Negros são maioria em cursos do Pronatec
(SEPPIR, 08/06/2015) População representa 53% das matrículas dentro do programa Brasil
sem Miséria do Ministério do Desenvolvimento Social desde 2011; Mulheres representam 68%
das matrículas
“Hoje eu não trabalho para ninguém, só para mim mesmo”, orgulha-se Maria Júlia Vieira de
Carvalho, 34 anos. A vida da maranhense de Buriti Bravo começou a mudar depois que ela fez
o curso de pedicure e manicure pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec). “É bom ganhar um dinheirinho e melhorar a vida. Eu quero agora fazer o
curso de cabelereira”, completa.
As ações de inclusão produtiva do governo federal apresentam resultados positivos na área de
qualificação profissional entre a população negra. 53% dos cursos oferecidos pelo programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) dentro do Brasil sem Miséria são
feitos por negros. Do total de matrículas registradas pelo Ministério do Desenvolvimento Social
(MDS), cerca de 1,75 milhão desde 2011, 919,7 mil foram feitas por negros. O programa é
custeado por recursos federais e tem cursos ministrados pelo chamado Sistema S: Senai
(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial), Sesc (Serviço Social do Comércio), além de institutos federais e redes estaduais.
Segundo dados do relatório do Plano Brasil sem Miséria, divulgado pelo MDS, 68% das
inscrições da população negra são de mulheres. Outro dado apontado pela pesquisa registra
um aumento do número de jovens que participam do programa: 49% das inscrições são de
negros e negras com idade entre 18 e 29 anos.
Entre 2011 e 2014, 3.623 municípios registraram matrículas em 637 cursos. Os mais
procurados são auxiliar administrativo, operador de computador, eletricista, costureiro,
manicure e pedicure, recepcionista, pedreiro de alvenaria, vendedor, auxiliar de recursos
humanos, almoxarife, cuidador de idosos, entre outros.
Acesse no site de origem: Negros são maioria em cursos do Pronatec (SEPPIR, 08/06/2015)

As brasileiras ganham com a Copa, por
Eleonora Menicucci
(Folha de S.Paulo, 16/06/2014) A Copa é um momento privilegiado para o país. O impacto
dos investimentos no PIB, com seu efeito multiplicador, deverá superar os R$ 180 bilhões até
2019. O legado do Mundial deverá ser aprimorado nos próximos anos para benefício de todos.
As mulheres, entretanto, serão especialmente beneficiadas. A começar pelos investimentos em
mobilidade urbana. As mudanças nos sistemas de transporte público, com o aumento da

segurança e a redução do tempo de deslocamento, contribuirão para o enfrentamento à
violência contra nós.
Acesse a íntegra no Portal Compromisso e Atitude: As brasileiras ganham com a Copa

Os neopreocupados com os pobres, por
Tereza Campello
(Folha de S. Paulo, 29/05/2014) Os debates sobre o Bolsa Família costumam despertar
paixões. Quase todo mundo tem uma opinião a respeito, ainda que não conheça direito como
funciona o programa. Prosperam os palpites.
Ao longo de seus mais de dez anos de história, o Bolsa Família tem sido vítima de uma coleção
de preconceitos contra os pobres. Ora dizem que as famílias terão mais filhos para ganhar um
benefício maior. Ora criticam as famílias pobres por não saberem gastar. Há quem acuse os
beneficiários de preguiçosos.
Esses mitos contrariam estatísticas oficiais e estudos científicos. A taxa de fecundidade dos
mais pobres caiu mais do que a média nacional. As mães gastam o dinheiro do benefício com
alimentos, o que proporcionou queda de 58% da mortalidade infantil causada pela desnutrição.
A maioria dos beneficiários adultos trabalha muito. Se continuam pobres, isso é decorrência da
inserção precária no mercado de trabalho. Em busca de melhores oportunidades, beneficiários
preencheram, antes do prazo previsto, 1 milhão de vagas em cursos de qualificação
profissional do Pronatec, por exemplo. Em outra frente da inclusão produtiva, já se
formalizaram 400 mil microempreendedores.
Se o preconceito e a desinformação ainda alimentam mitos, talvez só a ansiedade do momento
eleitoral possa explicar o comportamento dos que se apresentam agora como neodefensores
dos pobres. Em época de eleição, são raros os políticos que falam mal do Bolsa Família. Mas
muitos tentam pegar carona nos êxitos do programa falando absurdos.
Aqui neste “Tendências/Debates”, o líder do PSDB na Câmara dos Deputados, Antonio
Imbassahy (“Leviandade?”, 20/5), defendeu que os benefícios do Bolsa Família fossem
corrigidos pela cotação do dólar, sujeitando a política pública às flutuações de mercado da
moeda norte-americana.
O deputado e seu partido não entenderam que a linha de extrema pobreza do país foi definida
em R$ 70, em junho de 2011, com base no parâmetro internacional usado pelas Nações
Unidas: o poder de compra de US$ 1,25 diário por pessoa nos diferentes países. É a chamada
paridade de poder de compra, diferente da simples conversão ao câmbio do dia.

A presidenta Dilma Rousseff usou o mesmo critério ao atualizar a linha de extrema pobreza e
os benefícios do Bolsa Família, em anúncio feito na véspera do 1º de Maio.
Nos últimos três anos, inovações no Bolsa Família garantiram reajuste de 44% acima da
inflação para o benefício médio do programa. Ele passará a R$ 167 mensais por família, em
junho. Mais importante: foi garantido que nenhuma família vivesse com menos de R$ 70
mensais por pessoa, consideradas a renda familiar e a complementação do benefício. Esse
valor passa, também em junho, para R$ 77.
Ao longo de três anos, seis mudanças foram implementadas e a oposição não se manifestou.
Por que só se manifestam agora os neopreocupados com os pobres?
No terceiro ano do plano Brasil Sem Miséria, o país é a maior referência mundial em políticas
de combate à pobreza e à desigualdade. Com os resultados obtidos até aqui, estamos a um
passo de superar a extrema pobreza. Mas o fim da miséria é só um começo. Além de renda e
emprego, trabalhamos por melhor qualidade de vida para todos.
A defesa da inclusão social e produtiva é sempre bem-vinda. Os palpites, porém, devem ter
limites, quando se trata da vida de 14 milhões de famílias. Há de se ter responsabilidade
quando o tema é o Bolsa Família.
TEREZA CAMPELLO, 51, é ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
Acesse o PDF: Os neopreocupados com os pobres

Dilma envia proposta ao Congresso de
participação popular na reforma política
(Agência Brasil, 24/05/2014) A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje (24), em Brasília,
que encaminhou ao Congresso Nacional proposta de participação popular no processo de
reforma política. “Encaminhei ao Congresso uma proposta de participação popular para que
todos possam participar do processo de reforma política. Estou convencida que sem a força da
participação popular não teremos a reforma política que o Brasil exige e necessita”, disse a
presidenta em discurso no 17º Congresso da União da Juventude Socialista (UJS).
Ela ressaltou a importância da educação no processo de desenvolvimento do país e fez questão
de mencionar vários programas do governo na área, como o Programa Universidade para
Todos (ProUni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), além de citar os números do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem), divulgados na manhã deste sábado (24), quando foram registrados 9,5
milhões de inscritos.

Dilma participou do ato “Amar e mudar as coisas para o Brasil avançar”, uma das atividades do
congresso da UJS.
A presidenta também falou sobre a Copa do Mundo, que tem início no dia 12 de junho, e
reafirmou que o Brasil fará a Copa das Copas. “Tenho certeza que o país fará a Copa das
Copas. Tenho certeza da nossa capacidade e do que fizemos. Não temos do que nos
envergonhar e não temos complexo de vira-lata. Sei que vocês estão engajados na defesa da
nossa Copa. Vamos mostrar a melhor Copa de todos os tempos”.
O congresso da UJS teve início na última quinta-feira (22) e reúne cerca de 2,5 mil jovens. Em
sua abertura, a UJS cobrou a revisão da Lei de Anistia, com punição aos torturadores, e
prestou homenagem às vítimas da Guerrilha do Araguaia, ocorrida entre o fim dos anos 1960 e
início dos anos 1970, no sul do Pará e norte de Goiás (hoje Tocantins), na região conhecida
como Bico do Papagaio.
Acesse no site de origem: Dilma envia proposta ao Congresso de participação popular na
reforma política (Agência Brasil, 24/05/2014)

MDS: Políticas sociais revolucionam a vida
das mulheres brasileiras
(Portal do MDS) Da submissão ao marido à afirmação da autoridade no lar. Da invisibilidade
social à conquista da cidadania historicamente negada. Pouco a pouco, o retrato social das
mulheres que compõem as camadas mais pobres da população ganha novos matizes e lança o
país a um novo patamar
Nos últimos 10 anos, o protagonismo feminino tem mostrado sua face e revolucionado a
maneira de fazer políticas públicas no Brasil. Estudos revelam que o país criou condições para
a autonomia das mulheres nos níveis individual, familiar e comunitário, uma vez que elas são
maioria do público atendido pelas políticas sociais. Nesse sentido, ações inclusivas aumentam a
autoestima e a confiança das mulheres, melhoram as condições de vida dos membros
familiares e abrem oportunidades para a mulher conquistar outros espaços.
Com maior poder de decisão no ambiente doméstico, as mulheres alcançaram mais autonomia
e confiança para conquistar novos espaços na sociedade e no mercado de trabalho. “O Brasil
mudou. Na última década, as políticas sociais promoveram uma revolução silenciosa no país.
Houve melhora nos indicadores de saúde, educação, segurança alimentar e inclusão
produtiva”, destaca a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza
Campello.
Segundo ela, essas mudanças impactaram positivamente na vida dos brasileiros, especialmente
das mulheres, das gestantes, das nutrizes e de crianças e adolescentes. Atualmente, 203,9 mil
gestantes e 229,1 mil nutrizes recebem benefícios adicionais ao Bolsa Família. O governo
também ampliou de três para cinco os benefícios relativos a crianças e jovens por família,

gerando 1,3 milhão de novos benefícios.
“Toda evidência empírica e científica mostra que as mulheres passaram a ter mais poder de
decisão no domicílio e que esse poder foi se extrapolando para a comunidade”, observa a
diretora da secretaria extraordinária para Superação da Extrema Pobreza do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Patrícia Vieira da Costa. Desde que foi
lançado, em 2011, o Plano Brasil Sem Miséria mantém 22 milhões de pessoas fora da extrema
pobreza. Desse total, 54% são mulheres.
Dentre os programas que mais contribuíram para esse novo panorama brasileiro destacam-se o
Bolsa Família, Brasil Carinhoso, Mulheres Mil, Mais Educação, Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Água
para Todos e Bolsa Verde.
Qualificação
Para a ministra Tereza Campello, uma vez virada a página da pobreza, a qualificação
profissional das populações mais pobres e o incentivo à formalização dos empregos estão entre
as prioridades do governo na área social.
Das 940 mil matrículas oferecidas pelo Pronatec ao público do Brasil Sem Miséria, 595 mil são
de mulheres, o que corresponde a 67% do total. “A meta é chegar a 1 milhão de pessoas
pobres em 2014”, destaca a ministra. Atualmente, são 539 cursos acessíveis às pessoas mais
pobres e com pouca escolaridade em diversas áreas: construção civil, serviços, hotelaria,
comércio, bares e restaurantes, entre outros.
Além do Pronatec, o Programa Mulheres Mil, coordenado pelo Ministério da Educação, já
capacitou cerca de 40 mil mulheres no período de 2011 a 2013. O objetivo desse programa é
promover formação profissional com aumento da escolaridade das mulheres em situação de
vulnerabilidade.
Já nas operações do Programa Crescer, que oferece microcrédito produtivo orientado a taxas
reduzidas, 72% dos empreendedores são mulheres, segundo dados fornecidos pelo Cadastro
Único em agosto de 2013.
Com relação à inclusão produtiva e rural, as mulheres correspondem a 30% do total de
beneficiários dos serviços de Assistência Técnica de Extensão e Rural (Ater). Além disso, as
chamadas públicas parta a contratação de serviços devem garantir que pelo menos 30% dos
técnicos extensionistas sejam mulheres. Até dezembro de 2013, foram realizadas chamadas de
Ater para 286, 2 mil famílias.
Busca
Todos esses programas, no entanto, não teriam êxito sem a ação do Busca Ativa. Ao localizar
as famílias antes “invisíveis”, o poder público abriu a porta para a participação das famílias
mais vulneráveis em vários programas sociais. Um dos efeitos imediatos dessa estratégia é a
emissão gratuita de documentos civis, trabalhistas e de acesso aos serviços previdenciários.
No tocante às mulheres, mais de 1,2 milhão recebeu documentos que garantem a habilitação
para o mercado de trabalho.
Desde o lançamento, em junho de 2011, o Brasil Sem Miséria já localizou e incluiu no Cadastro

Único 887 mil famílias extremamente pobres. “Os grandes responsáveis pelo êxito do Brasil
Sem Miséria são seus beneficiários, que, apesar das dificuldades, têm vontade e determinação
para se se qualificar, trabalhar e dar uma vida melhor a seus filhos”, afirma a ministra Tereza
Campello. “A ascensão social desses milhões de brasileiros diminui as desigualdades, amplia o
mercado interno, acelera o desenvolvimento econômico e torna o Brasil mais sustentável e,
acima de tudo, mais justo”, comemora.
Arlinda Carvalho
Ascom/MDS
Acesse o PDF: Políticas sociais revolucionam a vida das mulheres brasileiras (Portal do MDS –
10/03/2014)

Dilma destaca que mulheres são maiores
beneficiárias de programas sociais
(Agência Brasil) A presidenta Dilma Rousseff fez hoje (8) pronunciamento em rede nacional de
rádio e televisão para lembrar o Dia Internacional da Mulher. Ela apresentou números
relacionados à participação do público feminino nos principais programas do governo federal e
saudou as mulheres como a “maior força emergente no mundo”.
A presidenta ressaltou que, entre as 20 maiores economias do mundo, o Brasil é a que tem
mais mulheres empreendedoras. E esse quadro, segundo ela, foi proporcionado pela abertura
de linhas de crédito, como a do Programa Crescer, que tem 60% das operações feitas por
mulheres. “Somos um país líder no empreendedorismo feminino porque a mulher brasileira
tem a sensibilidade de perceber que, abrindo um negócio próprio, ela pode administrar melhor
sua vida e a de sua família.”
No pronunciamento, Dilma também garantiu que o público feminino tem sido o mais
beneficiado pelas ações governamentais como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec). Segundo ela, dos quase 1 milhão de matrículas do programa,
depois que foi integrado ao Brasil sem Miséria, 650 mil são de mulheres. “São mulheres que
saem definitivamente da pobreza, aprendendo uma profissão”, lembrou.
Outros programas sociais também foram elencados pela presidenta como “fortalecedores” do
papel social da mulher. Segundo ela, 72% das propriedades da reforma agrária e 93% dos
cartões do Bolsa Família estão em nome de mulheres. “Essas novas oportunidades garantem
maior autonomia e independência às mulheres e são decisivas para romper o ciclo de violência
em que muitas delas ainda vivem. No entanto, precisamos avançar e criar novos instrumentos”,
disse Dilma.
A presidenta apontou como principais preocupações o combate à violência doméstica e às
desigualdades no ambiente de trabalho. Além de garantir o acesso de mulheres a postos de
comando, Dilma lembrou que elas ainda precisam trabalhar. “Vejo que é preciso garantir mais

creches para cortar a desigualdade pela raiz, dando às crianças pobres as mesmas
oportunidades de crianças de classe média, mas também para facilitar o acesso de suas mães
ao trabalho”, disse.
A presidenta concluiu o pronunciamento reconhecendo que ainda é preciso fazer muito mais
pelas mulheres, e ressaltou que este é o século das oportunidades. “Este é o século do Brasil. E
este é, sem dúvida, o século das mulheres. A mulher é a nova força que move o Brasil.”
Mariana Jungmann – Repórter da Agência Brasil Edição: Fernando Fraga
Credito da imagem: Bruno Spada/MDS
Acesse em pdf: Dilma destaca que mulheres são maiores beneficiárias de programas sociais
(Agência Brasil – 08/03/2014)

