EIXO SOCIAL E CIDADANIA
A educação é prioridade do Governo Federal.

O novo modelo do ensino médio e a
homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) aproximam ainda mais a escola da realidade
dos estudantes, frente às novas demandas profissionais. Em 2017, pela primeira vez na história do Bolsa
Família, a fila de acesso ao Programa foi zerada. A titulação de terras rurais ganhou um novo ritmo, com
a entrega da maior quantidade de títulos definitivos e provisórios em 15 anos. Na saúde, destaque para
o aumento no orçamento e para a renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) em 67%. Já o Programa Minha Casa Minha Vida contratou 882.455 unidades habitacionais,
com investimento de R$ 112 bilhões, em todo o território nacional.

ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA
Ministério dos Direitos Humanos

Ampliação da licença-maternidade a servidoras públicas adotantes – Em dezembro de 2016 foi
aprovado parecer da Advocacia-Geral da União que garante às servidoras públicas adotantes o mesmo
período de licença-maternidade concedido às gestantes: 120 dias prorrogáveis por mais 60.
Ministério do Desenvolvimento Social

Criança Feliz – No total, 2.687 Municípios já aderiram ao Programa. Até 23 de março de 2018, 212.008
crianças e 31.572 gestantes já foram visitadas, totalizando 243.580 pessoas. O Criança Feliz tem 10.846
visitadores capacitados e 2.589 mil supervisores. O Programa é implementado em colaboração com
todos os níveis de governo e visa a ampliar a rede de atenção e o cuidado integral com a primeira
infância. Público prioritário: crianças e gestantes beneficiárias do Programa Bolsa Família e crianças
beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

CULTURA
Ministério da Cultura

Regulamentação da Lei Rouanet – A nova Instrução Normativa nº 1, publicada no Diário Oficial da
União (DOU), de 21 de março de 2017, regulamentou a Lei Rouanet, com o objetivo de diminuir a
burocracia e a concentração de autores dos projetos, de região e de beneficiários. A Lei é o principal

24

EIXO SOCIAL E CIDADANIA

instrumento de fomento à cultura no País. A Instrução Normativa nº 4, publicada no DOU de 1º de
dezembro, estabelece procedimentos para apresentação, recebimento, análise, aprovação, execução,
acompanhamento, prestação de contas e avaliação de resultados de projetos culturais do mecanismo
de Incentivo Fiscal do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac).
Em janeiro de 2018, foi feito um balanço dos impactos causados pela nova legislação:
-- Reversão da tendência de queda na captação de recursos para projetos culturais. Em 2017, R$ 1,156
bilhão foram garantidos por meio do benefício fiscal com a Lei Rouanet, valor superior aos R$ 1,149
bilhão em 2016;
-- Alcance de recordes históricos em 2017:
-- Pela primeira vez na história, todos os projetos apresentados foram processados dentro do ano
fiscal de 2017;
-- Só em dezembro de 2017, o Ministério da Cultura (MinC) analisou 1.800 projetos, permitindo a
captação de R$ 600 milhões – o maior volume mensal histórico, que representa 52% do total
captado no ano; e
-- Aumento de 20% no número de projetos aprovados de 2016 para 2017 (de 4.517 para 5.434).
Mais projetos foram contemplados, cumprindo a política de desconcentração e democratização
do acesso, com impacto direto na eficiência do mecanismo.
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-- Novas empresas se tornaram patrocinadoras: a Uber, por exemplo, contribuiu pela primeira vez
com R$ 5,1 milhões, compensando a queda no índice de investimento das empresas públicas, que
já chegou a 38% e caiu para 7,5%.
Fortalecimento e modernização do fomento ao audiovisual – Ação de incentivo à produção do
audiovisual e ampliação do diálogo com atores da sociedade civil do setor, por meio da divulgação
de editais. Formação de produtores, diretores e cineastas, democratização do acesso, prevenção dos
conteúdos audiovisuais, fortalecimento dos centros técnicos audiovisuais e cinemateca brasileira.
Ações realizadas:
-- Publicação de seis editais para o setor entre maio e novembro de 2017;
-- Implantação de 15 núcleos de produção digital até julho de 2017;
-- Assinatura de acordo de produção cinematográfica Brasil-China em setembro de 2017;
-- Organização da Reunião de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul em outubro
de 2017; e
-- Criação de grupos de trabalho sobre cobrança da Contribuição para o Desenvolvimento da Atividade
Cinematográfica (Condecine) para vídeos sob demanda (VOD) e pirataria para a Agência Nacional
do Cinema (Ancine).
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Lançamento do Atlas da Cultura Brasileira – Inédito no Brasil, trata-se de um trabalho fundamental para
a compreensão da importância da cultura na composição do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Em
2017, o Ministério da Cultura lançou os dois primeiros volumes da Coleção Atlas Econômico da Cultura
Brasileira. Ao todo, serão seis obras que pretendem dimensionar o impacto da cultura na economia
do País. Com investimento de R$ 1,3 milhão do Governo Federal, a obra completa da coleção tem
conclusão prevista para abril de 2018.
Ampliação de espaços culturais – O Governo Federal autorizou o repasse de R$ 38,6 milhões em 2017
para os Municípios construírem, reformarem e adquirirem equipamentos para 63 espaços culturais,
entre bibliotecas, teatros e cinemas, em 57 Municípios de todas as regiões do Brasil. O montante é 44%
maior do que em 2016 e tem o objetivo de garantir que a população tenha acesso a equipamentos
culturais modernos e de alta qualidade. Além disso, foram inaugurados dez novos Centros de Artes
e Esportes Unificados (CEUs), com um investimento de R$ 21,6 milhões. Os CEUs são espaços de
fomento à formação cultural em regiões de alta vulnerabilidade. Atualmente, o País dispõe de um total
de 330 operações ativas em 310 Municípios de 26 UFs do País. Entre janeiro e março de 2018, foram
inaugurados mais seis Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs), em Cubatão (SP), Cariacica
(ES), Suzano (SP), Santa Rosa (RS) e em Itu (SP), totalizando investimento de R$ 8 milhões do MinC.
Apoio a feiras literárias no País – Durante o ano, o Governo Federal apoiou 11 feiras literárias com um
investimento de cerca de R$ 2,1 milhões, conforme disposto a seguir:
-- Feira Literária Pan Amazônica (PA);
-- Passo Fundo (RS);

27

-- Ponta Grossa (PR);
-- Montes Claros (MG);
-- Jandaíra (BA);
-- Teresina (PI);
-- Campos dos Goytacazes (RJ);
-- Rio Branco (AC);
-- Fortaleza (CE);
-- Palmeira dos Índios (AL); e
-- Cariri (CE).
Ministérios da Cultura, do Desenvolvimento Social, do Turismo e do Esporte

Programa Rio de Janeiro a Janeiro – O Programa, lançado em outubro de 2017, tem como objetivo
aproveitar a cultura como mola propulsora do desenvolvimento econômico do Estado, atração de
turismo, investimento, geração de renda e emprego. É um calendário de eventos a serem realizados
durante todo o ano de 2018.
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Investimento do Governo Federal:
-- R$ 200 milhões: R$ 150 milhões para patrocínio aos eventos e R$ 50 milhões para promoção das
ações. Perspectiva de aumento de 20% no turismo local, com incremento em R$ 6 bilhões no
Produto Interno Bruto (PIB) do Estado.
Calendário do Programa:
-- Em março de 2018, foi feita a seleção de 154 projetos de eventos culturais, esportivos e de negócios
com potencial de injetar até R$ 13,2 bilhões na economia do Estado e gerar 351 mil empregos. Os
eventos foram selecionados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) com base em cinco critérios:
potencial de impacto no turismo, na geração de renda e emprego, na atração de investimento e na
inclusão social; e o potencial de expansão e de continuidade.
A FGV também procurou estimar o grau de retorno de cada projeto na forma de arrecadação de
impostos e impacto econômico.
Ministérios da Cultura e das Relações Exteriores

Criação do Prêmio Monteiro Lobato – O Ministério da Cultura e o governo português criaram o prêmio
paralelo com o Prêmio Camões de Literatura, mas destinado exclusivamente a autores (escritores
e ilustradores) que publiquem livros voltados ao público infanto-juvenil. A comissão julgadora será
composta por representantes do Brasil, de Portugal e de países africanos de língua portuguesa.
A premiação vai consagrar um escritor e um ilustrador de livros de língua portuguesa para a infância e a
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juventude. A divulgação do Prêmio foi feita durante a X Reunião de Ministros da Cultura da Comunidade
de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em Salvador (BA), na data de maio de 2017.
Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo

Edital para premiação de 544 instituições culturais paulistas – Lançado em março de 2018, o edital
prevê a liberação de R$ 12 milhões do Governo Federal e de R$ 3 milhões do governo estadual, de
maneira que as entidades possam se adaptar para integrar a Rede Estadual de Pontos de Cultura de
São Paulo. Essa é uma das iniciativas para revitalizar as redes de pontos de cultura em parceria com
Estados e Municípios, responsáveis pela gestão dos espaços. Já estão em andamento as repactuações
da Rede Municipal de Pontos de Cultura do Rio de Janeiro e da Rede Estadual do Rio Grande do Sul.
Ministério da Cultura

Lançamento do Circuito Diálogos #CulturaGeraFuturo – Em março de 2018, o Governo Federal
lançou o Circuito como forma de descentralizar o fomento à cultura no País. O Ministério da Cultura
irá percorrer as 27 unidades federativas das cinco regiões do Brasil entre abril e julho de 2018, para
capacitar e estimular proponentes, gestores públicos e produtores culturais, qualificar projetos, além
de atrair mais patrocinadores, com vistas a ampliar o uso dos mecanismos de fomento à cultura em
todas as regiões do País. Na capacitação, haverá orientações sobre como utilizar os mecanismos de
fomento à cultura:
-- Lei Rouanet;
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-- Lei do Audiovisual; e
-- Fundo Setorial do Audiovisual e outros mecanismos.
Haverá também um módulo voltado para patrocinadores.
Reforma do prédio da prefeitura da cidade de Goiás – Em março de 2018, foi feita a entrega da sexta
obra do Avançar na cidade de Goiás: a reforma do prédio da prefeitura, que foi restaurada e requalificada
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Dessa forma, encerrou-se mais um
ciclo de intervenções, totalizando R$ 30,3 milhões em investimentos em seis grandes obras na cidade
nos últimos três anos. Para a sede da Prefeitura, foram investidos R$ 5,6 milhões.
Inauguração do modelo de gestão por organização social na Cinemateca – Em março de 2018, foi
inaugurado o novo modelo de gestão na Cinemateca, por meio de termo de contrato com a Associação
Comunicativa Roquette Pinto (Acerp), ligada ao Ministério da Educação. A partir do contrato, a Acerp
passará a executar atividades atualmente sob a competência da Cinemateca Brasileira. Esses novos
modelos de gestão, que não são 100% estatais, são capazes de conferir mais sustentabilidade e
qualidade aos serviços oferecidos.
Lançamento do primeiro manual de exportação de bens e serviços do setor cultural – Guia lançado
em março de 2018, foi elaborado em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco). O material visa a impulsionar negócios brasileiros no mercado global em
meio a cenário de crescente produção cultural nacional, aliada a acordos internacionais e ferramentas
de acesso a mercados.
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Lançamento do Programa #AudiovisualGeraFuturo – O Programa, lançado em fevereiro de 2018,
irá disponibilizar R$ 1 bilhão para fomento ao audiovisual. Já foram lançados 11 editais no valor de
R$ 80 milhões para cerca de 250 projetos, com cotas de gênero e raça, além de cotas regionais: ao
menos 30% para Norte, Nordeste e Centro-Oeste; e ao menos 20% para Sul, Minas Gerais e Espírito
Santo. Trata-se do maior aporte de editais já lançados pela Secretaria de Audiovisual do Ministério
da Cultura. Também já foram disponibilizados outros R$ 471 milhões por meio do Fundo Setorial
do Audiovisual, da Agência Nacional do Cinema (Ancine): R$ 468 milhões serão direcionados para
produção e distribuição para cinema e TV, além de R$ 3 milhões para subsidiar as atividades de
grupos exibidores e de pequeno porte, que se destacaram pela exibição de filmes nacionais em suas
salas de cinema.
Entrega de obras do Programa Avançar – Em fevereiro de 2018 foram entregues, em Salvador (BA), a
Igreja do Passo e a Casa do Carnaval. A Igreja do Passo foi reaberta depois de quase 20 anos fechada,
em razão de seu mau estado de conservação, totalizando um investimento de R$ 11,3 milhões por
parte do Governo Federal. A Casa do Carnaval foi construída a partir da restauração do edifício do
antigo 18º Batalhão da Polícia Militar da Bahia, com recursos de mais de R$ 10 milhões.
Habilitação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição e associações – Em janeiro de 2018,
o Ministério da Cultura habilitou o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) e sete
associações para garantir que os músicos tenham remuneração justa pela reprodução de suas obras.
Lançamento da campanha Cultura Gera Futuro – A campanha, lançada em janeiro de 2018, enfatiza, pela
primeira vez, o papel da cultura como pilar fundamental para a promoção do desenvolvimento econômico.
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Ministério da Cultura

Inclusão da Pampulha e do Cais do Valongo na Lista do Patrimônio Mundial da Unesco – O País
logrou a inscrição do Conjunto Arquitetônico da Pampulha (MG) e do Cais do Valongo e da Imperatriz
(RJ) na Lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (Unesco), em junho de 2016 e julho de 2017, respectivamente.

DEFESA DO CONSUMIDOR
Ministério da Justiça

Sanções administrativas – Publicação da Portaria nº 7, em maio de 2016, que disciplina a aplicação de
sanções administrativas, no âmbito da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon/MJ):
-- Elaboração do curso de extensão “Oferta e Publicidade” da Secretaria com a Universidade de
Brasília (UnB), de abril a maio de 2017;
-- Vinte e sete processos instaurados; e
-- Seis decisões/sanções publicadas.
Consumidor.gov.br e Sindec – Plataformas para o fortalecimento das políticas de prevenção e redução
de conflitos de consumo.
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Consumidor.gov.br:
-- Ano de 2016: melhorias na plataforma para ampliar sua utilização;
-- Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com entidades para adesão à plataforma; e
-- Anos de 2016 e 2017: mais de 758 mil reclamações na plataforma.
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec):
-- Anos de 2016 e 2017: mais de cinco milhões de atendimento;
-- Integração de 83 novos Institutos de Defesa do Consumidor, Procons Municipais e um Procon
estadual; e
-- Divulgação no portal das estatísticas e informações dos atendimentos realizados aos consumidores
de todo o Brasil pelos Procons.
Rede Consumo Seguro e Saúde (RCSS) - Ferramenta a serviço dos consumidores e autoridades
da Organização dos Estados Americanos (OEA) para a troca de experiências, difusão de informações
e educação sobre segurança dos produtos e seu impacto na saúde.
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Realizações a partir de maio de 2016:
-- Lançamento da 2ª edição do Guia Prático do Fornecedor;
-- Criação de dez Redes Estaduais de Consumo Seguro e Saúde;
-- Entrega do curso inédito de Consumo Seguro e Saúde para a Escola Nacional de Defesa do
Consumidor, que o realizou para mais de mil estudantes de todo o País;
-- Publicação da 3ª edição da Revista Consumo e Saúde, em parceria com a Ouvidoria da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); e
-- Publicação inédita do Boletim de Recall de Veículos, em conjunto com o Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran), do Ministério das Cidades.
Cooperação internacional – Atuação internacional da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon)
de maio de 2016 a dezembro de 2017:
-- Elaboração de proposta de Código de Proteção e Defesa do Consumidor do Mercosul;
-- Harmonização sobre procedimento de alerta e retirada de produtos e serviços considerados
potencialmente nocivos ou perigosos no Mercosul (Recall);
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-- Assinatura de memorando de entendimento sobre cooperação na área de proteção do consumidor
entre a Secretaria Nacional do Consumidor e a Administração Estatal para Indústria e Comércio da
República Popular da China; e
-- Consumidor Turista: articulação, junto ao Ministério das Relações Exteriores, da proposta brasileira
de Convenção sobre Cooperação e Acesso à Justiça para Turistas Internacionais na Conferência da
Haia de Direito Internacional Privado (HCCH).

EDUCAÇÃO
Ministério da Educação

Novo ensino médio – A reforma do ensino médio foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada
pelo presidente da República em fevereiro de 2017. A proposta estabeleceu a base legal para novas
regras no ensino médio, incluindo mudanças como flexibilização do currículo, com o objetivo de
permitir ao aluno escolher a área de seu maior interesse para aprofundamento de estudos ou uma área
de ensino técnico profissional, e a ampliação da carga horária regular. Estados e Municípios já estão
aptos a adotar o novo ensino médio.
Ensino Médio Inovador: O Programa visa a apoiar as secretarias estaduais de educação no
desenvolvimento de ações de melhoria da qualidade do ensino médio. A ênfase do Programa é a
promoção da discussão e a reorganização da flexibilização dos currículos. O orçamento executado
em 2017 foi de R$ 300 milhões para atender 4,5 milhões de estudantes em 7,3 mil escolas. A adesão
superou a expectativa e alcançou 8,6 mil escolas, beneficiando mais de três milhões de estudantes.
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Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para a educação infantil e o ensino fundamental – Contempla
os direitos e os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos. Todas as escolas e as
redes de ensino deverão adaptar e rever os seus currículos em 2018 para iniciar a implementação
da base em 2019 e até 2020, visando ao cumprimento das metas 1, 2 e 3 do Plano Nacional de
Educação. A BNCC da educação infantil e do ensino fundamental foi aprovada pelo Conselho Nacional
de Educação (CNE) em 15 de dezembro de 2017 e sancionada pelo presidente da República. A Base
Nacional Comum Curricular do ensino médio foi entregue para análise do CNE em abril de 2018.
Novo FIES – Sancionado pelo presidente da República em 7 de dezembro de 2017, o novo FIES já está
em vigor e oferta 310 mil vagas em 2018, das quais 100 mil a juros zero, para estudantes com renda
mensal per capita de até três salários mínimos. O FIES antigo estava com altos níveis de inadimplência
e com um rombo fiscal.
Aumento do orçamento para a educação – O orçamento do Ministério da Educação em 2017 foi
superior em R$ 4,4 bilhões ao que foi executado em 2016, conferindo um aumento de 6,5%. Esse
incremento no orçamento beneficiou programas e ações da educação básica e superior, alimentação
escolar e valorização de professores. Para 2018, o orçamento do MEC aumentou em quase R$ 1 bilhão
em relação a 2017.
Mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio – O ENEM passou por mudanças que reforçaram a
segurança do candidato e do resultado do exame, sendo avaliado, em 2017, como o mais seguro dos
últimos anos. Outras mudanças importantes são a aplicação em dois domingos seguidos e o fato do
exame deixar de certificar o ensino médio.
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Investimentos na formação de professores – No biênio 2018/2019, serão investidos R$ 2 bilhões na
Política Nacional de Formação de Professores, com a criação de 190 mil vagas no Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), no Programa de Residência Pedagógica e na Universidade
Aberta do Brasil (UAB). No Pibid, já foram disponibilizadas 56.754 vagas em 2018. No UAB, houve o
lançamento de edital no dia 1º de março, para preenchimento de 20 mil vagas a partir de julho de 2018.
Política Nacional de Alfabetização para reverter estagnação na aprendizagem – Trata-se de um
conjunto de iniciativas que envolvem a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a formação de
professores, o protagonismo das redes e o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). A Política
deu origem ao Programa Mais Alfabetização, que tem o objetivo de atender, em 2018 e 2019, um
total de 3,6 milhões de estudantes. O Programa, anunciado em março de 2018, terá um investimento
de R$ 523 milhões nos próximos dois anos. Em 2018, serão liberados R$ 253 milhões, sendo R$ 124
milhões de forma imediata para escolas de Estados e Municípios em todo o País. A segunda parcela
será liberada no segundo semestre de 2018. O Programa vai fortalecer e apoiar as escolas no processo
de alfabetização dos estudantes no 1º e 2º anos do ensino fundamental. Quarenta e nove mil escolas
aderiram ao Programa, com atendimento de 3,6 milhões de estudantes em 156 mil turmas do 1º e 2º
anos do ensino fundamental em todo o País.
Política de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral – A Política vai criar 520 mil
vagas em tempo integral e tem como objetivo incentivar o aumento da carga horária para cumprir
a meta 6 do Plano Nacional de Educação (PNE). A iniciativa prevê que, até 2024, 50% das escolas
públicas e 25% das matrículas na educação básica pública (incluindo os ensinos infantil, fundamental
e médio) estejam no ensino de tempo integral.
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Reajuste da merenda escolar – Após sete anos sem alteração, a merenda escolar para Estados e
Municípios foi reajustada em 2017. O Programa atende 41 milhões de estudantes em todo o País. Em
2017, o orçamento foi de R$ 4,15 bilhões, sendo R$ 1,24 bilhão destinados à aquisição de gêneros
alimentícios oriundos da agricultura familiar.
Ministério da Educação/Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações

Política de Inovação Educação Conectada – A nova política, em parceria com o Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), tem o objetivo de universalizar a conectividade nas
escolas públicas de ensino médio e fundamental até 2024, definir diretrizes para o uso pedagógico
da tecnologia nas escolas e fomentar a formação inicial e continuada para o uso pedagógico da
tecnologia. Houve aceite de 4.800 Municípios e das 27 unidades federativas.
Ministério da Educação

Novo Mais Educação – Voltado para os estudantes do ensino fundamental, o principal foco do Programa
é a melhoria da aprendizagem de matemática e língua portuguesa. Em 2017 houve adesão de mais de
38 mil escolas e foi possível beneficiar 3,8 milhões de estudantes.
Ministério da Defesa

Formação de mulheres na linha bélica das Forças Armadas – Pela primeira vez na história do
Exército Brasileiro, as mulheres poderão se tornar oficiais combatentes e chegar à patente de general
e até ao comando do Exército. Em fevereiro de 2018, 34 alunas foram recebidas na Academia Militar
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das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ), e serão as pioneiras na linha de ensino militar bélico
da Força.
As cadetes receberão a mesma formação de oficial combatente do Exército Brasileiro ofertada aos
homens que compõem a turma, denominada “Dona Rosa da Fonseca”, em homenagem ao Patrono
da Família Militar.
Ao final do curso básico, as cadetes poderão optar pelo Serviço de Intendência ou pelo Quadro de
Material Bélico, áreas nas quais atuarão por toda a carreira militar.
No concurso de 2017 para Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) foram 10.893 mulheres
inscritas numa disputa de 272 candidatas por vaga. A expectativa é que esse número aumente em 2018.

EMPREGO
Ministério do Trabalho

Empregos – De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o emprego
formal no Brasil aumentou, em fevereiro de 2018, com um acréscimo de 61.188 postos de trabalho. No
acumulado do ano, já houve crescimento de 143.186 empregos, representando expansão de +0,38%.
A Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílios Contínua (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), confirma a volta dos empregos. A população ocupada (92,1 milhões) no trimestre
de outubro-dezembro de 2017 cresceu 0,9% em relação ao mesmo período anterior (mais 811 mil
pessoas). Contra o mesmo trimestre de 2016, houve alta de 2,0%”.
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Sine Fácil – Até 14 de março de 2018, o aplicativo registrou 1.133.818 downloads, com 353.240
encaminhamentos e 45.410.334 pesquisas realizadas, totalizando 10.285 colocações. O total de vagas
ofertadas chegou a 4.126.745. O Sine Fácil é um aplicativo lançado em maio de 2017, que pode ser
instalado em celulares e tablets, permitindo que as pessoas acessem vagas de emprego, busquem
informações sobre abono salarial, acompanhem os pagamentos de parcelas do seguro-desemprego e
visualizem os vínculos empregatícios.
Carteira de Trabalho Digital – Lançada em novembro de 2017, é uma versão eletrônica e digitalizada
da carteira de trabalho impressa. Até 15 de março de 2018 foram realizados 190 mil downloads do
aplicativo. Inicialmente estão disponíveis os dados do trabalhador, com foto e todos os contratos já
assinados na carteira física. Nesse primeiro momento, a Carteira Digital não substitui o documento
físico.
Escola do Trabalhador – Criada a partir de uma parceria com a Universidade de Brasília (UnB), o
Programa disponibiliza, desde novembro de 2017, 21 cursos gratuitos. Eles foram definidos com base
em análise de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho e as necessidades de empregadores e
trabalhadores. Até 15 de março de 2018, o total de pessoas cadastradas era de 166.713, com 240.055
matrículas.
Aprendizagem profissional – O Brasil fechou 2017 com 386.791 jovens contratados. Apesar de avanços,
boa parte dessas contratações foi fruto da fiscalização do Ministério do Trabalho. De acordo com a
legislação brasileira, todas as empresas de médio e grande porte devem manter em seus quadros de
funcionários jovens de 14 a 24 anos, na modalidade “Aprendiz”, com cotas que variam de 5% a 15% por
estabelecimento.
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Programa Seguro-Emprego – O Programa Seguro-Emprego (PSE) sucedeu o Programa de Proteção
ao Emprego (PPE) em junho de 2017. Tem o objetivo de evitar o desemprego, permitindo que as
empresas em dificuldades financeiras reduzam em até 30% a jornada de trabalho dos seus empregados,
com diminuição proporcional de salários. O Governo Federal complementa 50% do valor reduzido da
renda desses trabalhadores, até o teto de 65% do valor máximo da parcela do seguro-desemprego.
Até novembro, foram liberados R$ 186,647 milhões para atender 68.824 trabalhadores.

ESPORTE
Ministério do Esporte

Bolsa Pódio – Após desempenho recorde nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Governo Federal decidiu
manter os investimentos no Programa Bolsa Pódio, com vistas aos Jogos Olímpicos de Tóquio
2020. Em 2017, foram publicadas quatro listas da Bolsa, contemplando 303 atletas. O investimento
anual soma R$ 38,8 milhões. São 140 atletas olímpicos e 163 atletas paralímpicos. O edital de 2018
deve ser publicado no primeiro quadrimestre.
Bolsa Atleta – Após desempenho recorde nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Governo Federal decidiu
manter os investimentos no Programa Bolsa Atleta, com vistas aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
Atualmente, 5.830 atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas são apoiados, o que representa
um investimento de R$ 79,3 milhões no ano.
Autoridade de Governança do Legado Olímpico – Criada em 2017, tem como competência viabilizar
a adequação, a manutenção e a utilização das instalações esportivas olímpicas e paralímpicas.
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Centros de Iniciação ao Esporte (CIE) – Os CIEs constituem o maior projeto de legado de infraestrutura
esportiva dos Jogos 2016 e foram idealizados para ampliar a oferta de infraestrutura de equipamentos
públicos esportivos no Brasil e aprimorar as chances de detecção de talentos. O Programa conta hoje
com 136 contratos ativos, o que representa um investimento total de R$ 486,5 milhões do Governo
Federal. Do total de contratos, 27 fazem parte do Programa Agora, é Avançar.
Ministérios da Defesa, do Esporte e do Desenvolvimento Social

Programa Forças no Esporte (Profesp) – O Programa Forças no Esporte (Profesp) é uma vertente do
Programa Segundo Tempo do Governo Federal, desenvolvido em parceria com o Ministério do Esporte,
responsável pelo material esportivo e pelo pagamento de professores e estagiários; com o Ministério
do Desenvolvimento Social (MDS), que responde pela alimentação; e com o Ministério da Defesa, que
disponibiliza as unidades militares das Forças Armadas, além de serviço médico, odontológico e de
assistência social, coordenadores, transporte e monitores.
No Profesp, alunos de escolas públicas de áreas carentes e com maior vulnerabilidade social participam
de práticas esportivas, culturais e reforço escolar no contraturno escolar.
As atividades de 2018 foram retomadas na primeira semana de março, atendendo a 23 mil crianças em
todos os Estados brasileiros.
A unidade com maior número de participantes está localizada na Associação de Esporte e Lazer dos
Subtenentes e Sargentos do Exército (Asseb), em Brasília (DF), onde funcionam dez núcleos com 100
crianças cada. Entre os beneficiários estão crianças indígenas, do Haiti e da Venezuela.
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Este ano, como parte da medida do pacote social, também foram iniciadas atividades nas áreas de
atuação das operações de Garantia da Lei e da Ordem, no Rio de Janeiro. Cerca de três mil crianças
já estão participando de atividades em unidades militares das Forças Armadas. A previsão é que esse
número chegue a cinco mil ainda neste ano.
O Profesp completa, em 2018, 15 anos de atividades.

HABITAÇÃO
Ministério das Cidades

Minha Casa Minha Vida – A publicação da Resolução nº 836, de fevereiro de 2017, trouxe a ampliação
das faixas de renda e a atualização dos limites de valor de venda ou investimento dos imóveis. De maio
de 2016 até agora, em todas as faixas de renda, foram contratadas 882.455 unidades habitacionais no
valor total de R$ 112 bilhões, em todo o território nacional.
Cartão Reforma – Em abril, foi divulgada a primeira lista de 2018 dos Municípios selecionados pelo
Programa Cartão Reforma. A população dessas cidades contará com recursos de R$ 178,5 milhões
da União para reformar, ampliar ou concluir suas casas. Na primeira etapa foram contempladas
cidades em 22 Estados brasileiros: Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

44

EIXO SOCIAL E CIDADANIA

A contratação das propostas aprovadas está condicionada à disponibilidade de limite orçamentário
do Programa no exercício 2018. O Cartão Reforma possibilita que famílias com renda mensal de até
R$ 2.811 comprem materiais de construção destinados a melhorias em suas unidades habitacionais,
desde que as moradias estejam localizadas em área regular ou passível de regularização.

JUVENTUDE
Secretaria de Governo/Secretaria Nacional de Juventude

Identidade Jovem – Até fevereiro de 2018 já foram emitidas 671.308 Identidades Jovem. Para o primeiro
trimestre de 2018, considerando a média dos últimos quatro meses, a projeção é de que sejam emitidas
750 mil identidades jovens. Regulamentado em 2015, o Programa foi lançado em dezembro de 2016 e
todas as carteiras emitidas no sítio da Caixa Econômica Federal ou por meio de aplicativo foram feitas
no atual Governo. O Programa é um documento digital criado para garantir os direitos à mobilidade e
à cultura, previstos no Estatuto da Juventude.
Plano Juventude Viva – Em junho de 2017, foi instituído o Comitê Gestor Federal Juventude Viva para
acompanhar as ações de execução do Plano e o Fórum de Monitoramento Participativo Interconselhos
Juventude Viva. Em março de 2018, está em andamento consulta pública sobre o plano e a adequação
à realidade das estatísticas apresentadas pelo Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ), lançado em
novembro de 2017. O Plano busca prevenir a violência contra a juventude, com atenção especial aos
jovens negros, do sexo masculino, em situação de maior vulnerabilidade.
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Plataforma Juventude Segura – A Plataforma contribui para a articulação do Governo Federal com os
governos estaduais e o Distrito Federal. A Plataforma possibilitou a realização de encontros regionais
para debater temas relacionados à juventude. Como resultado desses encontros, em dezembro de
2017, foi lançado o livro “Juventude Segura”.
Inova Jovem – O Projeto Inova Jovem é uma iniciativa criada no âmbito do Plano Juventude Viva,
com o objetivo de reduzir a vulnerabilidade de jovens negros nas comunidades por meio da educação
empreendedora e da abertura de novos negócios. Trata-se de um curso destinado a jovens de 18 a 29
anos, focado na elaboração de um plano de negócios, com posterior processo de incubação de novos
empreendimentos e acompanhamento pelo período de três meses após a conclusão do curso. A partir
de abril de 2018, o projeto vai atender dois mil jovens em 74 cidades do Brasil, com um investimento de
aproximadamente 4,6 milhões. Serão atendidas todas as capitais e as 53 cidades com vulnerabilidade
juvenil “muito alta” ou “alta” pelo Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência 2017.
Estação Juventude – Até o momento, 27 entes federativos foram contemplados, somando um total
de R$ 5,2 milhões de investimento. A Estação é um espaço onde o jovem pode se capacitar e obter
informações atualizadas sobre políticas e programas voltados para a juventude. Em 2017 e 2018, foram
firmados novos convênios com Estados e Municípios selecionados para a implantação da segunda
versão do Programa. Os projetos contemplados receberão repasses do Governo Federal, que variam
de R$ 190 mil a R$ 300 mil. O Programa tem um orçamento de R$ 22 milhões em 2018 e a expectativa
é celebrar 106 convênios.
Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e à Desigualdade Racial – A Secretaria Nacional de
Juventude (SNJ) atualizou o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e à Desigualdade Racial (IVJ)
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em 2017, encomendado ao Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O relatório trouxe dados sobre a
violência contra a juventude negra. O ano-base é 2015 e as fontes de dados utilizadas são do IBGE
(PNAD 2015, Censo Demográfico 2010, projeções populacionais) e do Datasus (Sistema de Informações
de Mortalidade – SIM). Os dados estão sendo utilizados nas ações do Novo Plano Juventude Viva.
Conselho Nacional de Juventude – O Conjuve é a entidade representativa da juventude brasileira.
O Conselho foi fortalecido e se tornou democrático, representativo e ampliado com o Decreto
nº 9024/2017, editado pelo Poder Executivo, que manteve o Conjuve com 2/3 de seus integrantes da
sociedade civil e 1/3 de representantes do poder público, num total de 60 conselheiros.
Sistema Nacional de Juventude – Instituído a partir de Decreto Presidencial em março de 2017, o
Sinajuve é um desdobramento do Estatuto da Juventude que determina quais são os direitos dos
jovens, de 15 a 29 anos, garantidos e promovidos pelo Estado brasileiro.
Plano Nacional de Juventude – O texto do Plano foi construído de forma colaborativa com a
sociedade civil, para atualizar o Projeto de Lei nº 4530/04 que tramita desde 2004 na Câmara
dos Deputados. O novo texto é resultado de uma consultoria entre SNJ e Unesco (edital de julho
de 2017) e contou com contribuições online do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), do
Comitê Interministerial da Política de Juventude (Coijuv) e de cinco audiências públicas, uma
em cada região do País, realizadas entre novembro e dezembro de 2017. Ele será decenal e seu
objetivo é estipular metas a serem alcançadas pelo Poder Público em relação à juventude brasileira,
determinando índice de escolaridade e ocupação a serem atingidos; prevenção a doenças, ao
consumo de drogas e à violência.
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POLÍTICAS E ACORDOS AMBIENTAIS
Ministérios do Meio Ambiente e Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa – O Governo Federal instituiu a Política Nacional
de Recuperação da Vegetação Nativa com o objetivo de promover ações indutoras da recuperação de
florestas e vegetação nativa, bem como impulsionar a regularização ambiental das propriedades rurais
brasileiras, em área total de, no mínimo, 12 milhões de hectares, até 31 de dezembro de 2030. A Política
será implantada por meio do Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg), lançado
em 16 de novembro de 2017, durante a Conferência do Clima, COP 23, em Bonn, na Alemanha.
Ministério do Meio Ambiente

Reparação do desastre de Mariana (atuação articulada) – São pagos, atualmente, 9.075 auxílios
emergenciais, garantindo assistência a 21.477 pessoas. Também está em curso o Programa de
Indenização Mediada (PIM), que indenizou 1.094 famílias. Foram construídos quatro diques para a
retenção de rejeitos. Além disso, foi adquirida uma fazenda para acondicionamento de rejeitos que
estão sendo retirados da área impactada e foi lançado edital de Pagamento de Serviços Ambientais.
Também foi instalada a Rede de Monitoramento da Qualidade da Água em 56 pontos da Bacia do Rio
Doce. Ao todo, são 42 programas socioambientais e socioeconômicos a cargo da Fundação Renova
e monitorados por Comitê Interfederativo criado especificamente para tratar da questão. O sistema
de governança desse Comitê, que envolve cerca de 70 organizações públicas federais, estaduais e
municipais, é inédito no mundo e tem mostrado resultados de suma importância. A empresa Samarco
foi notificada 73 vezes e recebeu 24 autos de infração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
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Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que totalizam R$ 345 milhões. Na esfera da compensação,
cabe destacar a destinação de R$ 500 milhões para programas de saneamento ambiental.
Acordo de Paris – O Brasil confirmou, em setembro de 2017, a participação no Acordo de Paris, que
entrou em vigor no início de novembro. O ato é um esforço de mais de 190 países para conter as
mudanças do clima, concluído em 2017. A meta do Brasil é reduzir 37% das emissões até 2025, com
indicativo de reduzir 43% até 2030. O cumprimento da meta brasileira ocorrerá por meio de ações
como o Renovabio e o Planaveg.
Ministérios do Meio Ambiente e Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Adesão do Brasil ao Desafio de Bonn e à Iniciativa 20x20 – O Governo brasileiro aderiu ao Desafio
de Bonn (“Bonn Challenge”) e à Iniciativa 20x20. Com isso, o Brasil declara sua intenção de restaurar,
reflorestar e promover a recuperação natural de 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Foz do
Iguaçu sediou a terceira reunião do Desafio de Bonn, em 16 de março de 2018.
Ministérios das Relações Exteriores e do Meio Ambiente e Agência Nacional de Águas

8º Fórum Mundial da Água – Realizado em março de 2018, em Brasília, com participação dos ministérios
de Relações Exteriores e do Meio Ambiente, além da Agência Nacional das Águas, o Fórum reuniu
e mobilizou mais de 120 mil pessoas em torno do tema. O evento, realizado pela primeira vez no
hemisfério Sul, chegou ao final como a maior edição da sua história. O Fórum Mundial da Água,
organizado pelo Conselho Mundial da Água, é considerado o principal evento internacional sobre o
tema. A edição brasileira trouxe inovações, entre elas, a ampla participação gratuita da sociedade.
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Ministério do Meio Ambiente

Criação de duas novas áreas marinhas de conservação – Decreto Presidencial de março de 2018 criou
as áreas de conservação dos arquipélagos de São Paulo e São Pedro (PE) e Trindade e Martim Vaz
(ES). As áreas somadas chegam a 921 mil km2. Com isso, o Brasil dá um salto de 1,5% para 26,3% em
áreas marinhas protegidas. O número vai muito além do compromisso brasileiro com a Organização
das Nações Unidas (ONU) de proteger pelo menos 10% de áreas marinhas e costeiras.
Programa Plantadores de Rios – A iniciativa foi lançada em junho de 2017 para comemorar o Dia
Mundial do Meio Ambiente. Em março de 2018, foi firmado convênio com a Fundação Banco do Brasil
e com a ONG Instituto Espinhaço para fortalecer o Programa. A ação visa a conectar proprietários
rurais de áreas com nascentes e pessoas interessadas em apoiar essas fontes. Essa interação ocorre
por meio de um aplicativo de celular, onde é possível cadastrar doadores, prestadores de serviços,
fornecedores de insumos e voluntários, de forma a facilitar a execução das atividades de recuperação
dos mananciais brasileiros.
Ministério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Agência Nacional de Águas

Contas Econômicas Ambientais da Água – Lançado em março de 2018, com divulgação no 8º Fórum
Mundial da Água. Trata-se de um levantamento pioneiro com indicadores físicos e monetários sobre
a oferta e a demanda de água no Brasil. O estudo contabiliza o capital hídrico do País. A publicação
será periódica e irá produzir e disseminar informações para a sociedade, referentes ao balanço entre
a disponibilidade quantitativa e qualitativa, e a demanda hídrica dos diversos setores da economia
brasileira, incluindo as famílias.
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Ministério do Meio Ambiente

Primeiro chamamento público do Programa de Conversão de Multas Ambientais – Lançado em
março de 2018, em cerimônia no Palácio do Planalto, é direcionado para a recuperação da bacia do
rio São Francisco e ações de adaptação às mudanças climáticas por meio da convivência sustentável
com a semiaridez na bacia do rio Parnaíba. A seleção abrange projetos em 195 Municípios na bacia
do São Francisco e em 213 na do Parnaíba. No São Francisco há potencial para aplicação de mais de
R$ 2,5 bilhões em multas a serem convertidas. Para as dez sub-bacias do São Francisco abrangidas,
já estão garantidos R$ 300 milhões pela Petrobras e estima-se o atendimento de pelo menos cinco
mil famílias com ações socioambientais no Parnaíba. O chamamento decorre do Decreto nº 9.179, de
23 de outubro de 2017, o qual estabelece que uma autoridade ambiental federal competente para
a apuração da infração poderá converter a multa simples em serviço de preservação, melhoria e
recuperação da qualidade do meio ambiente.
Meio Ambiente/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Novas plataformas de monitoramento da preservação ambiental – A plataforma virtual ABC –
Agricultura de Baixo Carbono, que monitora as emissões de gases de efeito estufa – e a plataforma
Webambiente, com soluções tecnológicas e serviços para fazer cumprir o Código Florestal brasileiro,
foram lançadas em março de 2015. As duas plataformas são consideradas fundamentais para viabilizar
o Plano ABC e o Novo Código Florestal, assim como cumprir os compromissos assumidos na 15ª
Conferência das Partes (COP-15), realizada em dezembro de 2009, em Copenhague, e, posteriormente,
na 21ª Conferência do Clima (COP-21), em dezembro de 2015, em Paris.
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Quase duas Franças de unidades de conservação – Foram criados, em 2018, 938.651 km2 de unidades
de conservação ambiental. É praticamente o território de um Mato Grosso e de quase duas Franças.
Redução do desmatamento na Amazônia – Entre agosto de 2016 e julho de 2017, o desmatamento na
Amazônia foi reduzido em 12%. Foi a primeira redução após dois anos de aumento.

POLÍTICAS INCLUSIVAS
Ministério do Desenvolvimento Social

Bolsa Família e as melhorias no Programa – Em 2017, pela primeira vez na história do Programa, a fila
de acesso ao benefício foi zerada sete vezes (janeiro, fevereiro, agosto, setembro, outubro, novembro
e dezembro) e duas vezes em 2018, nos meses de janeiro e fevereiro. Os mecanismos de controle
foram aprimorados e a quantidade de bases utilizadas aumentou.
“Pente-fino” no Programa Bolsa Família: O Ministério do Desenvolvimento Social realizou o maior
cruzamento de dados da história do Programa. Desde maio de 2016, o Ministério cancelou 5,2 milhões
de benefícios e concedeu 4,8 milhões (maio de 2016 a fevereiro de 2018). O Bolsa Família chegou a ter
dois milhões de pessoas na fila de espera para receber o benefício, mas que não conseguiam a vaga por
questões de orçamento. Com o pente-fino, quem estava na fila de espera e realmente precisava, teve a
oportunidade de receber o benefício. O cruzamento com as bases de dados é realizado todos os meses.
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Casa Civil/Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário

Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) – O Decreto nº 9.263, de 10 de janeiro de 2018,
ampliou os tetos do Programa, em especial o de financiamento, que passou de R$ 80 mil para R$ 140
mil. Já o prazo para pagar a terra passou de 20 para 25 anos. O PNCF oferece condições para que os
agricultores familiares que não têm terra ou possuem pouca terra consigam adquirir um imóvel rural
por meio de financiamento subsidiado pelo Governo.
Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) – Disponibiliza 17 linhas de crédito,
dessas, 14 direcionadas exclusivamente para a agricultura familiar e três para assentados da reforma
agrária, com taxas subsidiadas. Na safra atual – julho de 2017 a junho de 2018 – foram feitos mais de
900 mil novos contratos, totalizando mais de R$ 13,5 bilhões em crédito até janeiro, quase metade
dos R$ 30 bilhões disponibilizados pelo Governo Federal. Em comparação à última safra, foram
disponibilizados R$ 403 milhões a mais em crédito. Só no Nordeste, o crescimento foi de 30%.
Casa Civil/Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário/Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária

Titulação de terras rurais – A Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, mudou a legislação de titulação de
terras e reforma agrária. O resultado da legislação foi a retomada da titulação de lotes em projetos de
assentamentos e na titulação de posses em áreas públicas da União, permitindo a segurança jurídica
no campo e o acesso a novas linhas de crédito para financiamento da produção. Em 2017 foram
expedidos 137.753 títulos definitivos e provisórios, maior quantidade em 15 anos, tendo ainda superado
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o total de documentos emitidos no período de 2013 a 2016 (98.860). No período de junho de 2016 a
fevereiro de 2018, foram expedidos 142.291 títulos.
Titulação de terras rurais (Programa Terra Legal): Os pequenos produtores e as comunidades locais
têm prioridade. Foram entregues 22 mil títulos somente em março de 2018 na Amazônia Legal.
A previsão é de que até o final do ano esse total chegue a 35 mil. O número é 116% maior que a
quantidade entregue na história do Programa.
Casa Civil e Ministério das Cidades

Titulação de terras urbanas – A Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017, estabeleceu o novo marco legal
da regularização fundiária. O Decreto nº 9.310/2018, de 15 de março, regulamentou a lei, instituindo as
normas gerais e os procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana. Em 2017 foram 31.372
famílias beneficiadas. De janeiro a março de 2018, foram entregues 42 mil títulos. As entregas fazem
parte do Programa Nacional de Regularização Fundiária Urbana (Reurb).
Casa Civil/Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário

Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) – Em 2017 foram iniciados os atendimentos da Agência
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) para 42 mil famílias. A ATER busca a
melhoria dos processos de trabalho no campo e a qualidade de vida dos agricultores. Estudos mostram
que após a assistência técnica, a produção dos agricultores aumenta em três a quatro vezes mais. A
Anater, criada em 2013, começou a atuar efetivamente somente em 2017. Foram investidos mais de R$
100 milhões para que a agência começasse a dar o suporte devido aos agricultores.
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

Jornada reduzida para servidores com familiares com deficiência – Em dezembro de 2016, o
presidente da República sancionou lei que estende a servidores públicos com parentes com deficiência
o direito à jornada de trabalho reduzida sem a necessidade de compensação. A nova regra beneficiou
1.251 servidores com a concessão do horário especial em 2017. Em abril do mesmo ano, foi lançada
chamada pública com previsão de atendimento de 19.658 Unidades Familiares de Produção Agrária
(UFPA), com especial atenção a povos e comunidades tradicionais, observando o atendimento ao
percentual mínimo de 50% de mulheres rurais e 25% de jovens.
Ministério do Desenvolvimento Social

Benefício de Prestação Continuada (BPC) – Em janeiro de 2017, o Governo Federal mudou as
regras do BPC, ampliando a rede de atendimento. O requerimento pode ser feito nos Estados e nos
Municípios, além das agências da Previdência Social. Após uma década sem revisão dos benefícios, o
MDS também começou, no mesmo mês, um “pente-fino”, no qual detectou irregularidades que estão
sendo corrigidas. Num primeiro cruzamento, foi identificado 151 mil beneficiários com renda familiar
per capita acima de meio salário mínimo e 17 mil beneficiários que já haviam morrido.
Casa Civil/Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário/Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária

Crédito Instalação – Crédito para instalação das famílias nos assentamentos e no desenvolvimento
de atividades produtivas. O Decreto nº 9.066, de 31 de maio de 2017, modificou as regras da Lei
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nº 13.001, de 13 de junho de 2014. As novas regras estabelecidas permitem o atendimento a mais
famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). O valor destinado em 2017
a essas famílias foi de R$ 97.502.400, montante superior à soma dos recursos aplicados nos três anos
anteriores (R$ 89.563.000). Os valores pagos no período de maio de 2016 a março de 2018 totalizaram
R$ 112.292.800.
Infraestrutura de assentamentos – Investimento em obras de infraestrutura básica e produtiva para
garantir o desenvolvimento dos assentamentos, com a construção de pontes, implantação de sistemas
coletivos de abastecimento de água, implantação e recuperação de estradas vicinais e construção
de agroindústrias. Os valores empenhados em 2017 (R$ 237.918.888) foram superiores ao total de
recursos empenhados nos dois anos anteriores (R$ 178.978.268,53). O crescimento foi de 132%. No
período de maio de 2016 a março de 2018, foram empenhados R$ 355.642.592,19 para investimento
em infraestrutura.
Presidência da República/Ministérios da Defesa, do Desenvolvimento Social, da Educação, do Esporte, da Integração
Nacional, do Meio Ambiente e da Saúde

Projeto Rondon – Em 2017, 830 rondonistas desenvolveram ações em 40 Municípios do Tocantins,
de Rondônia, do Pará e do Mato Grosso. No ano, os 50 anos da Operação Zero foram comemorados,
reforçando sua importância social e educacional. Entre os dias 19 de janeiro e 3 de fevereiro de 2018,
foi realizada a Operação “Teixeirão”, em oito Municípios do Estado de Rondônia. Na operação, em
parceria com o governo estadual, participaram 152 rondonistas (universitários) de sete Instituições
de Ensino Superior (IES) de Rondônia. Cada Município recebeu, durante 12 dias, professores e alunos
que trabalharam com oficinas de diferentes áreas do conhecimento. O objetivo do Projeto Rondon é o
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desenvolvimento de ações que tragam benefícios permanentes para as comunidades, principalmente
as relacionadas à melhoria do bem-estar social e a capacitação da gestão pública. Busca, ainda,
consolidar no universitário brasileiro o sentido de responsabilidade social.
Ministério do Desenvolvimento Social

Progredir – Conjunto de ações do Governo Federal para promover a autonomia, por meio da geração
de emprego e renda, das famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais e beneficiárias
do Bolsa Família. De julho a dezembro de 2017 foi liberado R$ 1,94 bilhão de microcrédito. Em três
meses – outubro a dezembro de 2017 – foram gerados 68.357 empregos formais. Estão matriculados
em cursos, por meio do Programa, 83.727 alunos. Desse total, 32.496 já concluíram, 25.776 ainda estão
cursando e 25.455 têm pré-matrícula válida em cursos ainda não iniciados.
Programa de Aquisição de Alimentos – Em 2017, o Programa executou R$ 362,3 milhões, beneficiando
67.179 agricultores e 13.949 entidades. O PAA possui duas finalidades básicas: promover o acesso à
alimentação e incentivar a agricultura familiar. O orçamento para 2018 é de R$ 374 milhões.
Casa Civil/Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário

Fomento – O Programa visa a redução da pobreza e a insegurança alimentar por meio de repasse de
recursos financeiros não reembolsáveis em apoio à estruturação produtiva de famílias vulneráveis no
meio rural, tendo como meta a inclusão de 25 mil famílias em 2017 e 25 mil famílias em 2018. Em 2017,
o Programa atendeu 25.032 famílias com repasse de recursos no valor de R$ 52.329.600.
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Ministério da Fazenda/Caixa Econômica Federal

Repasses sociais das Loterias – De maio de 2017 a março de 2018 as Loterias Caixa repassaram cerca
de R$ 5,9 bilhões aos programas sociais do Governo Federal nas áreas de seguridade social, esporte,
cultura, segurança pública, educação e saúde. Para os esportes foram repassados R$ 1,9 bilhão; para
a educação R$ 2,4 bilhões; para a cultura R$ 728 mil; para segurança R$ 785 mil e para seguridade
R$ 4,4 bilhões, entre outros.

POLÍTICAS PARA AS MULHERES
Secretaria de Governo/Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

Entrega de equipamento público – Entrega de duas Unidades Móveis de Atendimento às mulheres
vítimas de violência para o Estado do Tocantins. Com essas unidades, o Governo Federal já entregou
60 ônibus em todo o Brasil, em agosto de 2017.
Secretaria de Governo/Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres

Lançamento da Rede Brasil Mulher – Rede de mobilização que integra governos, sociedade
civil, iniciativa privada e organismos internacionais, pactuando ações concretas em cinco eixos:
Enfrentamento à violência; Educação; Saúde; Espaço; e Poder e autonomia econômica. Ato em curso
por Decreto Presidencial em dezembro de 2017.
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POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Ministério da Justiça

Eixo Cuidado e Inserção Social – Ações realizadas dentro do eixo social do Plano Nacional de
Segurança Pública (PNSP):
-- Serviços de acolhimento em comunidades terapêuticas;
-- Custeio de vagas em comunidades terapêuticas;
-- Ações em 2016:
-- 369 contratos celebrados;
-- 4.411 vagas; e
-- Investimento de R$ 77.816.824,20.
-- Ações em 2017:
-- 326 contratos celebrados;
-- 4.221 vagas; e
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-- Investimento de R$ 51.686.330,67.
-- Fiscalizações in loco realizadas em 2016 e 2017: 331;
-- Projeto de Inserção Social (PIS):
-- Ênfase no cuidado e na reinserção social de pessoas em condições de vulnerabilidade social
relacionadas ao consumo de drogas. De maio de 2016 a dezembro de 2017 foram firmados 39
convênios com um valor de R$ 40.398.168,95; e
-- Ênfase no enfrentamento das situações de violência contra mulheres, relacionadas ao uso de
crack, álcool e outras drogas, nos eixos de moradia; trabalho/formação e qualificação profissional;
cultura/esporte e educação. De maio de 2016 a dezembro de 2017 foram realizados 16 projetos
com investimento total de R$ 11.200.000.

PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Ministério dos Direitos Humanos

Plano para a melhoria da acessibilidade dos sítios eletrônicos governamentais – Em 12
de janeiro foi editada a portaria interministerial que padronizou o processo de coleta das
informações por meio do Formulário Eletrônico de Acessibilidade Digital (FAD), elaborado pela
equipe do governo eletrônico, e estabeleceu a produção de um plano de trabalho para melhoria
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contínua da acessibilidade digital. Relatório de consolidação dos relatórios circunstanciados
de acessibilidade digital, lançado em 6 de outubro de 2017. Material disponível no endereço:
http://fad.governoeletronico.gov.br/fad/relatorio-final.
Elaboração e disponibilização de curso a distância sobre Língua Brasileira de Sinais (Libras) –
Lançamento do curso de ensino a distância de Libras, criado em parceria com a Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP). A turma-piloto foi lançada em 25 de outubro de 2016 e obteve 16.144
inscritos em 2016 e 15.579 em 2017.
Parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para a criação de livro acessível
referencial – Elaboradas as diretrizes para o desenvolvimento de materiais didáticos digitais acessíveis,
bem como os requisitos necessários às ferramentas de leitura desses livros digitais. A Secretaria agora
trabalha para divulgar o manual na forma de uma publicação.
Governança e monitoramento da Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência
– Em 2017, o Governo Federal prestou apoio financeiro para a realização de projetos institucionais
selecionados de organizações do movimento das pessoas com deficiência, visando a governança e a
capacidade de monitoramento da Convenção. Em relação aos projetos apoiados estão o “Encontro
de gerações”, que realizou a formação de 200 novas jovens lideranças do movimento das pessoas
com deficiência. Outro projeto foi a “Capacitação de gestores das instituições de e para pessoas com
deficiência”. A Convenção tem como princípio o fortalecimento da participação das pessoas com
deficiência, seja como indivíduos, seja como instituições, em todos os aspectos da vida.
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PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
Ministério dos Direitos Humanos

Ampliação do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH) – Aumento dos
recursos para o Programa, com um aporte adicional de R$ 5,5 milhões em março de 2018. Em maio
de 2018 foi formalizada parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que
dá prioridade aos protegidos nas vagas gratuitas de educação profissional. O Programa tem como
objetivo a adoção e a articulação de medidas que possibilitem garantir a proteção de pessoas que
estejam em situação de risco ou ameaça em decorrência de sua atuação na promoção ou defesa dos
direitos humanos.
Criação do ObservaRIO – Observatório de Direitos Humanos da Intervenção Federal na Segurança
Pública do Estado do Rio de Janeiro. A Portaria foi assinada em 27 de fevereiro de 2018 e o órgão
instalado em reunião plenária em 9 de março de 2018. Interlocução permanente com o Gabinete
da Intervenção para o repasse de informações e recomendações de proteção e defesa dos direitos
humanos durante as atividades.
Atualização do Disque 100 – Em maio de 2018 foram implantadas novas funcionalidades para a
melhoria do serviço de denúncias de violações de direitos humanos. Ativação do atendimento de
urgência, com tempo de espera reduzido para acolher vítimas com risco de morte, canal exclusivo
para denúncias relacionadas à intervenção federal no RJ, e redirecionamento de ligações relacionadas
à violência contra a mulher diretamente para o Disque 180.
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PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
Ministério dos Direitos Humanos

Coletânea “História da África” para ensino fundamental e médio – Está em fase de impressão a
publicação do livro didático “História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Infantil”. Serão
impressos 48.222 exemplares em parceria entre o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da
Educação e a Universidade Federal de São Carlos (Ufscar).
Acordos de Cooperação Internacional com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) – Os acordos preveem a:
-- Elaboração de um guia de orientação para a criação dos órgãos de igualdade racial e outro para
os respectivos conselhos, com vistas a viabilizar a institucionalização desses e posterior adesão ao
Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir); e
-- Elaboração de termos de referência como base para os participantes do Sistema Nacional de
Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) apresentarem a sua candidatura para receberem os
recursos financeiros para execução em 2018.
Posição em março de 2018:
-- Guia com consultor, para revisão final do material; e
-- Aguardando aprovação da revisão substantiva do projeto pelo PNUD.
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SAÚDE
Ministério da Saúde

Orçamento para saneamento básico – O Ministério da Saúde destinou R$ 821,2 milhões do orçamento
da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em 2017 para aplicar em ações de implantação e melhoria
do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Municípios com população de até
50 mil habitantes. Atualmente, são financiados pela Funasa 2.714 projetos.
Desburocratização na saúde – O Governo Federal está sistematizando 17,5 mil portarias do Ministério
da Saúde. Desse total, estavam ativas 700 portarias, que serão distribuídas em seis portarias que
consolidarão as informações das demais e sem supressão de normas, divididas por eixos temáticos.
Organização das 48 políticas públicas de saúde e organização de dez sistemas no SUS.
Ministérios da Saúde e da Defesa

Apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) ao transporte de órgãos – Este ano, entre janeiro e março (até
dia 8), foram 135 órgãos para transplante transportados em 36 voos. Em 2017 foram transportados
823 órgãos/tecidos. A FAB é acionada somente quando não há voos para atender a uma emergência.
Decreto Presidencial de junho de 2016 permitiu que aviões da Força Aérea fossem usados para
transporte de órgãos transplantes em todo o território nacional.
Reforço de combate ao Aedes aegypti – O Governo Federal promoveu uma série de medidas para
combater o Aedes aegypti. Entre elas, a obrigatoriedade de os Municípios informarem a situação da
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infestação do mosquito para planejamento de ações de combate, sob pena de deixarem de receber
recursos; e a campanha “Sexta sem mosquito”, com mutirão em órgãos públicos, unidades de saúde,
escolas, residências e outros. A pasta tem garantido orçamento crescente aos Estados e aos Municípios.
Os recursos para as ações de vigilância em saúde cresceram 83% nos últimos anos, passando de
R$ 924,1 milhões, em 2010, para R$ 1,7 bilhão, em 2016. Em 2017, o orçamento de vigilância em saúde
aos Estados foi de R$ 1,93 bilhão. Em 2018, estão previstos R$ 1,9 bilhão. Até 17 de fevereiro, foram
notificadas reduções significativas em todo o País nos casos prováveis de doenças transmitidas pelo
mosquito. No caso da dengue, a redução é de 32% em relação ao mesmo período do ano passado,
passando de 47,3 mil casos para 31,1 mil. Os casos prováveis de febre chikungunya caíram de 16,6 mil
para 7,4 mil, com redução de 55% em relação ao mesmo período do ano passado. Os casos de zika
vírus caíram 83% em relação ao período anterior, saindo de 4,2 mil, para 705 casos.
Ministério da Saúde

Distribuição de testes de zika vírus – O Governo Federal distribuiu 3,4 milhões de testes rápidos de
zika para todo o País. O teste detecta infecção pelo vírus em algum momento da vida e tem o objetivo
de triagem na investigação e na condição imunológica do paciente no momento da consulta médica.
Toda a população pode ter acesso ao teste quando o médico suspeitar de infecção. O Governo Federal
assinou o contrato de aquisição de mais 1,5 milhão de testes rápidos para zika vírus em 18 de janeiro
de 2018, que em breve, deverão ser disponibilizados aos serviços de saúde.
Microcefalia (diagnósticos e habilitação de novos serviços) – Foram esclarecidos 10.611 casos de
alterações no Sistema Nervoso Central.
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Os números são:
-- Aproximadamente 68,6% do total foram notificados (15.480);
-- Cerca de 2.396 serviços de atendimento habilitados;
-- Cento e noventa e oito Centros Especializados em Reabilitação (CERs);
-- Trinta e cinco oficinas ortopédicas;
-- Duzentos e quarenta e quatro serviços de reabilitação em modalidade única;
-- Cerca de 1.920 serviços de reabilitação credenciados pelos gestores municipais e estaduais; e
-- No total, 2.506 BPC concedidos a crianças nascidas com microcefalia.
Microcefalia (investimentos em pesquisa) – Desde 2016, o Governo Federal aplicou R$ 260 milhões
no financiamento de pesquisas relacionadas às três doenças causadas pelo mosquito. Será criado
um banco nacional de amostras biológicas, relacionadas às doenças transmitidas pelo Aedes, como
sangue, urina e saliva. O Biobanco servirá de suporte aos especialistas e aos pesquisadores, permitindo
que análises futuras possam ser realizadas com a ajuda desses materiais.
Programa Mais Médicos – Atualmente há mais de 17 mil médicos no Programa, atuando em 3.838
Municípios e atendendo mais de 60 milhões de brasileiros. Para tornar o País autossuficiente na oferta
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de médicos, o Governo Federal pretende chegar a quatro mil substituições por médicos brasileiros em
três anos, reduzindo de 11,4 mil para 7,4 mil participantes cubanos e aumentando, na mesma proporção,
o número de brasileiros. Atualmente, do total de médicos participantes, 47,1% são profissionais da
cooperação com a Organização Panamericana para a Saúde (OPAS), 45,6% médicos brasileiros
formados no Brasil ou no exterior e 4,16% são intercambistas estrangeiros.
Ministérios da Saúde e das Cidades

Apoio a hospitais filantrópicos – O Programa de Financiamento Específico para Santas Casas e
Hospitais Sem Fins Lucrativos que atendem o SUS (Pró-Santas Casas) foi criado em setembro de
2017. A iniciativa fortalece o setor filantrópico brasileiro e prevê no Orçamento Geral da União recursos
na ordem de R$ 10 bilhões, a serem operados pelos bancos oficiais federais (Banco Nacional do
Desenvolvimento – BNDES, Caixa Econômica Federal – CEF e Banco do Brasil – BB) em duas linhas de
crédito em um prazo de cinco anos. Serão liberados R$ 2 bilhões anuais consignados no Orçamento
Geral da União. Inicialmente, o Programa terá duração de cinco anos, começando em 2018 e terminando
em 2022.
Ministério da Saúde

Renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) – Desde janeiro de 2017
o Ministério da Saúde distribuiu 1.335 ambulâncias do SAMU 192, substituindo as que circulavam há
cinco anos sem renovação. Até o final de 2018 serão 2.249 ambulâncias substituídas. Com isso, a frota
do País está 65,7% renovada. Em julho, foi anunciada a compra de 1.500 novas ambulâncias para o
SAMU 192, 6.500 ambulâncias brancas e mil vans para transporte sanitário.
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Novas tecnologias e medicamentos incorporados ao SUS – Dolutegravir (Aids), Rivastigmina (Alzheimer),
Paracalcitol (hiperparatireoidismo), Cinacalcete (hiperparatireoidismo), Tobramicina (antibiótico inalatório),
4 em 1 (Veruprevir, Ritonavir, Ombitasvir e Dasabuvir) – Hepatite C, cirurgia bariátrica por videolaparoscopia,
e escleroterapia (varizes). Repassados R$ 6,2 bilhões aos Estados para compra de medicamentos e
R$ 11,8 bilhões em compra centralizada pelo Ministério da Saúde de medicamentos, vacinas e soros enviados
aos Estados. Além disso, foi adotada uma medida que permite adequar a oferta da penicilina (penicilina
benzatina e penicilina cristalina) para o combate à sífilis. O Ministério da Saúde também está estimulando
a produção nacional de 49 medicamentos prioritários para o SUS.
Incorporação do melhor medicamento para o tratamento da Aids – Em 2017, o Ministério da Saúde
incorporou ao SUS o “Dolutegravir”, considerado atualmente o melhor medicamento para tratamento
da Aids. A negociação do fármaco resultou na redução de 82% no preço, um desconto de mais de
R$ 504 milhões para atender a 600 mil pacientes. Com isso, a incorporação não alterou o orçamento
do Ministério da Saúde para aquisição de antirretrovirais, que é de R$ 1,1 bilhão.
Habilitação de UPAs – Desde o início do Governo, 206 UPAs passaram a contar com financiamento do
Governo Federal. Atualmente, existem no País 562 Unidades de Pronto Atendimento 24 horas contando
com incentivo federal mensal de R$ 1,8 bilhão. A capacidade de atendimento é estimada em 104 milhões de
habitantes. O Governo Federal também monitora o avanço de novas UPAS, para começarem a funcionar
em até 90 dias após a conclusão das obras. Para novas construções, foram investidos R$ 1,5 bilhão para
839 unidades. Atualmente 209 UPAs 24 horas estão em obras e já com recursos empenhados.
Diretrizes de assistência ao parto normal – Novas diretrizes para o parto normal foram lançadas em março
de 2017. Em março de 2018, o MS criou o monitoramento online de acompanhamento dos partos cesáreas
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pelo SUS. Além disso, para fortalecer a realização do parto normal, a pasta irá implantar o projeto Parto
Cuidadoso em 634 maternidades do País. A iniciativa é inspirada no projeto Parto Adequado, da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que conseguiu em três anos evitar que dez mil cesarianas fossem
realizadas desnecessariamente em 35 hospitais. Desde 2015 até 2017, o Ministério da Saúde capacitou
2.774 enfermeiras que trabalham em maternidades, hospitais, centros de parto normal em obstetras.
HPV – Está em curso uma campanha de mobilização e comunicação para a vacinação do adolescente
contra HPV e meningite. O Ministério da Saúde está convocando dez milhões de jovens e adolescentes
para se vacinar. Serão adquiridas 14 milhões de doses da vacina para 2018, totalizando um investimento
de R$ 506,6 milhões – economia de R$ 95,6 milhões, considerando preço unitário da contratação
anterior. Em 2018, o Ministério da Saúde está ampliando a faixa etária da vacina meningite C, que
agora passa a ser de 11 a 14 anos de idade. Serão adquiridas 15 milhões de doses da vacina para 2018,
totalizando um investimento de R$ 493 milhões.
Novos protocolos clínicos – Desde 2016, 57 diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos foram
aprovados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Foram elaborados, por
exemplo: Protocolo de uso da zidovudina para tratamento do adulto com leucemia/linfoma associado
ao vírus HTLV-1, PCDT de Imunossupressão Cardíaco, PCDT de Imunossupressão de Pulmão, PCDT de
Imunossupressão Hepático, Diretriz Brasileira para o Tratamento Percutâneo do Aneurisma de Aorta
Abdominal, Distúrbio Mineral Ósseo, Diretrizes Metodológicas para Elaboração de Diretrizes Clínicas e
Diretriz de Parto Normal. Outros 52 protocolos estão em análise.
Combate à febre amarela – Desde o início de 2017 até o momento, o Ministério da Saúde enviou 53,2
milhões de doses extras da vacina contra a febre amarela (em 2017, foram 32,8 milhões e em 2018,
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20,3 milhões) para os cinco Estados que registraram casos suspeitos da doença (MG, SP, ES, RJ e BA).
Além disso, distribuiu seis milhões de doses da vacina na rotina para todas as unidades da Federação
no ano de 2018 e 11,2 milhões de doses para a rotina de 2017. Outras 852 mil foram enviadas para
intensificar as ações em outros Estados no ano de 2017.
Aumento do orçamento para a saúde – Ampliação de 13,5% para 15% da Receita Corrente Líquida
(RCL) da União aplicada na saúde. A medida garantiu mais R$ 10 bilhões para o Sistema Único de
Saúde em 2017, subsidiando a manutenção da estrutura de saúde. O percentual que determina o
gasto mínimo em ações e serviços públicos de saúde foi ampliado por meio da Proposta de Emenda
à Constituição nº 55, aprovada em 2016 no Congresso Nacional. Pela regra constitucional até então
vigente (Emenda Constitucional nº 86), o percentual de 15% da RCL só seria alcançado em 2020. Pela
nova regra, já em 2017 atinge-se os 15% da RCL e o valor mínimo para ser aplicado na saúde passa a
ser de R$ 115,3 bilhões. Para 2018, o orçamento do Ministério da Saúde ultrapassa os R$ 131 bilhões.
Estoque automático de medicamentos – O novo sistema irá integrar as informações de distribuição,
estoques e acesso aos medicamentos do SUS em todo o País. A Base Nacional de Dados da
Assistência Farmacêutica permitirá o melhor planejamento da compra, do controle de validade e os
remanejamentos. A experiência em quatro Estados mostrou que a iniciativa pode evitar desperdícios
de até 30% dos fármacos entregues. Ao todo, 2.610 Municípios do País já fornecem dados para a Base
Nacional, lançada em outubro de 2017.
Apoio técnico para as decisões judiciais sobre saúde – Firmado acordo com o Conselho Nacional de
Justiça para disponibilizar informações técnicas e laudos científicos que apoiem a tomada de decisão
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dos juízes sobre saúde. Pelo acordo, juízes poderão consultar pareceres médicos e jurisprudências em
uma base de dados única. Atualmente, a judicialização da saúde gera impacto superior a R$ 7 bilhões
por ano no SUS. Serão investidos R$ 3,3 milhões para a construção da base de dados (Programa de
Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS – Proadi/Hospital Sírio Libanês).
Avanços na Atenção Básica – A Atenção Básica é a principal porta de entrada para o SUS, onde 80%
dos problemas de saúde podem ser resolvidos. Desde maio de 2016, foram investidos mais de R$ 1 bilhão
para custear e reforçar os serviços e equipes. Nesse período, foram habilitados 14.105 novos Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), 3.045 Equipes de Saúde Bucal (ESB), 3.781 Equipes de Saúde da Família
(ESF), 41 novos consultórios na rua, 446 Equipes de Academia da Saúde, 148 Equipes de Saúde Prisional,
1.194 Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Atualmente, 75,8% da população brasileira recebe cobertura
da Atenção Básica, com 42.616 UBS funcionando e com a atuação de 272.391 Agentes Comunitários de
Saúde e 43.994 Equipes de Saúde da Família.
Mais serviços de saúde habilitados – A economia também permitiu reaplicar recursos no custeio
de 8.551 serviços de saúde hospitalares e ambulatoriais, que aguardavam repasse do Ministério da
Saúde. Também foram abertos 4.461 novos leitos para a população, permitindo atendimento contínuo
nos serviços que não possuíam esse tipo de serviço. Mais 4.583 procedimentos foram incorporados
na tabela SUS para que pudessem ser custeados pelo Ministério da Saúde. Isso significa que exames,
cirurgias que antes não contavam com recursos federais e que muitas vezes deixavam de ser ofertados
passarão a ter investimento garantido, beneficiando pacientes que dependem do atendimento no
SUS. Outros 4.132 serviços da Atenção Básica também foram beneficiados, além da compra de dez
mil equipamentos odontológicos com raio-X.
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Ministério da Integração Nacional/Companhia de Desenvolvimento do Vale São Francisco/Agência Nacional de Águas

Projeto de Integração do Rio São Francisco – O atual Governo deu prioridade à conclusão do Projeto
de Integração do Rio São Francisco. O Eixo Leste, com 217 km, foi inaugurado em março de 2017
e já abastece mais de um milhão de pessoas em 32 Municípios nos Estados de Pernambuco e da
Paraíba. O Eixo Norte, dividido em três metas, vai beneficiar 7,1 milhões de pessoas de 223 cidades de
Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte. A previsão é de que a água do rio São
Francisco corra por todos os canais no primeiro semestre de 2018. Atualmente, as águas já percorrem
51 km do Eixo Norte entre Cabrobó e Terra Nova, em Pernambuco. Em dezembro de 2017 a Agência
Nacional de Águas (ANA) editou a Resolução ANA nº 2.333, que dispõe sobre as condições gerais de
prestação do serviço de água bruta pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco
e do Parnaíba (Codevasf), no âmbito do Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias
Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF).
Ministério do Desenvolvimento Social

Programa Cisternas – Em 2017, foram entregues 59,2 mil cisternas: 47.123 de 1ª água, 10.696 de 2ª
água e 1.637 cisternas escolares, com investimento de R$ 51 milhões. Em 2018, já foram entregues
3.872 tecnologias, sendo 2.134 de 1ª água, 1.619 de 2ª água e 119 cisternas escolares. Ao todo, já foram
construídas cerca de 1 milhão e 150 mil cisternas, ultrapassando a meta do Programa (um milhão), com
investimento de R$ 3,5 bilhões e mais de quatro milhões de famílias beneficiadas.
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Ministérios da Integração Nacional e da Defesa

Carro-pipa – Na Operação Federal são atendidas mais de três milhões de pessoas em mais de 800
Municípios de nove Estados brasileiros. O investimento anual é de aproximadamente R$ 1 bilhão. A média
de investimentos mensal é de cerca de R$ 90 milhões. O carro-pipa é dividido em dois eixos de atuação: a
Operação Federal, que atende áreas rurais, e a Operação Estadual, para áreas urbanas. Consiste na mútua
cooperação técnica e financeira entre o Ministério da Integração Nacional e o Ministério da Defesa para
atendimento do semiárido nordestino e das regiões norte dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.
Ministério da Integração Nacional

Baixio do Irecê – A expectativa é de que o empreendimento possa gerar aproximadamente 25 mil
empregos diretos e indiretos na região do vale no médio São Francisco, compreendendo os Municípios
de Itaguaçu da Bahia e Xique-Xique (BA), ao longo dos próximos anos. O projeto, inaugurado em
março de 2018, recebeu investimentos de R$ 550 milhões do Governo Federal e foi executado pela
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Além de
incentivar o desenvolvimento econômico da região semiárida, o projeto contribui com a segurança
alimentar, pois amplia a produtividade agrícola e a oferta de alimentos.
Ministério do Meio Ambiente

Programa Água Doce – Atualmente, 210 mil pessoas são atendidas pelo Programa, que disponibiliza água
potável em comunidades difusas do semiárido brasileiro. Foram destinados R$ 51,4 milhões ao Água Doce,
em dez Estados. Nesse período, foram implantados 355 sistemas de dessalinização, um aumento de 193%
em relação ao que havia até maio de 2016. No total, existem, hoje, 523 equipamentos instalados.
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