esse desenho tem permitido a focalização do Prosperidade Social em terri-
tórios que registram maiores vulnerabilidades a partir do IPM, otimizando a 
alocação de recursos no sentido de propiciar um movimento de convergên-
cia regional, reduzindo as disparidades regionais.

O modelo de governança no qual se insere o IPM inclui uma Mesa Decisória 
da alta direção para aspectos estratégicos das políticas de proteção social; 
uma instância de diretores para articulação de projetos, programas e ações; 
grupos de trabalho de caráter técnico; e o mencionado comitê de especia-
listas para os indicadores.

As estratégias em marcha para o alcance das metas estabelecidas priorizam 
efeitos sobre o índice e envolvem a Rede Unidos, Llave Maestra e cadeias de 
entregas. Combinam uma ação integral e coordenada de organizações do 
setor público voltada a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, 
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tendo um sistema de registro e consolidação das características da popu-
lação atendida. Com isso, são alinhadas as entregas para cada dimensão e 
definidas as áreas responsáveis pelo atingimento de cada objetivo.

As disparidades de infraestrutura entre as zonas rurais e urbanas são parte 
dos desafios a serem superados. Na região Amazônica, em particular, são 
evidentes as restrições à mobilidade, o que afeta a capacidade de atendi-
mento e de oferta de serviços públicos.

O alcance das políticas públicas aos mais pobres e vulneráveis exige recur-
sos, frequentemente escassos para os Estados. Com isso, a opção colombia-
na pelo Índice de Pobreza Multidimensional se orienta no sentido do uso 
adequado de recursos públicos nos investimentos sociais.
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VISITAS DE ESTUDOS SOBRE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
E TRANSFERÊNCIA DE RENDA
A visita técnica ocorrida no dia 30 de março de 2017, com o tema “Assistên-
cia Social e Transferência de Renda”, objetivou possibilitar aos participantes 
estrangeiros do Seminário conhecer as políticas in loco e fornecer uma visão 
mais completa da realidade de territórios ribeirinhos, bem como trazer mais 
elementos para o debate sobre os desafios que se colocam para a efetivação 
de uma rede de proteção social na Amazônia.

 
ENTREVISTA COM EQUIPES VOLANTES
A proteção social básica tem uma ação direta no território por meio dos 
equipamentos públicos chamados Centros de Referência de Assistência So-
cial (CRAS). As Equipes Volantes consistem em uma estratégia da gestão do 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para garantir o acesso universal 
aos serviços sociassistenciais. 

Com a previsão de uma equipe adicional que integra um CRAS e a missão 
de desempenhar um trabalho proativo de busca para acesso aos serviços, as 
Equipes Volantes prestam atendimento, no território de abrangência do re-
ferido CRAS, para famílias que vivem em locais de difícil acesso e distantes 
desta unidade de atendimento.

Por meio da moderação da Diretora de Proteção Social Básica da Secretaria 
Nacional de Assistência Social, Renata Aparecida Ferreira, foram conhecidas 
duas experiências de equipes volantes. 

A Secretária Municipal de Assistência Social de Muaná/PA, Kewin Pyles, 
apresentou a realidade de seu município. Muaná pertence a mesorregião 
do Marajó, com quase quatro mil quilômetros quadrados de extensão, uma 
população de aproximadamente 38 mil habitantes, sendo que 50% da po-
pulação vive na zona rural, que é predominantemente pobre. 

O atendimento às famílias rurais da cidade de Muaná, ribeirinhas, residentes 
em locais distantes da área urbana e de difícil acesso, se dá pelas visitas das 
equipes volantes com apoio de um barco de pequeno porte. 

Muitas comunidades ficam alagadas por longos períodos do ano e o único 
acesso é pelos rios, havendo a necessidade de alocar, para as visitas, barcos 
maiores e menores, chamados de “rabudos”, que viabilizam determinados 
acessos às comunidades ribeirinhas. 
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O acesso às comunidades é bastante desafiador. É preciso levar toda a es-
trutura para o trabalho, como materiais para o atendimento, alimentação e 
água. Além de ter de passar por igarapés pequenos, os profissionais se de-
parem com animais perigosos como cobras e sanguessugas.

O primeiro grande desafio é conhecer o território, que é tão diverso. Não 
se pode pensar o Marajó de uma única forma. É preciso pensar maneiras 
diferentes de como cada comunidade, de acordo com sua realidade, pode 
acessar os benefícios, serviços, programas e projetos do SUAS.

Em Muaná, o momento em que a equipe de assistência social chega à co-
munidade é chamado de “ancorar”, que se traduz em um contato com as 
lideranças locais para esclarecer qual a missão da equipe naquele território, 
quais serviços serão oferecidos e quais documentos serão necessários para 
alguns acessos, assim como para apresentar abordagens com outras políti-
cas, como a vacinação pela política de saúde.

O segundo momento é o “fundear”, que significa jogar a âncora até fundo 
do rio. Esta etapa é a chamada “busca ativa”, visitando as famílias para fazer 
um diagnóstico e um georreferenciamento com vistas ao acesso a diversos 
serviços, com foco na intersetorialidade. 

A Secretaria de Assistência Social do Município visitou 100% das comuni-
dades rurais e possui os diagnósticos desses territórios. No entanto, para 
a realização desta cobertura foi necessário o período de quase um ano de 
trabalho das equipes técnicas, devido às dificuldades de acesso e ao fato de 
as comunidades serem isoladas e distantes umas das outras.

O acesso à tecnologia e ao financiamento são considerados os maiores en-
traves para que o Município de Muaná possa aprimorar este atendimento.

A segunda experiência foi apresentada pela Sra. Ana D`Ávila, técnica de 
equipe volante de Manicoré, no Amazonas.

Manicoré está localizado na região sul do Amazonas, banhado pelo Rio Ma-
deira, que possui uma forte correnteza de água barrenta, não apropriada 
para o consumo. 

A equipe volante, vinculada ao CRAS, atende, por meio da Lancha da As-
sistência Social - com capacidade para 12 pessoas - 208 comunidades ru-
rais, algumas com distâncias de cerca de 12 horas da sede do município. Na 
maior parte das vezes, é necessário um planejamento para acesso a essas 
comunidades. Cada viagem dura de 3 a 6 dias. 
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Os períodos de enchentes e vazantes do rio dificultam as visitas, que são 
realizadas com parcerias, tais como com agentes de saúde, lideranças co-
munitárias e a FUNAI. 

Em Manicoré, 10 comunidades - cerca de 500 famílias - acessaram o progra-
ma Minha Casa Minha Vida, sendo a assistência social a política responsável 
por realizar o acompanhamento familiar dessas pessoas. 

Além do acompanhamento familiar, a Secretaria realiza, nas visitas das equi-
pes volantes, a atualização ou preenchimento de novos cadastros junto ao 
Cadastro Único, organiza rodas de conversas e esclarecimentos, faz parcerias 
com a defesa civil para os períodos de calamidade e situações de emergência, 
permite o acesso a documentos básicos, dentre outras ações. Muitas dessas 
atividades são realizadas nas capelas e nos chamados “Chapéus de Palha”.

Duas das questões que se colocam como desafios para o Município de Mani-
coré, relativas ao trabalho das equipes volantes, são o fato de a lancha possuir 
força, mas não velocidade, o que faz com que os profissionais levem muitas 
horas para chegar aos territórios, e a falta de banheiro na lancha, o que ocasiona 
um desconforto para os profissionais que estão submetidos a longas distâncias.

 
APRESENTAÇÃO DA MARINHA SOBRE AS  
LANCHAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Base Naval Val-de-Cães foi criada em 1949, com a principal missão de apoio 
logístico às forças e às unidades navais da Marinha do Brasil no âmbito maríti-
mo, fluvial e ribeirinho, na jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval.

A partir de 2001, a Base Naval, por meio da Divisão de Construção Naval, 
incluiu a atribuição de construção e manutenção das embarcações como 
atividade secundária, realizando essa atividade não apenas para a Marinha 
do Brasil, mas também para outros órgãos, como a Polícia e os Ministérios. 

Em 16 anos, a Base Naval entregou 581 lanchas. Nos últimos anos, a base cons-
truiu cerca de 90 lanchas por ano, tais como lanchas para atendimento do SAMU 
(ambulância), as lanchas escolares para o FNDE, a lanchas sociais para área 1, 
as lanchas sociais oceânicas e as lanchas de apoio ao desenvolvimento agrário.

As lanchas construídas pela Base Naval possuem certificados de segurança, 
possuem inscrição da capitania dos portos e ISO 9001, que é um título de 
gestão da qualidade.
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Sobre as lanchas sociais, existem dois tipos. Área 1 - lancha social: primeira 
versão da lancha social para navegação em áreas abrigadas; e Área 2 - lan-
cha social oceânica: segunda versão da lancha social para navegação em 
áreas parcialmente abrigadas. 

As lanchas sociais oceânicas possuem calados maiores e navegam em rios 
com maior profundidade, além de possuir maior autonomia de navegação 
por contar com uma capacidade de armazenamento de 350 litros de com-
bustível, enquanto as lanchas sociais de área 1 armazenam apenas 100 li-
tros. Ambas possuem a mesma capacidade de até 12 tripulantes.

Além disso, as lanchas para área 2 possuem uma estrutura reforçada em 
alumínio naval e equipamentos específicos para os atendimentos socioas-
sistenciais, tais como gerador portátil, tendas fotográficas e  mesas e ban-
quetas para prestação dos serviços às comunidades atendidas.

Os possíveis aprimoramentos nos equipamentos, tais como a incorporação 
de banheiro na embarcação, podem ser solicitados pelo Ministério do De-
senvolvimento Social para melhor cumprimento das finalidades públicas.

 
VISITA GUIADA AO CRAS
A segunda parte da visita de campo se realizou no Centro de Referência da Assis-
tência Social (CRAS) de Outeiro, ilha localizada no município de Belém, no Pará. 

O CRAS possui acessibilidade, brinquedoteca, salas para atividades coleti-
vas, sala para atendimento individualizado, sala com retroprojetor e espaços 
abertos para convivência e atividades diversas. 

Os técnicos e técnicas do CRAS Outeiro apresentaram os serviços ofertados 
e um vídeo com depoimento dos usuários da política de assistência social.

A dinâmica de apresentação ocorreu de acordo com os serviços ofertados no 
CRAS Outeiro, iniciando-se com um breve depoimento de um usuário da po-
lítica de assistência social, que participou do programa ACESSUAS Trabalho.

Após as apresentações, os participantes realizaram visita in loco aos espaços 
físicos do CRAS e assistiram a uma apresentação cultural realizada pelo gru-
po de idosos do Serviço de Convivência.

O Sr. Nadilson Neves, Coordenador do CRAS de Outeiro, apresentou o traba-
lho do CRAS assim como a realidade do território.



76

Assinatura com local e data 
do evento

Local, data

-

A Ilha de Outeiro, também chamada Ilha de Caratateua, é uma das 39 ilhas 
que compõem a cidade de Belém.

Nos últimos anos, foi possível notar um aumento significativo do contingente 
populacional. Segundo o IBGE, em 2010 a ilha possuía cerca de 38 mil pesso-
as, e este ano a estimativa é de cerca de 100 mil pessoas vivendo neste terri-
tório. Esse aumento populacional pode ser explicado por várias razões, dentre 
elas a procura por melhores condições de vida, tendo em vista uma presença 
maior de equipamentos públicos na ilha, assim como condições climáticas e 
ocorrências de violações de direitos humanos em outras localidades, fazendo 
com que essas pessoas sejam obrigadas a migrar. Este aumento da população 
resultou numa maior procura de atendimento da assistência social. 

O CRAS de Outeiro desenvolve uma estratégia de atuação intersetorial com 
políticas de saúde, educação, trabalho e segurança, por exemplo. As princi-
pais atividades desenvolvidas são o Cadastramento e atualização do Cadas-
tro Único, o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Para a oferta 
dessas ações, o CRAS conta com o trabalho de duas assistentes sociais, uma 
pedagoga e três educadores sociais.

Os cadastramento e as atualizações das informações das famílias são ofer-
tados diariamente, tendo em vista que a Prefeitura de Belém intensificou o 
atendimento do Cadastro Único nos últimos anos. Na trajetória de 15 anos 
do Cadastro, foi possível perceber a mudança de um modelo que era base-
ado na centralização do cadastramento para uma expansão na oferta destes 
atendimentos, o que é fundamental para o acesso a direitos. 

Optou-se por diagnósticos elaborados em parceria com a vigilância socioa-
ssistencial, além de se reconhecer a necessidade de expandir no território o 
cadastramento dos usuários da política de assistência social, de modo que 
o atendimento passou a ser ofertado nos 12 CRAS existentes na cidade de 
Belém, além da Central do Cadastro Único.

Em Belém, existem mais de 3.500 famílias ribeirinhas cadastradas, sendo 
necessária uma abordagem específica de atendimento a essas famílias, para 
que seja trabalhada a construção simbólica, ao não se negar a sua condição 
de ribeirinha ou extrativista, e para que elas se reconheçam como tais, inclu-
sive para fins de cadastramento. 

Muitas pessoas se identificavam no cadastro como trabalhadores eventuais, 
ou, nas atividades, marcavam a realização de “bicos”, enquanto a melhor 
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maneira de caracterização, dada a natureza das atividades, seria a de coletor, 
pescador, ribeirinho, ou outros.

Quando um indivíduo ou família procura o CRAS Outeiro, seja por deman-
da espontânea, por estratégias de ampliar o acesso ou por demandas de 
atualizações cadastrais, a metodologia de trabalho consiste na abordagem 
inicial, chamada de “acolhimento”, seguida da apresentação dos serviços 
ofertados. O atendimento começa pelo preenchimento de um formulário 
municipal físico que está sendo desenhado eletronicamente.

A oferta do PAIF deve procurar considerar as especificidades de atendimen-
to da região, que é urbana ou rural, assim como ampliar o olhar das famílias 
com relação ao urbano e ter um olhar integral da família e das situações de 
conflitos geracionais.

As estratégias de atendimento no PAIF podem ser variadas, tais como em aten-
dimentos individualizados ou em grupo, abordando temas comuns e impor-
tantes para as famílias e comunidade, como, por exemplo, violência e diálogo. 

O principal objetivo do PAIF é aproximar o vínculo familiar e comunitário e 
trabalhar para o reconhecimento do afeto – identificando como estar mais 
próximo do filho, por exemplo, ou como lidar com pessoas com deficiên-
cia; fornecendo orientação para acesso aos benefícios como o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC), ou orientação sobre quais os direitos devidos 
às famílias e indivíduos; proporcionando o diálogo com a escola, de modo 
a informar que determinada criança que se encontra com baixa frequência 
escolar está em acompanhamento familiar.

O SCFV é complementar ao serviço do PAIF e atende 135 usuários. Após o 
diálogo e avaliação da necessidade de acesso aos serviços elaborado pelos 
profissionais do PAIF, a família ou os integrantes da família são encaminha-
dos ao Serviço de Convivência.

Os grupos do SCFV foram divididos da seguinte forma: “carimbó”, com os 
idosos (a partir dos 60 anos), “dedo de prosa” (de 30 a 59 anos) e “contra-
turno escolar” (de 10 a 15 anos). 

São usadas diversas técnicas para a oferta deste serviço, tais como oficinas so-
bre diversos temas, palestras, música, artesanato, dentre outras. Vale destacar o 
debate sobre tráfico humano promovido por este serviço nos últimos dias.

O olhar dos profissionais não se concentra apenas na questão da renda, mas 
na restauração de vínculos familiares e comunitários que podem estar fra-
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gilizados, tendo um papel preventivo e proativo no sentido de conhecer a 
vida social dos usuários, valorizar a comunidade, aprender e contribuir para 
o desenvolvimento da população.

O serviço de convivência pode colaborar no processo de compartilhar pro-
blemas e ajudar outras famílias a superarem os desafios da vida, com a reta-
guarda das políticas públicas garantidoras de direitos.

 
VISITA À CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO
A Central de Cadastro Único está localizada em uma área estratégica para 
facilitar o acesso de bairros populosos da cidade de Belém. O atendimen-
to é efetivado eletronicamente, por meio da apresentação de documentos, 
como o CPF e Título de Eleitor, para qualificar o cadastro. O atendimento 
funciona às terças e quintas para novos cadastros, de segunda a quinta para 
carteira de idosos e de segunda a sexta para atualizações cadastrais. 

A Central conta na sua estrutura com uma área da assistência social, res-
ponsável por assuntos relacionados à gestão dos cadastros, tais como 
desmembramento de famílias, visitas domiciliares e acompanhamento do 
SICON, Sistema de Condicionalidades, que exige uma aproximação com 
as áreas de saúde e educação corresponsáveis por ações relacionadas às 
condicionalidades exigidas pelo Programa Bolsa Família: o acompanha-
mento do peso, ações de nutrição e acompanhamento do pré-natal pela 
política de saúde, e o acompanhamento da frequência escolar pela políti-
ca de educação. 

Ressalta-se que o município de Belém conta com 1.136 escolas, sendo que 
536 escolas possuem sistemas eletrônicos para identificar a frequência es-
colar, evitando assim que ocorra o comprometimento do benefício. 

O cadastramento das famílias acontece também nos 12 Centros de Refe-
rência de Assistência Social - CRAS, que contam com o trabalho de 60 ca-
dastradores e integram a Proteção Social Básica da Política de Assistência 
Social do município de Belém. Além dos 60 cadastradores nos CRAS, há 23 
na central, totalizando 83 cadastradores.  

Em Belém, existem 165 mil famílias cadastradas, sendo 113 mil famílias be-
neficiárias do Programa Bolsa Família. O valor do benefício médio recebido 
pelas famílias é de R$ 158. Apenas uma família com 10 membros, sendo 
sete crianças, recebe o valor de R$ 842, pois a renda per capita totaliza o 
valor de R$ 1. 
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O governo federal faz cruzamentos das informações cadastrais e, quando 
se verifica alguma inconsistência cadastral ou denúncia, o Município realiza 
visitas domiciliares com relatório social das famílias. 

Em 2017, já foram atualizados os cadastros de mais de 35 mil famílias, das 
46 mil que constam para atualização. O grande desafio que se apresenta 
está em identificar o público do Benefício da Prestação Continuada - BPC, 
que totaliza 50 mil beneficiários, por se tratar de uma atribuição nova para 
a equipe da política de assistência social. A equipe técnica se encontra em 
processo de alinhamento com o Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS) para elaboração dos fluxos de atendimento.

O índice de gestão descentralizada para os municípios do Programa Bolsa 
Família, o chamado IGD-M, remunera os municípios pelo desempenho na 
gestão do Cadastro Único. Nesse sentido, o município de Belém realiza par-
cerias diversas para qualificar essa gestão.
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VISITAS DE ESTUDOS SOBRE SEGURANÇA  
ALIMENTAR E NUTRICIONAL E INCLUSÃO PRODUTIVA 
A segunda visita técnica ocorrida teve por tema “Segurança Alimentar e Nutri-
cional”, e buscou possibilitar que os participantes estrangeiros desfrutassem 
de uma visão mais completa de algumas das políticas de proteção social brasi-
leiras na Amazônia relacionadas a esse tema. As visitas cobriram os programas 
de acesso à água e de aquisição de alimentos.

Igualmente, com vistas a enriquecer a experiência, a visita contou com uma 
visita a uma comunidade quilombola, para apresentar uma comunidade tradi-
cional da Amazônia que não encontra homólogas em outros países.

 
VISITA À COMUNIDADE QUILOMBOLA 
O grupo de participantes do Seminário foi recebido na sede da Associação 
da Comunidade Quilombola Menino Jesus, localizada no Município de Aca-
rá, no Pará. Essa comunidade faz parte de um complexo de comunidades 
quilombolas. Na região, são aproximadamente 30. O acesso às comunidades 
é facilitado por meio da Alça Viária, sendo a distância curta e percorrida por 
meio terrestre, o que, para os padrões, das comunidades tradicionais ama-
zônicas, é um diferencial.

Estavam presentes autoridades locais, representantes do MDS, representan-
tes do governo estadual do Pará, membros da comunidade e uma das princi-
pais lideranças da região, membro da Coordenação Nacional de Articulação 
das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), Sr. José Carlos Galiza.

Na mesa de abertura, os representantes ressaltaram a importância de se co-
nhecer a realidade local. Pontuaram, ainda, a necessidade de implantar e 
concluir obras públicas que estavam pendentes na região, necessárias para 
a melhoria das comunidades, bem como de construir ações e projetos que 
sejam pautados nas necessidades e realidades locais. Ressaltaram a neces-
sidade de convergir esforços entre a comunidade e os três entes federados 
– Governo Federal, representado pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS), Governo Estadual, representado pela Secretaria de Estado de Assis-
tência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER), e o Município de Acará.

Como parte dos processos de auto-organização das comunidades tradicio-
nais, os membros das comunidades prepararam o momento com os visitan-
tes, nacionais e estrangeiros, para que todos pudessem apreciar as tradições 
alimentares e um pouco da música e dança. 
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Em seguida, deu-se início à exposição sobre a comunidade quilombola, lide-
rada pelo Sr. José Galiza. Ele explicou o que é uma comunidade quilombola, 
seu contexto histórico, a importância do território para a preservação da 
cultura e da identidade. 

Os quilombolas são descendentes de negros e negras africanos que foram 
escravizados em terras brasileiras no passado e que se opuseram ao regime 
colonial, que foi assim marcado por resistências e construção de comunida-
des formadas pelos negros insurgentes. Mas as comunidades quilombolas 
não apenas se limitam a este passado, como também foram formadas a par-
tir de doações de terras pelas igrejas, pelo abandono de propriedades de-
corrente do fim da exploração dos ciclos agrícolas e minerários, e por outras 
formas de conformação de comunidades. 

A escravidão vigorou no Brasil desde o período colonial até 1888. As comu-
nidades formadas pelos quilombolas são chamadas de quilombos. Esses 
grupos étnicos-raciais se definem por relações específicas com o território, o 
parentesco, a ancestralidade, as tradições, as práticas culturais e a coletivida-
de distintas, que têm implicações sobre a sua forma de organização da vida 
social, política e econômica, sendo fortemente marcadas pelo pertencimento 
e pela coletividade. Os quilombolas no Brasil foram reconhecidos, por meio 
da Constituição Federal de 1988 e também por meio da Convenção nº 169 
da Organização Internacional do Trabalho, como povos tribais. Entretanto, ain-
da buscam o efetivo acesso e titulação dos seus territórios tradicionalmente 
ocupados; o poder de veto a empreendimentos que impactem seus modos de 
vida e territórios; infraestrutura de serviços públicos; inclusão produtiva; sus-
tentabilidade pautada nas tradições e organização local; e participação social. 

 
TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO À ÁGUA - CISTERNAS
Sob a moderação do Sr. Francisco Mello, diretor do Departamento de Fomen-
to à Produção e à Estruturação Produtiva (SESAN/MDS), os visitantes tiveram 
a oportunidade de conhecer uma tecnologia social de captação de água da 
chuva, localizada na Comunidade Quilombola Menino Jesus e apoiada no 
âmbito do Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Ou-
tras Tecnologias Sociais de Acesso à Água – Programa Cisternas. O Programa 
Cisternas integra a estratégia do governo federal de promover o acesso au-
tônomo e sustentável à água, para consumo humano e para a produção de 
alimentos, às famílias de baixa renda residentes em regiões atingidas pela 
seca ou pela falta regular de água de qualidade. 

O diretor explicou que as tecnologias desenvolvidas para a região amazô-
nica são bastante diferentes – e menos conhecidas – que as cisternas do 
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semiárido. A região amazônica não sofre com grandes períodos de seca. Há 
abundância de água pluvial, mas essa deve ser filtrada e tratada para viabi-
lizar o consumo das famílias. A implementação destas tecnologias viabiliza 
o acesso à água às famílias de baixa renda residentes no meio rural, assim 
como aos povos e comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas 
e extrativistas. A tecnologia conta com um sistema de captação de água da 
chuva instalado junto ao telhado da residência, e o volume de água arma-
zenado evita que as pessoas tenham que se deslocar em busca de água em 
dias de seca.

Com custo estimado em R$ 5,3 mil por família, tais tecnologias são adap-
tadas às condições socioeconômicas e climáticas da região e constituem 
solução simples e de fácil aplicação e apropriação pela comunidade, sendo 
capazes de oferecer resposta eficaz à criticidade do acesso à água de qua-
lidade dessas populações. O resultado é um impacto direto e positivo so-
bre a qualidade de vida, considerando a redução na incidência de doenças 
de veiculação hídrica, decorrentes muitas vezes das condições precárias de 
acesso ou da baixa potabilidade da água disponível.

Além disso, trata-se de um processo no qual as famílias a serem diretamente 
beneficiadas são mobilizadas e estimuladas a refletir sobre a gestão e ma-
nejo da água a ser armazenada na tecnologia, podendo inclusive participar 
diretamente do processo construtivo.

 
VISITA A PRODUTORES BENEFICIÁRIOS  
DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS
A segunda parte da visita técnica começou com uma explanação da Sra. 
Danielle Chalub (SAGI/MDS) sobre o Programa de Aquisição de Alimentos 
(PAA). Os participantes estrangeiros do Seminário mostraram-se bastante in-
teressados na forma como o Governo Brasileiro estruturou um programa que 
conjuga, ao mesmo tempo, apoio aos agricultores familiares e instituições 
que dependem dos produtos produzidos.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) é uma ação do Governo Fe-
deral para colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil 
e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Para isso, o programa 
utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta de 
produtos de agricultores familiares ou de suas organizações. Os alimentos 
adquiridos pelo governo de agricultores familiares, assentados da reforma 
agrária, comunidades indígenas e demais povos e comunidades tradicionais 
são distribuídos à população em maior vulnerabilidade social, atendida pela 
rede socioassistencial e por ações de segurança alimentar e nutricional. 
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A visita para conhecer o programa in loco deu-se no município de Barcarena, 
no Pará, no sítio do Sr. José Pinheiro, que participa do PAA.

No sítio, estavam presentes não só autoridades políticas municipais e esta-
duais, mas também grupos de agricultores que participam do mesmo pro-
grama, e suas famílias. Os representantes ressaltaram a importância do Pro-
grama, relatando brevemente como ele transformou a realidade local.

Em seguida, os visitantes fizeram uma breve visita guiada ao sítio. O Sr. José 
Pinheiro mostrou toda a produção erguida por ele e por sua família. Explicou 
que, além de produzir para o Programa, ele consegue também produzir para 
vender de forma autônoma, e realiza parcerias com outros produtores locais 
para otimizar as vendas, inclusive para outros mercados institucionais. A segu-
rança de compra da produção e o aumento dos lucros permitiram ao Sr. José e 
sua família o reinvestimento na produção com vistas ao aumento desta.

O grupo também teve a oportunidade de conversar com outros agricultores, 
que levaram exemplares do que produzem e comercializam por meio do 
Programa: hortaliças, cítricos, abacaxi, abóbora, açaí, milho, mangaba, bana-
na, mandioca, entre outros.
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5º DIA:  
APRENDIZADOS E 
ENCERRAMENTO
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APRENDIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO:  
A PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES
As delegações estrangeiras foram convidadas a apresentar brevemente sua 
avaliação do seminário, e a apontar quais experiências apresentadas no se-
minário apoiarão o desenvolvimento da proteção social no território amazô-
nico de seu país.

A representante do Peru foi a primeira a falar. Agradeceu a participação no 
evento, avaliando-o como necessário e relevante para a Amazônia, e enume-
rou três principais temas que colaborarão com o desenvolvimento das po-
líticas de proteção social peruanas. Inicialmente, pontuou a aprendizagem 
em proteção social, experiência essencial para contribuir com o enfrenta-
mento do desafio que vive o Peru (referindo-se ao recente desastre natu-
ral das inundações enfrentadas pelo país), destacando as pequenas escalas 
necessárias à Amazônia. O segundo ponto foi o ato de compartilhamento 
entre países, contemplando as diversas dimensões da Amazônia: rural, urba-
na, suas comunidades específicas, como as comunidades afrodescendentes, 
indígenas e as comunidades extrativistas. O terceiro ponto foi a inspiração 
que a articulação política entre os três níveis de governança brasileira ofe-
rece. A representante também destacou que muito foi aprendido com as 
experiências da Colômbia. É preciso compreender para contribuir com o for-
talecimento dos programas e políticas públicas. 

O representante da Colômbia também destacou três temas. O primeiro foi 
relativo ao Cadastro Único brasileiro, que em sua opinião faz com que as 
políticas estejam disponíveis e conectadas. O representante acredita que a 
autodeclaração e o Cadastro Único permitem tornar os programas públicos 
mais baratos e alcançar mais pessoas. Como segundo tema, indicou as medi-
ções e a aplicabilidade dos índices apresentados, como o IPS (Índice de Pro-
gresso Social), o qual deve ser utilizado para ampliar os dados junto ao IPM 
(Índice de Pobreza Multidimensional) utilizado na Colômbia. Por fim, assina-
lou o intercâmbio estabelecido no evento, afirmando que decisões de alto 
nível devem estar inclusas nas tarefas diplomáticas, como os temas da zona 
de fronteira, em defesa da seguridade e da proteção social de todos os po-
vos e países da Amazônia. Estabeleceu como microprioridade a otimização 
das lanchas e programas específicos a fim de aproximar-se profundamente 
da região, com participação comunitária, aprimorando o conhecimento real 
sobre a Amazônia. O representante, então, informou que a Colômbia já dis-
cute nos seus níveis de governança, com secretarias específicas, caminhos 
para criar viagens de intercâmbio aos países envolvidos neste processo de 
fortalecimento da proteção social na Amazônia. 
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O representante da República da Guiana afirmou que a delegação, compos-
ta pelos Ministérios de Assuntos Indígenas e Proteção Social, é grata pela 
possibilidade de participação, admirando os países e seus conhecimentos, 
e declarando-se impactada com as trocas realizadas no evento. Considerou 
que o Brasil é um exemplo de programas e políticas de proteção social, so-
bretudo em temas de segurança alimentar e agricultura familiar, avanços 
que podem ser aproveitados junto a comunidades indígenas guianenses. 
Relatou que a Guiana tem programas nas áreas da educação e saúde que 
podem ser explorados com significantes avanços após a vivência da troca, 
já que estão fazendo uma pesquisa para melhorar suas formas de trabalho 
em termos de proteção social. 

O representante do Equador afirmou que a experiência de intercâmbio de 
conhecimentos foi muito gratificante e assinalou dois temas de aprendiza-
do. O primeiro diz respeito às experiências cooperativas, conjugadas com 
sustentabilidade ambiental, realizadas no Brasil, tema que ainda é incipien-
te no Equador. O segundo ponto diz respeito ao monitoramento de indica-
dores sociais por meio de índices tais como o IPS (Índice de Progresso So-
cial) e o IPM (Índice de Pobreza Multidimensional) da Colômbia, acreditando 
que esses podem ser adaptados à realidade equatoriana. Elogiou a parti-
cipação dos movimentos sociais e as instituições que buscam o enfoque 
nas questões de gênero e na proteção infantil, dimensões que podem ser 
aprofundadas no Equador. Concluindo, desejou que o Seminário não seja só 
uma promessa de esperança, mas sim que gere mudanças reais em políticas 
públicas dos países participantes. Agradeceu especialmente à Colômbia por 
seus conteúdos e conhecimentos. 

A representante do Suriname agradeceu à organização pelo convite ao even-
to, afirmando que seminários sobre proteção social na Amazônia sempre 
serão de extrema importância para seu país, já que 80% de sua superfície é 
coberta pela Floresta Amazônica. Elogiou a apresentação da Colômbia, e as-
sinalou a importância do compartilhamento de informações entre vizinhos, 
sobretudo à luz dos desafios ambientais, e da realização de novos seminá-
rios similares. 

Todos os participantes preencheram questionários de avaliação do semi-
nário, além de avaliarem a estrutura e indicarem temas para suas próximas 
edições. Os temas citados foram:

 » Proteção em situações de violação de direitos;

 » Proteção dos Imigrantes;
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 » Tráfico de pessoas;

 » Recepção (acomodação) para povos amazônicos;

 » Participação indígena na proteção social contributiva (pensões); 

 » Promoção socioambiental e produção sustentável;

 » Produção indígena e trabalho como forma de sustentabilidade social 
e ambiental; 

 » Inclusão produtiva de indígenas;

 » Inovação e tecnologia social;

 » Atuação compartilhada nas fronteiras;

 » Demonstração de experiências práticas locais (ao nível da rua, tercei-
ro setor, etc.);

 » Experiências de monitoramento aplicadas ao território amazônico;

 » Experiências de diagnóstico e de ordenamento territorial aplicadas 
ao território amazônico;

 » Mecanismos de planejamento do desenvolvimento territorial;

 » Gênero;

 » Proteção de crianças na Amazônia;

 » Geração de renda na Amazônia.

Por fim, antes do enceramento formal do evento, a Secretária de Assistência 
Social, Trabalho, Emprego e Renda do Estado do Pará, Ana Cunha, represen-
tando o Governo do Estado do Pará, destacou a alegria da escolha do Pará 
para a realização deste importante seminário. Ressaltou que a troca de ex-
periências trouxe conhecimentos novos e o reconhecimento da necessida-
de de se tratar os desafios da Amazônia de maneira interligada, e convidou 
os organismos internacionais presentes a investirem no desenvolvimento 
de políticas e soluções para os problemas da Amazônia.
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MESA DE ENCERRAMENTO: COMPROMISSOS PARA O 
FUTURO DA PROTEÇÃO SOCIAL NA AMAZÔNIA
A Sra. Maria Concepción Steta Gandara, Especialista em Proteção Social do 
Banco Mundial, iniciou a mesa de encerramento destacando como o semi-
nário permitiu refletir sobre como construir uma missão de proteção social 
para a Amazônia. Para tanto, destacou alguns consensos. O mais importante 
deles é o que se entende por proteção social, isto é, o sistema que garante 
a todos os cidadãos, durante seu ciclo de vida, a capacidade para enfrentar 
riscos e reduzir sua condição de pobreza e vulnerabilidade, por meio de 
instrumentos que melhorem as capacidades e oportunidades. Portanto, a 
proteção social inclui a assistência social e também a inclusão econômica. 

Na Amazônia, a proteção social deve estar estreitamente vinculada ao de-
senvolvimento sustentável, em virtude não só das condições naturais da 
região, mas também porque esta apresenta piores indicadores de desen-
volvimento humano. Há uma contradição entre a riqueza da Amazônia e a 
persistente pobreza, desigualdade e vulnerabilidade da população. Dados 
a diversidade cultural, social e ambiental e os desafios de mobilidade da 
Amazônia, há de se modificar os parâmetros das políticas públicas para a 
região, repensar os investimentos governamentais, desenvolver modelos de 
atenção social específicos e realizar um pacto intersetorial e interinstitucio-
nal para se garantir a universalização dos direitos sociais na região. Nesse 
cenário, a assistência social desempenha papel importante no combate ao 
tráfico de pessoas, à exploração sexual e à gravidez precoce, assim como no 
acesso à educação, saúde e oportunidades. 

A especialista destacou ainda a contribuição das mulheres ao meio ambien-
te e ao desenvolvimento econômico, sobretudo na agricultura familiar e no 
extrativismo. Sugeriu que os títulos de propriedade da terra reconheçam 
explicitamente os nomes do casal como proprietários. Igualmente, sugeriu 
fortalecer as competências dos jovens para lograrem a transição entre esco-
la e trabalho, assim como a inclusão digital.

Por fim, a especialista convidou as instituições presentes a conformarem 
uma agenda de trabalho para a Amazônia. 

A Secretária Nacional de Assistência Social, Maria do Carmo Brant de Car-
valho, agradeceu aos parceiros do evento e convidados nacionais e inter-
nacionais, e destacou o quanto a cooperação entre países e instituições é 
importante para o debate acerca do futuro da proteção social na Amazô-
nia. O objetivo do seminário foi não só trocar experiências substantivas e 
valorosas, mas dar visibilidade à questão da proteção social na Amazônia, 
sempre considerando sua interface com o desenvolvimento sustentável. O 
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seminário não encerra as discussões sobre este tema, mas abre espaço para 
uma agenda contínua de trabalho.

Em seguida, a Secretária destacou o legado da Carta de Belém pela Proteção 
Social na Amazônia. Não é uma carta de compromissos, pois compromissos 
precisam ser construídos coletivamente entre governos e atores de políticas 
públicas, mas uma carta de valores, princípios e expectativas para a constru-
ção de uma Amazônia mais sustentável e protetiva.

O Sr. Juán Carlos Gualdrón, Subdiretor Geral para a Superação da Pobreza e 
Prosperidade Social da Colômbia, representando as delegações estrangei-
ras convidadas, fez eco às declarações da representante do Banco Mundial. 
Destacou que os governos contam com capacidade técnica e acadêmica 
para superar os desafios da proteção social na Amazônia.

O representante colombiano destacou o ponto 6 da Carta de Belém - Re-
comendamos aos governos da região Amazônica, em todos os seus níveis, a arti-
culação de recursos e a integração de políticas sociais, de forma a se aperfeiçoar a 
identificação de públicos mais vulneráveis da região e superar lacunas na provisão 
de proteção social –, o qual representa a grande responsabilidade dos países 
amazônicos. Isso demanda decisões de alto nível político e enfoques dife-
renciados para a Amazônia, sobretudo em relação às mulheres. Na Colômbia, 
95% dos recursos transferidos chegam às mulheres, chefes de domicílio.

Por fim, convidou os participantes a visitarem a Colômbia para conhecerem 
suas experiências, com destaque para as experiências de combate à pobreza 
que utilizam o IPM – Índice de Pobreza Multidimensional, as quais lograrão 
atingir suas metas antes do prazo previsto. Igualmente, convidou os países e 
organizações internacionais a desenvolverem pilotos de programas sociais 
na Amazônia, para se checar o impacto das ações desenhadas no âmbito das 
políticas públicas.

Em encerramento oficial do Seminário, o Sr. Alberto Beltrame, Secretário 
Executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, fez um agradecimento 
especial aos representantes dos países vizinhos e destacou a importância 
da integração regional. Para ele, o seminário joga luz sobre desafios com-
partilhados entre países. As políticas devem ser ajustadas para a realidade 
amazônica. Os desafios de proteção social na região são peculiares e não se 
encaixam em políticas uniformes. A busca ativa de comunidades tradicio-
nais ainda é uma necessidade, mantendo-se o respeito à cultura, aos seus 
arranjos familiares e sociais.
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Além disso, não é possível falar-se em proteção social sem se falar em terri-
tório. A vastidão amazônica, as fronteiras de desenvolvimento econômico e 
agrícola, a violência, a grilagem e a destruição ambiental oferecem desafios 
à proteção social e ao desenvolvimento sustentável. A proteção social deve 
ir além da inclusão produtiva e da transferência de renda, mas deve ser ca-
paz de resgatar a autonomia das pessoas.

Ao final, agradeceu à Ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social do Peru, 
Cayetana Aljovín, que, apesar da situação de calamidade enfrentada neste 
país por causa das enchentes, comprometeu-se junto ao MDS a realizar o II 
Seminário Pan-Amazônico de Proteção Social no ano de 2018, e convidou os 
participantes a assinarem a Carta, a qual permanecerá exposta nas depen-
dências do Ministério do Desenvolvimento Social, em Brasília. 
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CARTA DE BELÉM PELA  
PROTEÇÃO SOCIAL NA AMAZÔNIA
Nós, cidadãos dos países amazônicos e participantes do Seminário Pan-
-Amazônico de Proteção Social, realizado em Belém, Brasil, no período de 
27 a 31 de março de 2017:

1. Reconhecemos os desafios inerentes ao desenvolvimento social da 
Amazônia e a necessidade de os governos da região, em todos os 
seus níveis, e a sociedade civil empenharem ainda mais esforços 
para promover a justiça social, a igualdade, a proteção social e o uso 
sustentável dos recursos naturais da região. 

2. Recordamos que, mais que desafios à oferta de políticas públicas, o 
fator amazônico apresenta potencialidades para apoiar e fortalecer a 
proteção social nos âmbitos familiar, comunitário e político.

3. Recordamos que o direito à proteção social é inerente a qualquer 
ser humano e, portanto, não depende de nacionalidade, raça, etnia, 
credo, gênero, idade e cultura.

4. Recomendamos que os processos de formulação e implementação de 
políticas sociais para a Amazônia, em todos os níveis governamentais, 
contem sempre com a participação de povos e comunidades tradicio-
nais da região, organizados institucionalmente ou não, de modo a se 
respeitar não só o direito à participação social, mas, sobretudo, as di-
ferentes formas de organização da vida social e comunitária, os modos 
de produção, os saberes, as práticas e as potencialidades locais. 

5. Enfatizamos a necessidade de se promover o acesso de todos os povos 
e comunidades da Amazônia a políticas, programas, benefícios, servi-
ços e direitos sociais, sobretudo daqueles localizados em áreas isola-
das ou de difícil acesso, e, portanto, recomendamos o investimento em 
equipes volantes, em inovação em tecnologias sociais e em ampliação 
da infraestrutura de comunicação.

6. Recomendamos aos governos da região Amazônica, em todos os seus 
níveis, a articulação de recursos e a integração de políticas sociais, de 
forma a se aperfeiçoar a identificação de públicos mais vulneráveis 
da região e superar lacunas na provisão de proteção social. 

7. Enfatizamos a importância de se investir na capacitação e formação 
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continuadas dos trabalhadores e gestores das políticas de proteção 
social no território amazônico, com especial atenção às peculiarida-
des da região.

8. Instamos os governos da Região Amazônica a aumentarem seus es-
forços de mitigação de ilícitos transnacionais, os quais geram vul-
nerabilidade e risco social a sua população, a exemplo do tráfico de 
pessoas, do narcotráfico, do contrabando e do tráfico de armas.

9. Recomendamos que os países da Região Amazônica estabeleçam e 
aprofundem canais de cooperação e diálogo em temas de proteção so-
cial e firmem protocolos de atuação para a provisão de proteção social 
nas regiões de fronteira.

10. Recomendamos que os governos dos países da região e os organis-
mos internacionais  convirjam esforços para a produção de dados 
sobre a realidade social da Amazônia continental.

11. Incentivamos as universidades e núcleos de pesquisa a investirem na 
produção de dados e conhecimentos sobre proteção social e susten-
tabilidade na Amazônia.

12. Recomendamos a realização de novas edições do Seminário Pan-
-amazônico de Proteção Social com sede alternada entre países, com 
vistas a maior difusão de ideias e envolvimentos de atores. 
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