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No dia 07 de agosto de 2014 foi realizada a quinta edição dos “Diálogos Governo - Socie-
dade Civil: Plano Brasil Sem Miséria”, no Salão Leste do Palácio do Planalto, em Brasília. O 
encontro mais uma vez propiciou o debate entre a sociedade civil e o Governo Federal sobre 
o Plano Brasil Sem Miséria (BSM), à luz de seus principais resultados em 3 anos de execução. 

Aproximadamente 160 pessoas participaram do encontro. Mais da metade dessas pes-
soas representavam organizações não governamentais, confederações nacionais, con-
selhos e comissões oriundos dos mais diversos segmentos do campo e da cidade e das 
diferentes religiões, incluindo: povos indígenas; quilombolas; povos de terreiro; extra-
tivistas; ribeirinhos; ciganos; população em situação de rua; lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais; trabalhadores; empresários; crianças; jovens; mulheres; negros; 
idosos; pessoas com deficiência.

Os demais participantes eram autoridades e representantes do Governo Federal, tanto da 
administração direta quanto indireta. Estavam presentes a Ministra do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS), Tereza Campello; o Ministro Chefe da Secretaria Geral da 
Presidência da República (SG), Gilberto Carvalho; a Ministra Chefe da Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres (SPM), Eleonora Menicucci; o Ministro da Previdência Social (MPS), 
Garibaldi Alves; o Ministro das Cidades (MCidades), Gilberto Magalhães Occhi; o Ministro 
do Trabalho e Emprego (MTE), Manoel Dias; o Ministro Chefe da Secretaria de Assuntos Es-
tratégicos da Presidência da República (SAE/PR), Marcelo Neri; o representante das Nações 
Unidas no Brasil (PNUD), Jorge Chediek, o Secretário Nacional de Economia Solidária do 
MTE, Paul Singer; além de outros representantes de Ministérios e entidades participantes 
do Plano Brasil Sem Miséria.

A fim de atender à demanda dos movimentos sociais por uma interlocução mais frequente 
com o Governo Federal, os “Diálogos” passaram a ser semestrais a partir de 2013. Para 
2014, foi programada mais uma reunião no final do ano, com vistas a realizar um balanço 
final do Plano, que se encerra em dezembro.

Uma das particularidades da quinta edição foi o fato de o evento ter acontecido em meio ao 
período eleitoral, o que implicou numa série de restrições. Foi recomendado que a reunião 
seguisse o disposto nas normas que regem a conduta desse período, evitando-se manifes-
tações de apoio ou repúdio a quaisquer candidaturas relativas às eleições.

Outra peculiaridade do encontro foi a concomitância de sua data com a celebração dos 
oito anos da sanção da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006). Tal coincidência fez com 
que esse tema se tornasse recorrente durante o debate, com destaque para a declaração da 
Ministra Eleonora Menicucci, de que só teremos inclusão social com a extinção da violência 
sexual e doméstica contra a mulher.

Os temas debatidos permearam os eixos do BSM: garantia de renda, inclusão produtiva 
urbana e rural e acesso a serviços. Na apresentação dos resultados de 3 anos do Plano, 
destacou-se que as metas foram cumpridas e algumas até ultrapassadas, como o caso do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 



ABERTURA

MINISTRO GILBERTO CARVALHO 

O Ministro Gilberto Carvalho deu início ao encontro agradecendo a presença de represen-
tantes dos movimentos sociais, que acompanham e monitoram o crescimento do Plano 
Brasil sem Miséria (BSM).

Ele lembrou que a quinta edição do evento ocorreu em um momento muito significa-
tivo, em que a sociedade brasileira discute a importância da participação social para o 
país. O ministro disse que a participação social no Brasil, mesmo em seu estágio atual, 
ainda encontra muita resistência por parte de setores mais conservadores. Por último, 
reforçou a importância da reforma política, a fim de aprofundar e aperfeiçoar os méto-
dos de participação social.

MINISTRA TEREZA CAMPELLO

A Ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, discorreu sobre 
a relevância da manutenção dos “Diálogos” para agregar informações, opiniões e críticas, 
com o intuito de aprimorar a gestão do Brasil Sem Miséria, que completou 3 anos em junho 
de 2014. Ela considerou esta edição a mais representativa dentre todas.

Ao mencionar a publicação com os resultados alcançados pelo Plano BSM (“Caderno de 
3 anos de resultados do Plano Brasil Sem Miséria”), explicou que dois feitos não cons-
tam no Caderno de 3 anos, mas merecem ser destacados: 1. A realização da prestação 
de contas, a pedido da sociedade civil, ao menos duas vezes por ano. 2. A construção 
de um espaço de gestão multisetorial, multidimensional e interdisciplinar que acolha a 
sociedade civil, com a presença de Ministros de Estado e representantes dos 18 Minis-
térios que compõem o Plano BSM.

MINISTRA ELEONORA MENICUCCI

A Ministra Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, comemorou, 
para além desta reunião excepcional, os oito anos da sanção da Lei Maria da Penha. Tam-
bém registrou a aprovação no Senado, por unanimidade, da “Lei do Disque 180”, que 
autoriza a transferência das denúncias de violência contra a mulher para a Secretaria de 
Políticas para as Mulheres (Governo Federal). Foi enfática ao dizer que não existe inclusão 
social sem se extirpar a violência sexual e doméstica contra as mulheres.



MINISTRO MANOEL DIAS

O Ministro do Trabalho e Emprego, Manoel Dias, ressaltou a responsabilidade do Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) com o Plano Brasil Sem Miséria, em especial por meio da 
Intermediação de Mão de Obra. Em seguida, elencou algumas ações desenvolvidas pela 
Secretaria de Economia Solidária do MTE.

MINISTRA IDELI SALVATTI

Mencionou a chamada pública para construção do Conselho Nacional de Direitos Hu-
manos e informou que o processo de escolha de quem irá compor o Conselho será feito 
de forma transparente.

Demonstrou comoção com os resultados do Plano Brasil Sem Miséria apresentados pela 
Ministra Tereza Campello, pois as maiores violações dos Direitos Humanos relacionam-se à 
renda: o cidadão precisa ter condições de se alimentar, morar, sobreviver.

Em relação ao Minha Casa, Minha Vida, frisou a grandiosidade do Programa, que pode re-
presentar as maiores transferências de patrimônio ao cidadão, permitindo que os de menor 
renda tenham acesso à casa própria.

Ressaltou, por fim, a importância da Certidão de Nascimento para o acesso às políticas 
públicas. Citou levantamentos que mostram que há indígenas e quilombolas ainda sem 
Registro, o que evidencia a importância do “Sistema de Registro Único”, que segundo ela 
seria concluído no prazo de um ano.

MINISTRO MARCELO NERI

Manifestou-se apontando que não é só o que tem sido feito para se erradicar a pobreza 
que é importante, mas também o modo como tudo tem sido feito. Ao mencionar a meta 
internacional de extermínio da extrema pobreza até 2030, afirmou que esse caminho tem 
sido trilhado com prosperidade, igualdade e sustentabilidade no Brasil.

Para encerrar, disse que há uma queda sistemática da desigualdade brasileira em termos 
de renda, e que a queda da desigualdade entre quem possui casa própria é 150% maior 
(fazendo referência ao Programa Minha Casa, Minha Vida).



DEBATE

A seguir, um registro sintético das colocações dos representantes da sociedade civil.

Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA)
Representante: Marilene Alves de Souza (Leninha) 

Agradeceu os esforços e a parceria bem sucedida entre o governo e a sociedade civil no 
enfrentamento à seca, com tecnologias sociais que vêm melhorando significativamente a 
vida das famílias. Reconheceu que os dados e números apresentados pela Ministra Tereza 
Campello reforçam que as famílias têm conseguido acessar programas e políticas que antes 
não chegavam ao semiárido, como a DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf). Agradeceu 
publicamente o esforço e disse que estamos no caminho certo. Ressaltou que o governo 
precisa encarar os conflitos ambientais e as questões de concentração de terras, pois esse 
é um componente importante para a superação da extrema pobreza no Brasil. São temas 
que precisam ser enfrentados no diálogo do governo com a sociedade civil – há muitos 
conflitos socioambientais acontecendo em todo Brasil, envolvendo comunidades tradicio-
nais e outros povos. É preciso abrir o debate, mesmo que seja um tema difícil. Trouxe 
a temática da infraestrutura produtiva como ponto fundamental para que se alcance a 
superação da pobreza, incluída aí a universalização do programa de cisternas. As famílias 
que contam com essa infraestrutura – cisternas e fomento – passaram com mais facilidade 
pelo período da seca. As famílias têm enfrentado a seca com mais facilidade do que há 10 
anos. Afirmou que os processos migratórios precisam ser considerados para a evolução do 
Plano, ainda que se reconheça que o enfrentamento à seca é muito melhor hoje do que há 
dez anos. Terminou a sua fala abordando três desafios que precisam ser enfrentados para 
a evolução do Plano Brasil sem Miséria: 1. Maior mobilização e envolvimento da sociedade 
civil no combate à pobreza. 2. A universalização do BSM não pode ignorar a enorme diver-
sidade que existe na população brasileira, em seus mais diversos aspectos. 3.  Necessidade 
de construção de mais ações coletivas e intersetoriais, substituindo ações individuais ou 
setorizadas (Minha Casa, Minha Vida e Programa de Aquisição de Alimentos – PAA).
Temas: seca; Programa Água para Todos; fomento; regularização de territórios e acesso à 
terra; infraestrutura produtiva.

Organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura 
(Unesco)
Representante: Marlova Noleto

Agradeceu o convite em nome do representante da Unesco no Brasil, Lucien Muñoz. Res-
saltou e agradeceu a possibilidade de parceria com um Plano tão extraordinário como o 
Brasil Sem Miséria. Disse que é um privilégio para as agências da ONU participarem dos 
processos de mudança que estão acontecendo atualmente no Brasil. Lembrou que a parce-
ria entre a Unesco e o MDS começou em 2003, no Programa Fome Zero. Falou dos avanços 



da parceria da Unesco com as Secretarias do MDS e da articulação do MDS com os outros 
Ministérios, o que faz o BSM ser uma ação estruturante, citando como exemplo a parceria 
com o MEC em programas como Mais Educação e Pronatec. Afirmou que a Secretaria de 
Direitos Humanos também é uma grande parceira da Unesco nas ações de educação e na 
defesa dos Direitos Humanos no Brasil. Registrou que a fala dos/as Ministros/as presentes 
e a apresentação da Ministra Tereza Campello mostraram que estamos diante de um pro-
grama de mudança social estruturante, articulada, integrada e que a implantação dessas 
políticas tem o mérito de poder contar com uma forte participação social. Terminou sua 
fala agradecendo a oportunidade de participação da Unesco e cumprimentando o governo 
pelo conjunto de iniciativas que estão transformando o Brasil.
Temas: parceria Unesco e MDS; combate à pobreza; participação social; Direitos Huma-
nos; educação em Direitos Humanos.

Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase)
Representante: Chico Menezes

Afirmou que é oportuno, a partir da apresentação da Ministra Tereza Campello, pensar 
sobre o futuro do enfrentamento da pobreza e da desigualdade social no país. Ressaltou 
os desafios para esse futuro, embora reconheça os avanços já alcançados. Mencionou 
percepções segundo as quais muito se avançou nas políticas ligadas a questões “da casa 
para dentro” (no domicílio), mas do lado de fora (no espaço público) ainda há muito a 
se conquistar. Destacou o alcance da universalização do acesso a serviços básicos, como 
transporte e mobilidade, sobretudo urbana. Afirmou que a universalidade desses serviços 
deve garantir o direito de acesso dos grupos mais vulneráveis. Alertou para que seja viabi-
lizada a inclusão produtiva para aqueles que têm menos acesso ao mercado de trabalho. 
Sobre habitação e saneamento básico, afirmou que ainda temos números desafiadores que 
precisam ser enfrentados. Ressaltou que um desafio é que as políticas federais que já têm 
um escopo definido e que estão numa lógica de muita efetividade muitas vezes encontram 
barreiras e dificuldades de execução no plano local.  Falou também sobre o problema da 
mercantilização dos serviços básicos e das enormes dificuldades encontradas na capacita-
ção de gestores locais para a implementação das políticas públicas. Por fim, argumentou 
que os servidores federais devem se questionar sobre como se pode avançar nessa agenda 
de enfrentamento à pobreza e à desigualdade.
Temas: universalização do acesso a serviços; inclusão produtiva; mobilidade urbana; ca-
pacitação de gestores locais.

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comuni-
dades (CNPCT – Povos Ciganos)
Representante: Maura Piemonte

Relatou que o segmento do qual faz parte está no Brasil há mais de 450 anos. Embora 
estejam há tanto tempo no país, os ciganos continuam excluídos das políticas públicas. 
Afirmou que o nomadismo de seu segmento é imposto pela falta de acesso a territórios, e 



que os acordos firmados pelo governo, por meio do guia de políticas públicas para povos 
ciganos, até o momento não estão sendo cumpridos pelos entes federados. Relatou o epi-
sódio do incêndio de um acampamento cigano em Guarulhos, ocorrido após uma reunião 
do grupo com o Ministro Gilberto Carvalho; e também o episódio da prisão de ciganos 
no estado do Paraná após o saqueamento de um caminhão de arroz. Disse que embora o 
saque tenha sido feito por diferentes pessoas, apenas os ciganos foram presos e tiveram a 
fiança estipulada em 20 mil reais. Afirmou que é muito difícil ser cigano da etnia Calon no 
Brasil, pois não há acesso a escolas e há preconceito no SUS. Solicitou que seja feito um 
censo para contagem da população cigana, que não se sente representada pelas definições 
de raça que são usadas para definir a população. Finalizou solicitando ajuda ao Ministro 
Gilberto Carvalho para que o povo cigano possa ter acesso aos serviços básicos que o povo 
brasileiro tem, pois os ciganos são, também, brasileiros.
Temas: criminalização de povos ciganos; censo; acesso a serviços básicos; políticas públi-
cas para povos ciganos.

Action Aid
Representante: Jorge Romano

Disse que o depoimento de Maura Piemonte reforça a necessidade urgente do combate à 
extrema pobreza e à exclusão. Levantou quatro pontos que acredita que devem ser conside-
rados para o futuro: 1) Portas de saída dos programas – alertou para o perigo de que essas 
portas sejam portas giratórias – questionou como se pode garantir que o esforço feito para 
saída da pobreza se consolide e não haja retorno das famílias mais vulneráveis à pobreza 
extrema; 2) Foco no combate à desigualdade. Relatou a questão de bolsões de pobreza que 
surgem, por exemplo, nas áreas onde predomina o agronegócio; 3) Concentração de ter-
ras –  elemento fundamental na discussão para superação da pobreza; 4) Promoção mais 
eficiente da mobilização popular – afirmou que o problema da falta de mobilização não é 
apenas responsabilidade da sociedade civil. Diz que houve uma despolitização da inclusão, 
com ações individuais que transformam os atores desse processo em beneficiários, e não 
em sujeitos do processo de inclusão. Questionou como podemos incorporar essa enorme 
massa de beneficiários e transformá-la em sujeitos de um novo processo de inclusão. Afir-
mou que é necessário um fortalecimento de associações, grupos organizados e articulados 
que atuem em defesa dos programas e das políticas públicas.
Temas: combate à pobreza e à exclusão; portas de saída; desigualdade de renda; acesso à 
terra; mobilização popular.

Povos Tradicionais de Matriz Africana (Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar – Consea) 
Representante: Regina Barros Goulart Nogueira

Mencionou a fala do senhor Jorge Romano. Afirmou, a partir da apresentação da Ministra 
Tereza Campello, que os avanços são inegáveis, pois conseguimos enfrentar a fome. Partin-
do de uma fala do ex-presidente Lula, que dizia que não se pede consciência a quem tem 
fome, alegou que, agora que a extrema pobreza foi superada, é necessário levar consciên-



cia à população pobre. Relatou a experiência da inclusão dos povos tradicionais de matriz 
africana no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Mesmo com toda a capilaridade 
característica dos povos de terreiro, foi possível fortalecer o enfrentamento ao racismo e 
ao preconceito contra esses povos, bem como a criação de políticas específicas dentro de 
algumas comunidades, como foi o caso do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional. 
Essas ações têm garantido soberania alimentar e inclusão desse segmento em linhas pro-
dutivas em alguns estados. Questionou o fato de os povos tradicionais de matriz africana 
não serem citados como resultado de nenhuma política. Levantou ainda a questão do 
acesso à terra, afirmando que o desafio é grande e que é necessária a apropriação de uma 
política pública como uma mudança de paradigma. Finalizou dizendo que o que se leva do 
encontro são subsídios importantes para que não se admitam retrocessos no futuro.
Temas: consciência popular; segurança alimentar; acesso à terra; inclusão produtiva de 
povos tradicionais de terreiros.

Pastoral Nacional do Povo de Rua (PNPR)
Representante: Cristina Bove

Dirigindo-se à Ministra Ideli Salvatti, alertou sobre a necessidade do reconhecimento dos 
direitos da população em situação de rua. Apontou também a necessidade de ampliar o 
diálogo e buscar caminhos e respostas às especificidades dessa população. Disse que a 
despeito de todo o esforço envolvido no Plano Brasil Sem Miséria, a população em situação 
de rua ainda precisa romper muitas barreiras, pois grande parte ainda não tem acesso à 
alimentação digna. Ressaltou que a população de rua quer superar essa situação e que os 
meios para que isso ocorra relacionam-se ao acesso a políticas de habitação e a políticas de 
geração de trabalho e renda. Disse que é necessária a ampliação desse diálogo, sobretudo 
no que diz respeito à habitação. Falou sobre a importância de que seja realizado um censo 
para a contagem da população em situação de rua, lembrando que já houve reuniões com 
equipes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas nada ainda foi estru-
turado. Disse que é necessário um planejamento para essa ação, para que a população de 
rua já possa ser contabilizada no próximo Censo (2020). Relatou que já houve algumas 
conquistas para essa população no que se refere à economia solidária, mas acredita que o 
orçamento da Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes/MTE) precisa ser amplia-
do para que se consiga atender a demanda da população de rua, para além dos catadores 
de materiais recicláveis, que têm mais espaço nessas ações. Por fim, trouxe uma questão 
que considera urgente: o Projeto de Lei Complementar nº 39/2004. Reforçou a necessidade 
de um debate amplo sobre esse tema.
Temas: população de rua; segurança alimentar e nutricional; habitação; inclusão produti-
va; censo; economia solidária; PL nº 39.



Movimento Nacional da População de Rua (MNPR)
Representante: Samuel Rodrigues

Afirmou que seu discurso se aproxima do que foi dito por Cristina Bove na luta em favor 
da população em situação de rua, com o diferencial de que ele tem a experiência de ter 
sido morador de rua. Disse que, como mostrou a apresentação da Ministra Tereza Cam-
pello, os avanços são notados. Citou números encontrados no portal da Secretaria de 
Avaliação e Gestão da Informação do MDS, mencionando um total de 26 mil pessoas em 
situação de rua inscritas no Cadastro Único, sendo que 20 mil delas são beneficiárias do 
Bolsa Família. Afirmou que o número de pessoas em situação de rua é maior do que o 
divulgado atualmente e que, apesar do número elevado, existem atualmente apenas 24 
mil vagas em serviço de acolhimento, o que, estima, deve representar aproximadamente 
um quarto do número de pessoas que necessitam do serviço. Desse modo, todo o resto 
desse contingente dorme na rua por não ter opção de um local para dormir. Reforçou a 
ideia de que seja criado um Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos e um pro-
jeto do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de sua Secretaria Nacional de Eco-
nomia Solidária, para atendimento das demandas e consequente inclusão da população 
em situação de rua. Reconheceu e agradeceu o reforço no apoio do Ministério da Saúde 
nos eventos e capacitações do corpo profissional da saúde que atende essa população 
nas ruas. Ressaltou a necessidade de que os centros de assistência social, postos de saúde 
e escolas sejam referências para a população de rua. Relatou, como exemplo, que em 
Belo Horizonte existem apenas 2 Centros Pop para uma população de aproximadamente 
2 mil pessoas que vivem nas ruas. Disse que o Centro Pop é um bom equipamento, mas 
precisa de ampliação e de um diagnóstico baseado em seus indicadores. Levantou ainda 
a questão da habitação como um direito e não como um bem financeiro. Agradeceu o 
convite e colocou o MNPR sempre à disposição.
Temas: população em situação de rua; Centro POP; Centro Nacional de Defesa dos Direitos 
Humanos; CRAS; CREAS; UBS; economia solidária, habitação.

Movimentos dos Retireiros do Araguaia/Comissão Nacional de Desenvolvi-
mento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT)
Representante: Rubem Taverny

Sentiu-se contemplado com o que foi falado por Leninha, da ASA, e Jorge, da ActionAid. 
Parabenizou a Ministra Tereza pela sua apresentação, mas disse que alguns aspectos ainda 
são preocupantes. Afirmou que a questão de territórios onde vivem povos tradicionais ain-
da precisa ser enfrentada e debatida, e relatou que há povos sofrendo com ações de ame-
aças e despejos. Relatou casos de famílias que precisaram vender suas terras e acabaram 
migrando para as cidades, para morar em lixões ou ocupações. Reforçou que os povos e 
comunidades tradicionais precisam de território. Por fim, também pontuou a necessidade 
de dar acesso ao registro civil de nascimento e ao Minha Casa Minha Vida.  
Temas: regularização fundiária e acesso aos territórios; registro civil de nascimento; SUS; 
Minha Casa Minha Vida.



Viva Rio
Representante: Sebastião Correia dos Santos

Iniciou sua fala com uma breve análise sobre as classes sociais e a mobilidade social obser-
vada no Brasil nos últimos anos, e pontuou a questão como um desafio, já que o governo 
tem construído políticas públicas que reforçam a questão das classes sociais de consumo, 
sem problematizá-la. Ponderou que as novas classes sociais precisam pensar criticamente 
sobre o que é ser uma classe consumidora, numa proposta de consumo responsável, sus-
tentabilidade, preservação ambiental, e que o governo pode ajudá-las nisso. Afirmou que 
parte dos sonhos da população mais pobre está sendo realizada com o Plano Brasil Sem 
Miséria, mas apenas uma parte. Disse que ficou feliz em ver as cisternas georreferenciadas 
na apresentação da Ministra Tereza Campello e sugere que, ao lado dessas cisternas, sejam 
implantados biodigestores, individuais ou coletivos, para que se resolvam os problemas de 
saneamento básico das famílias beneficiárias.
Temas: mobilidade social; classes sociais; classe consumidora; consumo responsável; sus-
tentabilidade; cisternas; biodigestores.

Movimento Ação e Cidadania (Conselho Nacional de Segurança Alimentar 
- Consea) 
Representante: Ribamar Araújo

Lembrou que no início das ações para criação de linhas de microcrédito era necessário 
buscar recursos na Alemanha e na Holanda para conseguir implementá-las. Afirmou que 
atualmente o microcrédito está popularizado e que há amplo acesso a quem dele neces-
sita. Relatou a instalação de seis restaurantes populares de São Luís/MA, ressaltando que 
ainda há pobreza na cidade, mas que esses restaurantes oferecem seis mil refeições por 
dia. Frisou que a questão do acesso à terra ainda é um desafio que precisa ser enfrentado 
e que os dados sobre segurança alimentar em áreas tituladas ainda são muito preocupan-
tes, apesar dos avanços já alcançados. Sobre a regularização de territórios, conta que há 
áreas em que houve regularização, mas não houve “desintrusão”, e os senhores da “casa 
grande” continuam rondando, perseguindo e intimidando as famílias. Relatou o caso do 
município de Alcântara/MA, onde houve um deslocamento de comunidades quilombolas 
devido à construção da Base de Alcântara.
Temas: acesso ao microcrédito; restaurantes populares; segurança alimentar; regulariza-
ção fundiária e acesso à terra; deslocamento de comunidades quilombolas.

Articulação Nacional de Travestis (Antra)
Representante: Bianca Moura

Falou sobre a atuação e a luta dos transexuais e travestis. Enfatizou que, embora os tran-
sexuais tenham conquistado o direito de usar seu nome social, essa é apenas uma parte 
da inclusão social deste grupo. Disse que transexuais morrem devido à falta de políticas 
públicas para esse público. Defendeu que o estigma da prostituição dado aos travestis deve 



ser combatido. Disse que a população ainda apresenta resistência ao direito dos transexuais de se 
assumirem como mulheres.  
Temas: transexuais; travestis; políticas públicas.

Pesca Artesanal (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
– Consea)
Representante: Nei Simas

Disse que se alegra com os números do Plano Brasil Sem Miséria. Ressaltou que em 12 anos fo-
ram alcançadas mais conquistas do que em 500. Contou que 3.500 famílias da pesca artesanal 
receberam assistência técnica, um número muito pequeno para um país que está conseguindo 
combater a miséria. Afirmou que a pesca artesanal é uma forma de combater a fome, pois é o 
maior produtor de pescado do país, respondendo por 85% do pescado nacional. Salientou que 
os pescadores artesanais não têm conseguido levar seu produto para a mesa do brasileiro. Disse 
que os quilombolas do Maranhão não têm conseguindo vender seu pescado, pois existe muita 
burocracia. Defendeu que é necessário investir mais nessa atividade tão importante para o país, 
com políticas mais agressivas, que cheguem até os produtores, garantindo, assim, que o pescador 
consiga vender sua produção.
Temas: pesca artesanal; assistência técnica.

Oxfam
Representante: Carlos Aguilar

Parabenizou o Plano Brasil Sem Miséria e afirmou que a desigualdade extrema é um problema his-
tórico e estrutural no Brasil. Disse que o desafio é a convocação de um grande pacto nacional pelo 
fim da desigualdade. Para isso, é necessário que a sociedade civil, as universidades, os organismos 
internacionais e os três poderes se comprometam com ações e políticas concretas para superar a 
extrema pobreza no Brasil. Defendeu que é necessário convencer a opinião pública brasileira de 
que é possível superar a desigualdade, e de que o Brasil possui condições para isso. 
Temas: desigualdade extrema; pacto nacional pelo fim da desigualdade.

Rede Evangélica Nacional de Assistência Social (Conselho Nacional de Se-
gurança Alimentar e Nutricional - Consea) 
Representante: Werner Fuchs

Declarou que o Brasil sem Miséria está proporcionando emancipação no país. Argumentou que a 
desigualdade no Brasil não é apenas social, étnica ou de gênero, ela é estrutural e sistêmica. Pon-
derou que é difícil avaliar em que medida o Brasil sem Miséria está contribuindo para essa mudan-
ça estrutural e sistêmica. Disse que a violência nas cidades está aumentando e não há programas 
no Plano BSM que abordem essa questão. Ressaltou a importância do trabalho de comunidades 
religiosas, tirando jovens das drogas. Disse que os equipamentos sociais para jovens são quase 
inexistentes e que é necessário criar espaços para eles, como centros culturais e escolas de futebol. 
Sugeriu que seja feita uma parceria com o Ministério da Cultura e o do Esporte para alcançar esse 
segmento da população e retirar essas pessoas  da violência urbana.
Temas: desigualdade; invisibilidade de grupos; violência nas cidades.



Fórum da Reforma Urbana (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional - Consea)
Representante: Aldenora Gonzalez

 Apontou que a entrega das lanchas de assistência social na Amazônia representa um enor-
me avanço, porque uma das dificuldades existentes, principalmente no estado do Amapá, 
era alcançar os ribeirinhos, que estavam distantes e isolados e hoje podem receber os be-
nefícios do Plano. Afirmou que a universalização do atendimento da população precisa ser 
uma prioridade do Governo Federal, principalmente com a população mais necessitada. 
Reclamou que são poucos os ministérios que dialogam com o Fórum da Reforma Urbana, 
e que é necessário fortalecer e expandir o diálogo com a sociedade civil. Argumentou que a 
parte do Minha Casa, Minha Vida que atende quem vive no campo, ribeirinhos, quilombo-
las, indígenas e extrativistas corresponde a apenas 20% do valor total do programa, sendo 
necessário aumentar o orçamento para a vertente rural. Enfatizou que é necessário assumir, 
juntamente com a Reforma Urbana, um compromisso para dialogar com os governadores 
e os municípios para que eles possam olhar com mais atenção para o Programa Minha 
Casa, Minha Vida destinado às entidades sociais.
Tema: lanchas da assistência social; Minha Casa, Minha Vida Rural.  

Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedo (Abrinq)
Representante: Caterina Volkov

Disse que os avanços do Plano Brasil Sem Miséria são notórios e ressaltou que ainda existem 
muitos municípios no Brasil que têm baixa cobertura de esgotamento sanitário e água ade-
quada, principalmente na região Norte. Enfatizou que o Brasil não conseguirá diminuir o 
índice de mortalidade materna, um dos objetivos do milênio, e que há um alto índice de ado-
lescentes grávidas no país, o que acaba sendo um propulsor de miséria. Lembrou que mesmo 
com os avanços do Plano, e com a diminuição da desigualdade, não houve diminuição da 
violência. É necessário fazer uma proposta interministerial de combate à violência.
Temas: rede de esgoto; mortalidade materna; gravidez na adolescência.

Coordenação Nacional de Articulação de Comunidades Negras Rurais Qui-
lombolas (Conaq) 
Representante: Nelson Nunes

Disse que há entraves no acesso dos povos e comunidades tradicionais ao Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) e ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 
Destacou que o Programa Nacional de Habitação Rural deveria priorizar as comunidades 
indígenas e quilombolas. O grande problema, em sua opinião, é o território. Ressaltou que 
as cisternas de produção têm ajudado o trabalho dessas comunidades, pois agora elas 
vendem seus produtos mesmo em épocas de seca. Sem as cisternas, a situação com a seca 
seria ainda mais grave. Cobrou que a regularização fundiária para os povos e comunidades 
tradicionais seja colocada como pauta do governo.
Temas: PAA; PNAE; Programa Nacional de Habitação Rural; cisternas; regularização fundiária. 



Organização das Nações Unidas (ONU)
Representante: Jorge Chedieck

Disse que os Diálogos são uma mostra de transparência do Governo do Brasil e que a 
pobreza está caindo, a qualidade de vida da população subindo e os objetivos que foram 
estabelecidos em 2011 já estão sendo repactuados, pois os resultados foram além do es-
perado. Afirmou que o Brasil tem se tornado um exemplo a nível mundial, pois é um país 
democrático, multirracial e multicultural, sendo um exemplo e uma esperança para o resto 
do mundo, pois está mostrando que em uma geração é possível mudar a natureza de uma 
sociedade. Ressaltou que não é à toa que a ONU sedia três centros globais no Brasil: um 
centro de pobreza, um centro de desenvolvimento sustentável e um centro de alimentação 
escolar. Afirmou que, ao mencionar a experiência brasileira para outros países, destaca, 
além da dimensão técnica, a forma como as coisas são feitas. Primeiro, a lição de que as 
pessoas não são objetos. Segundo, o fato de que Plano Brasil sem Miséria é o resultado 
de um engajamento de diferentes níveis – estados, municípios, Governo Federal e socie-
dade civil –, que além de serem sujeitos dessas mudanças, também são atores, cobrando 
as mudanças. Ressaltou que esteve em muitos países, mas em poucos deles é possível ter 
uma reunião com sete ministros de Estado, no palácio presidencial, prestando contas de 
seu trabalho à sociedade civil.
Temas: transparência governamental; democracia.



COMENTÁRIOS DAS MINISTRAS, DOS MINISTROS E DAS DEMAIS 
AUTORIDADES 

MINISTRA TEREZA CAMPELLO

A Ministra Tereza Campelo afirmou que todas as sugestões devem ser acolhidas, e que 
alguns questionamentos da sociedade civil demonstram que o Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome(MDS) tem que melhorar a divulgação de suas realizações. 

Afirmou que há um esforço para que os públicos específicos sejam cadastrados no Bolsa 
Família. Esse trabalho não é feito apenas com os novos beneficiários, mas também com 
aqueles que já foram cadastrados – ribeirinhos, catadores, quilombolas, indígenas, assenta-
dos – mas sem identificação. 

Sugeriu que os representantes dos quilombolas, indígenas, ciganos e da população negra 
conversassem com alguns servidores do MDS sobre as pesquisas que estão sendo feitas para 
esse público, estudando apenas os efeitos que o Bolsa Família teria nessas comunidades. 

Em relação ao Censo, enfatizou que o Governo precisa da ajuda dos movimentos sociais 
para avançar mais rápido. É necessário pensar o Censo agora, fazer um diálogo com o 
IBGE, para que o questionário do Censo seja aprimorado e as famílias que não possuem 
endereço sejam incluídas. 

Sobre a questão de território e terra, afirmou que seguem um caminho diferente das solu-
ções que o Plano tem conseguido produzir. Informou que, no campo, o Plano tem chegado 
com renda, assistência técnica e fomento. Ressaltou que talvez seja necessário somar às cis-
ternas os quintais produtivos, e também acolher biodigestores e pensar sobre como avançar 
na construção de tecnologias sociais.  

No meio urbano, disse que é preciso avançar na agenda de transporte, mobilidade urbana 
e saneamento pois, caso contrário, corre-se o risco de perder um conjunto de avanços nas 
outras áreas, inclusive na de inclusão produtiva. O tempo e a dificuldade para vencer as bar-
reiras das grandes cidades é uma questão federativa. Afirmou que é importante continuar 
construindo políticas públicas articuladas, organizadas por sistemas; estados com um pa-
pel, Governo Federal com outro. É necessário avançar na gestão dos estados e municípios.

Enfatizou que os criadores do Brasil Sem Miséria optaram por incluir no Plano apenas pro-
gramas que tivessem abrangência nacional e grande impacto, e que pudessem ser replica-
dos nacionalmente. Isso acabou tirando, em alguns casos, o olhar dos públicos específicos. 
Afirmou que, com os resultados já colhidos pelo Plano, agora é necessário voltar-se para 
esses públicos. O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE) e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 
(Pronaf) têm que fazer esse recorte.



Ressaltou que quando se pensa no PNAE, é preciso lembrar que as compras são diversifica-
das, como a do açaí, por exemplo. Não é possível padronizar a produção de arroz, feijão e 
macarrão. Para cada caso, a atuação é diferente. Assim, embora seja necessário pensar em 
grande escala, em programas homogêneos, também é preciso se preocupar com o detalhe. 
Enfatizou que o Governo tem a obrigação de olhar a diversidade, fortalecer as diferenças, 
buscar a igualdade e a justiça, valorizando as diferenças culturais e as diversidades do país.

Frisou que existe um papel de mobilização da população pobre, da população que foi 
historicamente excluída, na construção de uma agenda mais solidária, menos consumista, 
na construção de espaços cooperativos, de economia popular e solidária, de combate ao 
preconceito. Isso envolve a mobilização da sociedade. 

Disse que não cabe ao governo organizar a sociedade civil, mas cabe a ele discutir como 
a sociedade civil organizada soma esforços de mobilização para avançar na superação das 
várias misérias, não só de renda. Afirmou que só há um jeito de avançar no processo de 
envolvimento da sociedade civil organizada nos esforços para a superação do preconceito, 
que é sentando junto e dialogando. 

MINISTRO GILBERTO CARVALHO

Afirmou que as intervenções da sociedade civil que trouxeram belas contribuições. So-
bre a pergunta de Samuel Rodrigues e Cristina Bove (militarização das guardas muni-
cipais), afirmou que o projeto estava na Casa Civil, e de fato é um projeto complexo, a 
ser discutido no governo.

Agradeceu a presença de todos e ressaltou a generosidade que há dentro de cada um e a 
importância do trabalho de todas as entidades, no engajamento individual e coletivo. Disse 
que o Brasil deveria fazer um monumento de agradecimento a todos os militantes sociais 
que se dedicam a essa tarefa e que a presença da sociedade civil e dos representantes do 
governo precisa ser muito valorizada. Enfatizou que é muito importante que o governo 
abra a sua agenda e se dedique a ouvir os movimentos sociais. 

Ressaltou que o desafio final que a Ministra Tereza Campelo coloca é fundamental, pois a 
pior ilusão que se pode ter é a de que a ideologia da elite está apenas no alto, apenas entre 
aqueles com poder econômico. 

Afirmou que o Brasil Sem Miséria, e tudo que ele representa, realiza o sonho central de ju-
ventude de parte dos presentes, que é o de combater a fome e dar dignidade mínima para 
as pessoas. Mas disse que também sonham com um novo padrão de sociedade, que, para 
além de governar construindo pontes, dando infraestrutura, educação e saúde, construa 
um projeto que envolva sociedade civil, sindicatos, associações, partidos, instituições.



Enfatizou que a reforma política não pode ser romântica, pois ela é muito importante e de-
cisiva. Afirmou que se a sociedade não fizer um movimento parecido com o das Diretas Já, 
não haverá uma reforma política. Encerrou lembrando que em dezembro haverá uma nova 
edição dos Diálogos, para a avaliação final do Plano Brasil Sem Miséria.  

PAUL SINGER  

Afirmou que o que se pratica nos Diálogos é a democracia participativa. E isso é um passo 
qualitativo enorme em relação à democracia que havia nas últimas gerações em nosso país. 
Enfatizou que não se lembra de nenhum outro momento em que a sociedade civil e gover-
no se encontraram com tal nível de igualdade e liberdade. Disse que é necessário garantir 
que esses diálogos não só se repitam mais, mas sejam rotineiramente realizados em todos 
os municípios do Brasil e também nos estados. 

Frisou que não tem sentido as pessoas elegerem representantes e ficarem quatro anos espe-
rando a eleição seguinte para saber se eles irão ou não atender aos anseios da população. 
Disse que se a sociedade civil não estivesse participando desse processo, abrindo os olhos 
do Governo e dizendo o que ele não está fazendo direito, muita coisa não seria mudada. 

Afirmou estar plenamente convicto de que, sem a participação da sociedade civil no 
governo brasileiro através do diálogo direito e, eventualmente, através da internet, não 
se pode avançar.

Encerrou seu comentário parabenizando a todos os presentes. 
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