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O desafio em dados selecionados: 
família/domicílios 

• O estado não tem indicadores sociais típicos do Centro-sul. Geralmente é o pior estado do Centro-sul, e

se aproxima mais do perfil das regiões Norte e Nordeste em muitos dos indicadores.

• Embora a mortalidade infantil no estado esteja na média em relação à brasileira (em 2019, 13,2 por mil

nascidos vivos, comparado a 13,3 no Brasil), é a mais alta do Sudeste. O Espírito Santo tem a menor taxa

da região (10,7 por mil nascidos vivos).

• Entre crianças pobres de 0 a 9 anos de idade, 58,5% vivem com responsável e cônjuge, comparado a

91,2% entre os ricos. No Brasil, respectivamente, 69,9% no primeiro grupo, 91,1% no segundo.

• Famílias pobres tem filho mais cedo em relação à famílias ricas. No Rio, a diferença é maior. A razão entre

a idade dos responsáveis e de seus filhos na faixa de 0-9 é de 6,0 em domicílios pobres fluminenses (6,6

no Brasil), comparado a 12,9 entre os 20% mais ricos do estado (11,2 no Brasil).

• 78,6% das crianças e jovens pobres de 10-17 anos viviam em domicílios sem microcomputador (dados de

2019), comparado a 5,5% entre os mais ricos.
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Crianças e adolescentes em situação de 
pobreza - 2020

Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em situação de pobreza (%) - 2020
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O desafio em dados selecionados: 
família/domicílios 

• Tomando como base o grupo que em 2005 tinha entre 10 e 16 anos e que estavam como dependentes

no programa Bolsa Família no ERJ:

• em 2019, essas pessoas tinham entre 24 e 30 anos.

• 16,1% destas pertenciam a famílias que tinham pelo menos um membro beneficiário do programa de

transferência.

• O Rio tem assim um padrão de dependência de programas de bem-estar relativamente duradouro (é a

maior taxa de permanência intergeracional no programa fora das regiões Norte e Nordeste).

• A taxa de desemprego de jovens no Rio de Janeiro (15 a 29 anos) era de 27% (comparado a 21% no

Brasil) no 4º trimestre de 2019.
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O desafio em dados selecionados: 
Escolarização

• ANA (2016), RJ, 3º ano EF: 40% com proficiência adequada em matemática; 40% em leitura; 65% em

escrita. É superado nos três indicadores por todos os estados das regiões sudeste, sul e centro-oeste, e

também por Ceará; também é superado pelo Acre em leitura e matemática; e por Rondônia em leitura.

• Em 2019, o IDEB da rede estadual do Ensino Médio estava em 20º lugar no país.

• 17% das pessoas entre 15 e 17 anos não frequentavam a escola, embora não tivessem ainda o ensino

médio completo (Brasil, 13,9%)

• Distorção série-idade (>= 2 anos de atraso): 45% nos anos finais do ensino fundamental e 42% no ensino

médio, enquanto que no Brasil essas taxas são, respectivamente, de 22% e 29%, e no Sudeste, 17% e 23%.
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Enfrentamento do problema: 
Arcabouço lógico

• Objetivos da política social integrada: a) promoção da mobilidade social, que na base da pirâmide

coincide com políticas que promovam a saída permanente da pobreza; b) construção de uma rede

confiável e ampla de seguridade social; c) eliminação das desigualdades extremas.

• Ações integradas, pois: a) os eventos de riscos individuais são correlacionados entre si; b) família e

território não são “tratáveis” a não ser pelo envolvimento de diversos atores (secretarias de governo;

outros poderes – inclusive vara de crianças e adolescentes/MP/defensoria; sociedade civil).
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Políticas integradas para a 
superação da pobreza

• Reforçar o papel integrador exercido pelo Cadastro Único

• Investimento em formação e capacitação dos profissionais municipais dos Centros de Referência (CRAS)

para atendimento nas linhas do PAIF (Programa de Atenção Integral à Família), ou seja, protocolos bem

definidos para visitações familiares, reuniões de planejamento participativas, etc.

• Investimento em dados mais atualizados do Cadunico (famílias não tem incentivos para manter os dados

atualizados); aperfeiçoamento do questionário de modo a permitir focalização de ações de média e alta

complexidade da assistência social, e para produzir indicadores e metas de desenvolvimento social para

indivíduo, família e território.
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Políticas integradas para a superação da pobreza e 
promoção da mobilidade social: 
cinco eixos temáticos de intervenções

A. Apoio a famílias vulneráveis a partir das mães e avós (“Mães gestando o futuro”), 

• inclusão produtiva e encaminhamento a serviços assistenciais complementares.

• um sistema de planejamento e monitoramento tendo a família como unidade;

B. Primeiro a primeira infância, 

• com foco em famílias com crianças de zero a seis anos,

• Exemplos de ações: acompanhamento à gestante, monitoramento de vacinação, apoio psicossocial às gestantes e mães,

C. Suporte à juventude vulnerável, 

• rede multissetorial envolvendo várias secretarias estaduais;

D. Apoio a territórios vulneráveis, 

• incluindo um plano de desenvolvimento local.

E. Governança do combate à pobreza e 

Total de 33 propostas divididas em cinco eixos temáticos
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Políticas integradas para a superação da pobreza: 
quatro eixos temáticos de intervenções

• Proposta 1: apoio a famílias vulneráveis a partir das mães e avós (“Mães gestando o futuro”). Consiste em:

• 1.1 Elaboração de plano de desenvolvimento familiar, por família

• 1.2 Melhoria do Cadunico: Atualização anual do Cadunico; Expansão do questionário do Cadunico para inclusão de indicadores de carência no

acesso a serviços de proteção familiar e de promoção familiar; Incorporação de informações sobre todos os programas de transferência de renda

no detalhamento da renda da família.

• 1.3 reuniões mensais com grupo de mães e avós, orientadas por programa socioeducativo que incluiria, dentre outros itens, violência contra a

mulher, saúde reprodutiva, educação financeira; drogadicção.

• 1.4 Estruturação de rede de apoio psicossocial para famílias que necessitassem

• 1.6 Construção de índice de desenvolvimento familiar (IDF)

• 1.7 Definição de metas gradativas por família, com base no IDF, e, para cada estágio de desenvolvimento familiar, definição de ações específicas.

• 1.8 Definição de prateleira de programas de inclusão produtiva no apoio à família, que inclua: a) programas de capacitação; b) apoio ao

microcrédito; dentre outros.

• 1.9 Estruturação de assessoria técnica aos municípios na operacionalização das ações do CRAS (com produção de materiais de apoio, capacitação

de profissionais; concepção de sistemas de monitoramento e avaliação.

• 1.10 Comitê de Combate à Pobreza: Definição de governança intersetorial e intergovernamental, no âmbito da Casa Civil do Governo do Estado
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Políticas integradas para a superação da pobreza:
quatro eixos temáticos de intervenções

• Proposta 2: Apoio integrado à primeira infância (Primeiro a Primeira Infância). Consiste em:

• 2.1 Articulação de programas voltados à gestantes, mães e crianças de 0-6 anos, com focalização em unidades familiares

vulneráveis.

• 2.2 Definição de protocolo único de atendimento no âmbito das secretarias de assistência, saúde e educação

• 2.3 Universalização do pré-natal para gestantes dos grupos prioritários

• 2.4 apoio técnico e a melhorias habitacionais para mães crecheiras

• 2.5 programas de desenvolvimento de habilidades parentais, em cursos oferecidos a mães e avós em Creches Polo, em articulação

com o programa Criança Feliz (ou que venha a substituí-lo)

• 2.6 programas de bibliotecas municipais, com foco na primeira infância

• 2.7 revisão do marco regulatório de creches, buscando maior flexibilidade para reduzir custos e aumentar eficiência

• 2.8 Estruturação de assessoria técnica aos municípios na operacionalização das ações do CRAS (com produção de materiais de

apoio, capacitação de profissionais; concepção de sistemas de monitoramento e avaliação.

• 2.9 Estruturação de governança nos moldes da proposta 1 (dentro do mesmo Comitê)
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Políticas integradas para a superação da pobreza:
quatro eixos temáticos de intervenções

• Proposta 3: Apoio integrado à juventude (Um pacto pela juventude). Consiste em:

• 3.1 construção de uma Parceria Multissetorial, envolvendo governos de diferentes níveis, nas áreas de assistência, saúde, educação,

cultura, esporte e lazer, trabalho e justiça, além de organizações da sociedade civil, mídia, universidades e empresariado, sob a liderança

do Governador, em torno do desafio de garantir um futuro melhor para nossos jovens pobres.

• 3.2 O público-alvo desta parceria seriam adolescentes, e jovens pobres e vulneráveis entre 12 e 19 anos, com prioridade para negros e

pardos, em situação de extrema pobreza ou pobreza, com baixa escolaridade, fora da escola, trabalhando, desempregado ou Nem-Nem, com

alto risco de evasão (defasagem idade/série, baixo desempenho, adolescentes grávidas), autor de ato infracional ou em situação de rua.

• 3.3 implantação de programas de Jovens Aprendizes e Estagiários, nos órgãos de administração direta e nas empresas públicas

estaduais, (b) a criação de incentivos para que as empresas fornecedoras de serviços implantem programas de Jovens Aprendizes e

estágios para os jovens dos grupos prioritários.

• 3.4 Encaminhamento prioritário do público-alvo (3.1) a serviços complementares de proteção (documentação, apoio psicossocial, etc).

• 3.5 Criação de centros de juventude, espaços pacíficos de convivência, interações sociais positivas, lazer e cultura, acesso à tecnologia,

capacitação e introdução ao mundo do trabalho.

• 3.6 Governança intersetorial no âmbito exclusivo do governo do estado
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Políticas integradas para a superação da pobreza:
quatro eixos temáticos de intervenções

• Proposta 4: Desenvolvendo o território. Consiste em:

• 4.1 criação de Parcerias Multissetoriais Locais, envolvendo setores governamentais das áreas de

assistência, saúde, educação, segurança pública, trabalho, meio ambiente, habitação, cultura, esporte e

lazer e justiça, além de organizações e lideranças comunitárias (incluindo os segmentos religiosos), da

universidade e do setor privado, destinadas a conceber, implantar, acompanhar e avaliar um Plano de

Desenvolvimento Local

• 4.2 público-alvo seriam territórios informais (favelas) com grande percentual de população pobre, bem

como municípios de baixo IDHM.

• 4.3 Capacitação do “agente de desenvolvimento local”, com formação específica, encarregado também de

promover a articulação da ação de Agentes Comunitários dos setores de saúde, assistência social e

educação, em função do PDL. Parceria com a CUFA e/ou outras organizações especializadas na formação

de líderes (como Gerando Falcões).
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Políticas integradas para a superação da pobreza:
quatro eixos temáticos de intervenções

• Proposta 5: Governança geral do combate à pobreza multidimensional e promoção da mobilidade social

• 5.1 criação de unidade central de monitoramento e avaliação dos programas sociais (e com processos

incorporados ao sistema de elaboração orçamentária do estado).

• 5.2 sujeito à 4.1, priorização das ações no orçamento do estado.

• 5.3 comitê de superação da pobreza, no âmbito político, sob a presidência do governador de estado,

define ações prioritárias.

• 5.4 Criação de Centro Estadual de Formação de Profissionais da Área Social (CEFPAS), voltado para

profissionais com atuação nos níveis estadual e municipal, nos setores da assistência, educação, saúde,

segurança pública, trabalho, cultura e lazer e desenvolvimento econômico. O currículo desta formação

deveria privilegiar uma visão sistêmica da pobreza e da desigualdade, que permitisse perceber a

complexidade destes problemas e a importância das abordagens intersetoriais e multissetoriais.

• 5.5 Criação de Núcleo de Colaboração Técnica com os municípios.
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Prioridades da Política Educacional: 
papel do governo estadual

• Governo estadual também tem papel de coordenador, capacitador, e articulador, do ensino básico –

operado pelos municípios.

• Diferentemente do sistema de assistência social, onde o governo estadual tem quase exclusivamente

um papel de harmonizador e de capacitador das ações municipais, no caso da política educacional o

estado é também um importante operador.

• a rede estadual possuía 19% das cerca de 846 mil matrículas nos Anos Finais do Ensino Fundamental.

• No ensino médio, em 2020, 77% das 596 mil matrículas.

• Foco da seção, portanto, foi na gestão e operação do sistema sob responsabilidade direta do governo

do estado, e em particular, o ensino médio.

• Foram apresentadas 18 propostas na área de educação.
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Prioridades da Política Educacional: 
ações de gestão administrativa e de recursos humanos

• Gestão orientada em resultados, e baseada em evidências

• As avaliações externas são a base para a reinstalação de um sistema de metas, acompanhado por planos de ação.

o Proposta 1: Reintrodução de um sistema de avaliação externa (extinto após 2016), anual, de português e matemática, ao final de cada ano 

(aplicação também nas redes municipais, pelo estado). 

o Proposta 2: Reintrodução de um sistema de avaliação externa, três vezes ao ano, para acompanhamento da evolução do aprendizado, e 

comparação ao longo do tempo. (por exemplo, Saerjinho). 

o Proposta 3: Reintrodução do Iderj (equivalente ao Ideb, mas para o Rio), calculado em anos alternados com o do Ideb, e do Iderjinho

(acompanhamento de curto prazo).

o Proposta 4: Especificação de metas para o Iderj, por escola. 

o Proposta 5: Elaboração, por escola,  de plano sistemático de ação e monitoramento do mesmo, compreendendo a) elaboração do plano; b) 

execução das ações; c) acompanhamento e avaliação; d) correção de rumos. 

o Proposta 6: No âmbito da secretaria, criação de um grupo de profissionais com dedicação exclusiva, com formação específica em gestão de

resultados, escolhidos por processo seletivo

o Proposta 7: Instituição de bônus na remuneração baseado em resultados, por unidade escolar, positivo se a meta for atingida. Bônus coletivo

para todos da unidade escolar.
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Prioridades da Política Educacional: 
ações de gestão administrativa e de recursos humanos

• Formação continuada de professores e diretores.

• Proposta 8: Treinamento dos professores com foco em língua portuguesa e matemática

• Proposta 9: Em relação aos diretores, formação contínua em ciclo de gestão baseada em dados (por

exemplo, programa Jovem de Futuro, do IU).

• Processo de seleção profissional para diretores de escola

• Proposta 10: acabar com a escolha de diretores de regionais e de escolas por mecanismos eleitorais, e

seleção mediante exame admissional que teste competências associadas a planejamento e gestão.

• Proposta 11: mudança do exame de admissão de professores, para valorizar fortemente a didática, com

alta pontuação, não se resumindo aos conhecimentos específicos.
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Prioridades da Política Educacional: 
temas prioritários

• foco em evitar o abandono escolar e posterior evasão

• A taxa de abandono média brasileira no 1º ano do ensino médio foi de 17,2% no contingente de alunos

que previamente ao evento de abandono identificado tinham dois anos ou mais de atraso escolar, e 2%

para os demais (Inep 2019, cálculos do Imds).

• Proposta 12: Para os já atrasados, Implementar um programa de aceleração/correção de fluxo escolar

• Proposta 13: Para os com risco de atraso, Programa de reforço escolar, acoplado a tutoria à distancia (o

estado deve oferecer suporte aos estudantes de ensino médio, inclusive com equipamento para

acompanhar a monitoria). Monitoria deve ser composta de alunos de universidades.

• Proposta 14: Desenvolvimento de modelo de predição de abandono e evasão, e de protocolos.

• Proposta 15: Dar continuidade ao programa de incentivos financeiros para a permanência na escola

(Renda Melhor Jovem).
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Prioridades da Política Educacional: 
temas prioritários

• Estruturar currículo de itinerário técnico previsto no Novo Ensino Médio

• Proposta 16: Definição dos currículos do Itinerário profissionalizante deve ser orientada pela composição setorial da

economia em cada microrregião

o identificar as potencialidades de cada região, onde é fundamental a interação da secretaria de 

educação com a secretaria de desenvolvimento econômico e com a secretaria de assistência e 

desenvolvimento social; 

o Parceria com as empresas ancora em cada microrregião, inclusive para desenho de currículo que inclua 

necessariamente a vivencia em ambiente de trabalho.  

o Parceria com a Firjan/Sesi/Senai para transfetrencia de tecnologias educacionais do ensino técnico

o Parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) para para fazer a ligação entre oferta e 

demanda. 
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Prioridades da Política Educacional: 
papel de articulador

• Cabe ao governo estadual também acumular funções de capacitador e de articulador de políticas educacionais no âmbito dos municípios, por

adesões mediante convênio.

• o governo estadual goiano lançou em 2021, em conjunto com os prefeitos, o Programa em Regime de Colaboração pela Criança

Alfabetizada – AlfaMais Goiás, no qual apenas 5 municípios não tinham aderido voluntariamente.

• No âmbito do Novo Fundeb (Lei 14.113 de 2020), regulamentação da repartição do ICMS orientado por resultados educacionais dos municípios.

Muito importante que seja acompanhado, a exemplo do caso do Ceará, por:

• fornecimento de cartilhas para as secretarias municipais;

• treinamento de professores baseado em práticas de alfabetização feitas em sala de aula

• guia para municípios no desenho de currículos;

• criação de arranjos colaborativos entre as secretarias municipais (e.g Escola Nota 10, governo do estado do Ceará).

• Proposta 17: Regulamentar a repartição do ICMS por município, utilizando como base a evolução do Iderj

• Proposta 18: Capacitar municípios para o atingimento de metas para o Iderj através de cartilhas, treinamento de professores, guia para o

desenho de currículos e criação de arranjos colaborativos entre escolas.
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Prioridades da Política de Saúde: 
pouca correspondência entre perfil epidemiológico e rede de serviços

• Doenças crônicas não transmissíveis e outras condições sensíveis à atenção primária compõem a

maioria das mortes no estado.

• 41% da população é idosa ou portadora de doenças crônicas (alta prevalência de diabetes, hipertensão e

obesidade)

• Duas maiores causas de morte no estado em 2019 foram as doenças cardio e cerebrovasculares,

representando 20% dos óbitos. As diabetes estão em 4º lugar. Típicas condições de sensíveis à atenção

primária (CSAP).

• Alta incidência de doenças respiratórias (aumento de 40% entre 2009 e 2019). Rio tem uma das mais altas

taxas de morbidade de tuberculose do Brasil.
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Prioridades da Política de Saúde: 
pouca correspondência entre perfil epidemiológico e rede de serviços

• Contudo, cobertura da atenção primária de saúde (APS) em queda: de 70% para 59% de 2018 a 2020 (queda de

59% para 48% na cobertura do ESF). A região metropolitana do Rio tem taxa de cobertura total de 50%, e de ESF,

39%.

• Também no atendimento de saúde à primeira infância em ações típicas de APS.

o cobertura vacinal infantil no Rio de Janeiro registrou os menores índices nos últimos cinco anos.

o A primeira dose da vacina tríplice (sarampo, caxumba e rubéola) caiu de 94% em 2017 para 56% em 

2021 (respectivamente, 86% e 71% no Brasil). 

o A cobertura contra a poliomielite caiu de 89% em 2017 para 52% em 2021 (no Brasil, em 2021 era de 67%)

• Erro estratégico: expansão das UPAs, segundo avaliação do modelo (adotado a partir de 2007), reduziu o

atendimento hospitalar que decorre de CSAP, mas isso poderia ter ocorrido através do uso do sistema de atenção

primária de saúde (APS). Melhor relação custo-efetividade. Não afetaram o número de mortes
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As maiores causas de morte no ERJ
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Cobertura vacinal - 2021
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Taxa de cobertura vacinal (%) - 2021
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Casos tuberculose – 2021
Por 100 mil habitantes
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Taxa de casos confirmados de Tuberculose - 2021
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Prioridades da Política de Saúde: 
Rede hospitalar excessivamente municipalizada e desintegrada

• Dos 1863 hospitais e unidades ambulatoriais de maior complexidade no Rio, somente 101, ou 6%, são geridos

pelo Estado. A média nacional é de 22%, e somente o Ceará e Goiás apresentam proporções menores que o Rio.

• Os municípios que assumem a gestão hospitalar tem poucos incentivos a efetivarem a integração regional,

aceitando demanda de outros municípios.

• Como consequência, na ausência de hospitais com gestão estadual, municípios pequenos, e sem capacidade de

gerir essas unidades, ficam sem sistemas de referência e contrarreferência de pacientes e gestão de filas.

• Existência de pessoas que aguardam simultaneamente, e para um mesmo procedimento, em filas do SUS e de

hospitais federais. Ou seja, uma segunda porta de entrada à serviços de saúde sem necessariamente dialogar com

os déficits do SUS

• Os hospitais realizam - comumente, com dificuldades - serviços de menor complexidade, ampliando o caráter

desintegrado dessa rede.

• São 17 propostas de saúde.
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Prioridades da Política de Saúde: 
como responder a este diagnóstico 

• Proposta 1: Efetivação da regionalização e constituição das redes de atenção à saúde

• Proposta 1.1: criação de governança regional em prol da efetivação das Regiões de Saúde. As atribuições devem ser pactuadas entre o Estado e os

Municípios, e voltadas à construção de redes regionais de atenção. É fundamental que todas as regiões garantam a oferta de serviço nos três níveis de

atenção. A formação de fóruns regionais, envolvendo atores da rede privada e sociedade civil, além dos gestores municipais, também deve ser

incentivada.

• Proposta 1.2: Ampliar o grau de integração entre os níveis de atenção, sobretudo, entre atenção primária e ambulatorial especializada. Deve-se

delinear ações de integração em função de condições específicas das Regiões de Saúde, com foco em doenças crônicas não transmissíveis, incluindo

rotinas de preparação e engajamento de líderes, profissionais multidisciplinares e usuários.

• Proposta 1.3: Implantar unidades multidisciplinares, aproveitando a capacidade instalada existente, sobretudo das UPAs.

• Proposta 1.4: Promover o compartilhamento de informações — clínicas ou não — entre os níveis de serviços e municípios em uma mesma Região de

Saúde

• Proposta 1.5: Criação de núcleos de apoio aos municípios nas Regiões de Saúde, trabalhando em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais

de Saúde (COSEMS).

• Proposta 1.6: Em conjunto com o Ministério da Saúde, mapear as vantagens comparativas dos hospitais federais e redistribuir o papel de cada um

• Proposta 1.7: Endereçar os principais gargalos na implementação das Linhas de Cuidado de Doenças Crônicas Não Transmissíveis na Atenção Primária

à Saúde
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Prioridades da Política de Saúde: 
como responder a este diagnóstico 

• Proposta 2: Fortalecimento da capacidade de planejamento, gestão e controle da Secretaria de Estado

de Saúde

• Proposta 2.1: Desenvolver diagnóstico aprofundado das demandas do sistema a partir dos dados de

produção ambulatorial/hospitalar e infraestrutura, identificando também os vazios de APS, nível de

articulação entre sistemas municipais, bem como a capacidade técnica e institucional desses sistemas

• Proposta 2.2: Instaurar, na Secretaria de Saúde, uma unidade de monitoramento estratégico, com a

função de definir, acompanhar e comunicar metas de saúde compartilhadas, engajando atores e servindo

como direcionador da atuação dos municípios e regiões de saúde.

• Proposta 2.3: Mapear políticas finalísticas lideradas pelo Estado e municípios, e priorizá-las conforme a

lógica de organização das redes saúde orientadas à atenção primária

• Proposta 2.4: Agregar, por meio de termos de cooperação técnica, organizações sociais, academia, e

setor privado para o desenho e desenvolvimento de projetos estratégicos da Secretaria de Saúde.
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Prioridades da Política de Saúde: 
como responder a este diagnóstico 

• Proposta 3: Modernização do arcabouço regulatório da saúde no estado

• Proposta 3.1 Instituir programa de condicionamento de repasses de ICMS a resultados de políticas regionais e municipais

quanto aos principais quanto aos principais indicadores de mortalidade e morbidade, relacionados as doenças com maior

incidência local. A proposta deve ser liderada pela Secretaria de Saúde, definindo os indicadores que serão incentivados, e

demandará atuação da Secretaria de Fazenda, para definição dos níveis de repasse e implementação.

• Proposta 3.2: Definir, com apoio da Procuradoria Geral do Estado, critérios mínimos de qualidade e idoneidade – que

devem valer para contratações e renovações de contratos - para a contratação de Organizações Sociais de Saúde,

promovendo uma padronização de modelos contratuais com maior transparência e incentivando o controle social

• Proposta 3.3: Estruturar unidade própria na Secretaria de Saúde, com capacidade técnica, destinada ao acompanhamento

e gestão dos contratos com Organizações de Saúde

• Proposta 3.4: Definir, para a contratualização com o setor privado, a remuneração por resultado e não por

procedimentos

• Proposta 3.5: Atualizar a regulação alimentar nas escolas da rede estadual, proibindo a distribuição de alimentos

ultraprocessados e outros nocivos à saúde alimentar infantil

• Proposta 3.6: Ampliar a carga horária de atividades físicas na rede estadual de ensino
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