
Iniciativa internacional 
Mundo Sem Pobreza 
é lançada no Brasil
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O Boletim SAGI é um informativo eletrônico voltado à comunidade de técnicos e gestores das Políticas de 
Desenvolvimento Social com o objetivo de divulgar estudos avaliativos, ferramentas informacionais, instrumentos 
de monitoramento, publicações e cursos de capacitação e formação elaborados pela Secretaria de Avaliação e 
Gestão da Informação e outras instituições na área, além de eventos de potencial interesse de seu público leitor.

Em 21 de março, a iniciativa World Without Poverty 

(WWP) - Mundo Sem Pobreza - será lançada no Rio 

de Janeiro, durante o Fórum de Aprendizagem Sul-

Sul 2014: Desenhando e Implementando Sistemas de 

Proteção Social e Trabalho. 

O WWP é uma iniciativa de difusão de experiências, 

boas práticas e inovações em programas sociais que 

considera a sinergia com outras políticas, em especial 

educação, saúde, trabalho, assistência e previdência 

social.

O Brasil tem sido cada vez mais reconhecido 

internacionalmente por suas políticas e programas de 

combate à pobreza. Uma década 

de implementação do Programa 

Bolsa Família, bem como a 

experiência mais recente no 

âmbito do Plano Brasil Sem 

Miséria, gerou uma riqueza de 

conhecimentos que deve ser 

compartilhada, em busca do 

desenvolvimento dos países 

mais vulneráveis.

A cada ano, diversas delegações 

estrangeiras têm vindo ao 

Brasil para conhecer os programas do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS). É para suprir essa necessidade de disseminar 

experiências que o WWP foi concebido.

A iniciativa tem como foco principal a documentação, 

organização e divulgação de inovações e conhecimento 

estruturado sobre as tecnologias sociais de gestão, 

desenho e implementação de políticas e programas nas 

áreas de desenvolvimento social, inclusão produtiva e 

superação da pobreza.

O WWP é uma parceria do Banco Mundial com o 

Centro Internacional de Políticas para o Crescimento 

Inclusivo (IPC/PNUD), o Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) e o MDS.

O principal canal de comunicação 

do WWP é o site www.wwp.org.br, 

que será lançado em 21 de 

março.  Nele, estarão disponíveis 

publicações, apresentações, no-

tícias e material multimídia. O 

conteúdo estará disponível em 

três idiomas: português, inglês e 

espanhol.
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O empoderamento econômico 
feminino, a posição da mulher 
no mercado de trabalho e o 
protagonismo social foram alguns 
dos temas discutidos no evento 
Sexta com Debates - Especial do Dia 
das Mulheres, realizado no dia 7 de 
março em Brasília. 
A Ministra do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, Tereza 
Campello, destacou os resultados 
do Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico (Pronatec), em 
que 67% dos alunos são do sexo 

SAGI comemora Dia das Mulheres com debate sobre conquistas femininas 

Cerca de 10 mil pessoas em todo o Brasil se 
inscreveram no curso a distância sobre Indicadores 
para Diagnóstico e Acompanhamento de ações do 
SUAS e BSM. As inscrições terminaram em fevereiro, e 
as aulas terão início em 17 de março.
Elaborado pela SAGI em parceria com o Centro de 
Estudos Internacionais sobre Governo (CEGOV-

Curso a distância sobre indicadores do SUAS e do Brasil Sem Miséria tem 
adesão recorde

Com o objetivo de aprofundar o 
diagnóstico sobre condições de vida, 
rendimentos, acesso a programas 
públicos, trajetória educacional e 
ocupacional das famílias de baixa 
renda, a SAGI lançou edital para 
contratação de instituição para a 
Pesquisa Painel de Pobreza (PPP), 
aberto até 14 de abril de 2014. 

Edital da Pesquisa Painel Longitudinal de famílias em situação de 
pobreza recebe propostas até 14 de abril

Consulte o edital em http://Cezopd15.mds.net:8089/mds/mds2/aCesso-a-
informaCao/liCitaCoeseContratos/organismos-internaCionais-pessoa-juridiCa/bird/bird

outros doCumentos téCniCos relevantes enContram-se no sítio http://apliCaCoes.mds.
gov.br/sagi/da.

Para conhecer melhor as atividades que a SAGI realiza - suas pesquisas, estudos, ferramentas e indicadores, 
assim como as publicações e ofertas de capacitação visite a página Conheça a SAGI em www.mds.gov.br/sagi

Entre 18 e 20 de fevereiro, a SAGI realizou a oficina 
Segurança Alimentar e Nutricional: conceitos, medidas e 
novas agendas, que discutiu indicadores de SAN e como 
estes conceitos e medidas podem ser aplicados à fome 
e à obesidade.

SAGI realiza oficina sobre Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)
Entre os 50 convidados, estiveram presentes  
técnicos da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO), IBGE, 
IPEA, Ministério da Saúde, MDS, e diversos 
pesquisadores brasileiros e estrangeiros. 

informações adiCionais podem ser obtidas no link: http://
www.ufrgs.br/Cegov/

feminino: “Estamos formando 
profissionais em diversas áreas, 
inclusive na construção civil. São 
pedreiras, carpinteiras, armadoras 
de concreto”. 
O evento contou com a participação 
de Lourdes Bandeira, Secretária 
Executiva de Política para 
as Mulheres, que ressaltou a 
importância do Plano Nacional 
de Políticas para as Mulheres 
2013-2015. Ana Carolina Quirino, 
representante da ONU Mulheres, 
discutiu o empoderamento 

UFRGS), o curso visa capacitar os alunos na elaboração 
de diagnósticos sobre a realidade socioeconômica e a 
definição de estratégias de superação da pobreza nos 
estados e municípios.

Trata-se de uma pesquisa domiciliar 
do tipo painel longitudinal, com 
periodicidade quadrimestral e uma 
amostra de até 13.380 domicílios. Os 
resultados da pesquisa trarão insumos 
inéditos acerca da volatilidade da 

renda,  das dificuldades de acesso a 
serviços e programas, bem como das 
experiências de inclusão produtiva, 
fundamentais para o aprimoramento 
das ações e programas sociais no 
Brasil.

econômico feminino, e Diana Sawyer, 
do Centro Internacional de Política 
para o Crescimento Inclusivo (IPC), 
abordou o protagonismo da mulher 
na sociedade e lançou a publicação 
Protagonist Women. 
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