
VI SEMINÁRIO
OBSERVATÓRIOS

DEMOCRACIA,
POLÍTICAS PÚBLICAS

E INFORMAÇÃO



VI Seminário: Democracia, Políticas Públicas

e Informação 

Universidade do Vale do Rio do Sinos - UNISINOS 

Reitor Pe. Marcelo Fernandes Aquino, SJ 

Vice-reitor Pe. José Ivo Follman, SJ

02



VI Seminário: Democracia, Políticas Públicas

e Informação 

Comissão Técnico-Científica

Bel. Rodrigo Rodrigues Rangel – Prefeitura de Porto Alegre

MS Álvaro Santi – Prefeitura de Porto Alegre

MS Brizabel Müller da Rocha – Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul – UFRGS

MS Cristina Martins – Fundação de Economia e Estatística – FEE 

MS Hélios Puig Gonzalez – Fundação de Economia e Estatística – FEE 

MS Salvatore Santagada – Fundação de Economia e Estatística - FEE

Prof. Dr. José Ivo Follmann – Unisinos

Prof. Dr. José Silon Ferreira – Unisinos

Prof. Dr. Moisés Waismann – Unilasalle

Profa. Dra. Daniela Garcez Wives – Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul – UFRGS

Profa. Dra. Marilene Maia – UNISINOS

Profa. Esp. Liane Rose R.G. Bayard N. Germano

VI Seminário: Democracia, Políticas Públicas

e Informação 

Organizadores 

Bel. Rodrigo Rodrigues Rangel – Prefeitura de Porto Alegre

Carolina Lima Teixeira – UNISINOS

João Batista Conceição – UNISINOS

Jonathan Camargo - UNISINOS

Lisandra Canez Drower – Prefeitura de Porto Alegre

Matheus Nienow – UNISINOS

Prof. Dr. Inácio Neutzling – UNISINOS

Profa. Dra. Daniela Garcez Wives – Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul – UFRGS

Profa. Dra. Marilene Maia – UNISINOS

Profa. Esp. Liane Rose R.G. Bayard N. Germano

03



Promoção

Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos

Instituto Humanitas Unisinos – IHU

Observatório das Realidades e das Políticas Públicas do Vale do Rio dos Sinos – 

ObservaSinos

Fundação de Economia e Estatística - FEE

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Segurança Alimentar e Nutricional (NESAN)- 

Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Rural – UFRGS

Observatório Socioambiental em Segurança Alimentar e Nutricional - OBSSAN

Observatório da Educação – Unisinos

Observatório Juvenil do Vale – Unisinos

Observatório da Cidade de Porto Alegre – ObservaPOA – Prefeitura Municipal de 

Porto Alegre

Observatório Cultural – Unilasalle

Observatório Unilasalle: Trabalho, Gestão e Políticas Públicas – Unilasalle

Observatório da Discriminação Racial no Futebol

Observatório da Cultura de Porto Alegre - Prefeitura Municipal de Porto Alegre

Observatório das Juventudes em Situação de Prisão – Centro Universitário 

Metodista (IPA)

Sindicato dos sociólogos do Rio Grande do Sul 

Apoio

Graduação em Ciências Econômicas – Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos

Graduação em Ciências Sociais - Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Graduação em Comunicação Social - Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos

Graduação em Pedagogia - Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Graduação em Serviço Social - Unisinos – Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – Unisinos - Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos

Centro de Cidadania e Ação Social – CCIAS – Unisinos - Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos

Seminário observatórios: democracia, políticas públicas e informação (6: 2016: São 
Leopoldo, RS)

Seminário observatórios: democracia, políticas públicas e informação / Organização 
de Lisandra Canez Drower, Marilene Maia, Matheus Nienow; Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos; Instituto Humanitas Unisinos – São Leopoldo; 2016. Evento realizado 
na UNISINOS, em São Leopoldo, 18 de outubro de 2016.

ISSN 2237-9932
Anual

ObservaSinos: Observatório da realidade e das políticas públicas do Vale do Rio dos 
Sinos.

1. Democracia. 2. Observatórios Sociais. 3. Políticas Públicas – Indicadores 
Socioeconômicos.
4. Informação. I. Drower, Lisandra Canez, (Org). II. Maia, Marilene (Org.). III. Nienow, 
Matheus (Org.). IV. Universidade do Vale do Rio dos Sinos.

04



Apresentação

O VI Seminário OBSERVATÓRIOS – Democracia, Políticas 

Públicas e Informação dá sequência à tematização de interesse de 

um coletivo de Observatórios com atuação no campo social 

comprometidos com a organização e democratização das 

informações, assim como com a afirmação de políticas públicas no 

contexto da sociedade contemporânea. O evento de 2016, 

promovido pela Rede de Observatórios, propõe o aprofundamento 

teórico-prático sobre o protagonismo dos Observatórios como 

instâncias de informação, formação e controle social.

Objetivos

Objetivo Geral

Promover o debate sobre o protagonismo dos Observatórios como 
instâncias de informação, formação e controle social, identificando 
suas contribuições e limites na afirmação das políticas públicas e da 
democracia brasileira.

Objetivos Específicos

Promover a análise e o debate sobre as experiências dos 
Observatórios como instâncias de informação, formação e controle 
social no contexto local, regional e nacional.

Atualizar o papel dos Observatórios, em meio ao processo de 
fragilização da situação social, dos direitos e políticas públicas.

Identificar perspectivas para a qualificação e articulação dos 
observatórios enquanto instrumentos potencializadores da 
democratização da sociedade e do Estado.

Roda de Conversa dos Observatórios. Foto: Carolina Lima
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Programação - 18 de Outubro

8h30min – Abertura

9h – Roda de Conversa: Experiências dos Observatórios, 

com destaques à sua incidência na democracia, políticas públicas 

e informação. Debatedor: Prof. Dr. Rudá Guedes Moisés Salerno 

Ricci – PUC Minas.

11h45min - Lançamento das produções dos Observatórios.

12h – Intervalo.

13h30min – Apresentação de trabalhos, conforme as 

temáticas do Seminário: democracia, políticas públicas e 

informação.
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Trabalho: Evolução da tributação sobre renda, apresentado por João
Batista Conceição. Foto: Jonathan Pereira Camargo.

16h45min – Intervalo.

17h15min – Mesa-Redonda: Cidades Sustentáveis.

18h30min - Intervalo

19h30min – Conferência – Observatórios e a 

democratização da democracia. Ministrante: Prof. Dr. Rudá 

Guedes Moisés Salerno Ricci – PUC Minas.

22h – Encerramento

Ruda Ricci. Foto: Jonathan Pereira Camargo

Assista ao vídeo

Assista ao vídeo Assista ao vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=-Lw7EHgOuqg&list=PLP1euMMJK39T32oDwFHWeg7Xtfm1i87aH&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=GvwWgssGzZo&list=PLP1euMMJK39T32oDwFHWeg7Xtfm1i87aH&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=e31ieVQf-K0&index=1&list=PLP1euMMJK39T32oDwFHWeg7Xtfm1i87aH
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Indicadores de Bem-Estar para

Povos Tradicionais: O caso de uma

comunidade indígena na fronteira da

Amazônia brasileira

Resumo: O artigo apresenta inovadora construção e 
aplicação de Indicadores de Bem-Estar Humano. Parte de uma 
análise sobre a constituição destes indicadores consolidando uma 
perspectiva autodeclarada por indígenas e ribeirinhos da Amazônia a 
respeito do conceito de Bem-Estar subsidiado pela ideia de 
Abundância. A partir disto, apresentam-se os Indicadores de Bem-
Estar para Povos Tradicionais (IBPT), apoiados em cinco grandes 
Capacidades: Controle Coletivo Sobre o Território; Agenciamento 
Cultual Autônomo; Garantia de Autonomia Alimentar; Construção 
de um Ambiente Tranquilo para se viver; e Autocuidado e 
Reprodução. O estudo surge da cooperação científica internacional 
entre o Grupo de Pesquisa Educação e Diversidade Amazônica da 
Universidade do Estado do Amazonas (GPEDA- UEA) e o Grupo de 
Pesquisa Valoración de los Conocimientos Tradicionales, do Instituto 
Amazónico de Inventigaciones Científicas-SINCHI, da Colômbia. Os 
IBPT foram aplicados junto a comunidades indígenas e ribeirinhas da 
Amazônia brasileira e colombiana; este artigo da série de publicações 
que derivam desta pesquisa expõe o caso da comunidade indígena, de 
etnia Ticuna, São João de Veneza, localizada no município de 
Benjamin Constant, na tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e 
Peru. Os resultados socializam importantes avanços metodológicos 
na construção de indicadores fidedignos a respeito do Bem-Estar das 
populações tradicionais e ilustram como as comunidades 
tradicionais constroem seu Bem-Estar através da sabedoria sobre os 
ciclos das águas, das terras e da floresta, guardando autonomia sobre 
os processos produtivos e culturais em seus territórios.  

Palavras-chave: Indicadores – Povos Tradicionais – 
Indígenas - Amazônia

Abstract: The paper presents an innovative way of how to 
create and apply Human Wellbeing Indicators. The paper starts with 
an historical analysis of how those indicators have been created and 
finish with a set of indicators auto-determined by Amazonian 
indigenous and riverine people itself. The set of indicators is based on 
the concept of abundance as the concept that identify indigenous and 
riverine people welbeing. The set of Human Wellbeing Indicators for 
Traditional Societies presented is supported in five main capacities: 
Collective control of territory, autonomous cultural agency, food 
security guarantee, the construction of a peaceful environment to 
live, and selfcare and selfreproduction. The set of Human Wellbeing 
Indicatoris for Traditional Societies was applied in the riverine 
community of São José, located in the Benjamin Constant 
municipality, in the triple bordier between Brazil, Colombia and Peru, 
as a result of an international scientific cooperation process between 
the Education and Amazonian Diveristy research group of the Estado 
do Amazonas Univerity of Brazil (GPEDA- UEA) and the Traditional 
Knowledge Value research group of the Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas SINCHI of Colombia. The experience 
shared the methodological advances on the construction of precise 
indicators for traditional societies and showed how traditional 
communities build up their wellbeing in relation to the knowledge 
they have of water, soil and forest cycles, making them autonomous 
in the productive and cultural processes of their terrotories. 

Key Words: Indicators - Traditional Peoples - Indigenous - 
Amazonia

Indicators of Human Well-being for

Traditional Peoples: The case of a

indigenous community on the border

of the Brazilian Amazon.

Leia o texto na íntegra

https://drive.google.com/open?id=0B_45fHaak667ZGF2cmJxbnFLbW8


08

Aspectos Históricos Evolutivos

da Agricultura nos Territórios dos

Campos de Cima da Serra e do Litoral

Resumo: Este trabalho tem como objetivo fornecer 

elementos históricos evolutivos sobre o desenvolvimento da 

agricultura nos Territórios Rurais Litoral e Campos de Cima da 

Serra. A partir da bibliografia disponível o trabalho discute as 

grandes transformações da agricultura nas microrregiões que 

compõem cada território. São destacados aspectos sobre a 

importante relação entre as características ambientais e o 

desenvolvimento de determinadas dinâmicas na agricultura ao 

longo da história bem como na configuração da conjuntura atual. 

Desse modo é salientada a importância da consideração tanto dos 

aspectos evolutivos, como das características ambientais para a 

proposição e implementação de planos de gestão. 

Palavras-Chave:  microrregiões; características 

ambientais; dinâmica da agricultura;

Abstract: This paper aims to provide evolutionary historical 
elements on the development of agriculture in the ‘Território Rural 
Campos de Cima da Serra (TRCCS)’ and ‘Território Rural Litoral 
(TRL)’. These elements serve as subsidy the preparation of the 
Territorial Development Plan of the both territories. From the 
available literature the paper discusses the major transformation of 
agriculture in the regions that make up each territory. They are 
highlighted aspects of the important relationship between 
environmental characteristics and the development of certain 
dynamics in agriculture throughout history as well in the current 
environment configuration. Thus it is emphasized the importance 
of considering both the evolutionary aspects, such as the 
environmental characteristics for the proposal and 
implementation of territorial policies.

Key Words:  territorial  policy;  micro-regions;  
environmental characteristics; dynamic agriculture.

José Tobias Marks Machado¹, Jeferson Tonin¹, Jenifer Dias Ramos²;
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Leia o texto na íntegra

https://drive.google.com/open?id=0B_45fHaak667T1EzSFRjcmZvNXc
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Uma Metodologia de Busca Ativa

Participativa na Política de

Assistência Social

A Participatory Active Search

Methodology in Social

Assistance Policy 

Resumo: Este artigo apresenta um projeto de pesquisa e 

extensão do curso de Serviço Social da Unisinos junto ao Sistema 

Único de Assistência Social de Canoas-RS. O objetivo geral foi 

construir metodologia de busca ativa potencializadora dos 

processos participativos e da cidadania, por meio da pesquisa-ação 

no contexto do processo de trabalho do SUAS. Sistematizou-se o 

saber-fazer das trabalhadoras buscando, então, uma aproximação 

aos desafios da política de assistência social, como política pública 

garantidora e potencializadora dos direitos sociais e promotora de 

cidadania ativa. A busca ativa permitiu conhecer o território vivido, 

reconhecer as forças que atuam em cada território, o conhecimento 

de cidadãos ainda não integrados nos serviços da política e o 

fortalecimento da gestão do SUAS. A experiência vivida apontou os 

limites e possibilidades da busca ativa como estratégia de 

consolidação do SUAS, fornecendo subsídios iniciais para esta 

discussão.

Palavras-chave: assistência social; busca ativa; pesquisa-

ação; cidadania ativa; territórios.

Abstract: This paper presents a research project and 

extension of the Social Service course Unisinos with the Single 

Social Assistance System of Canoas-RS. The general objective was 

to build potentiating “active search” methodology of participatory 

processes and citizenship, through the “action research” in the 

context of the SUAS work process. Systematised the “know-how” of 

workers seeking an approach to the challenges of social assistance 

policy, as guarantor public policy and potentiating of social rights 

and promoting active citizenship. The “active search” allowed to 

know the territory lived, recognize the forces acting on each 

territory, knowledge of citizens not yet integrated in the political 

services and strengthening the SUAS management. The experience 

showed the limits and possibilities of active search as SUAS 

consolidation strategy by providing seed grants to this discussion.

Key Words: social assistance; active search; the action 

research; active citizenship; territories.

Prof. Dra. Marilene Maia – Unisinos

Ma. Marlene de Oliveira Fiorotti – Prefeitura Municipal de Canoas

Me. Renato Teixeira - Unisinos

Leticia Maria Pereira - Unisinos
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Leia o texto na íntegra

https://drive.google.com/open?id=0B_45fHaak667d3dtWHRhR1pnb3M
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Aspectos Ambientais e Populacionais

dos Territórios Campos de Cima da

Serra e Litoral

Environmental and Population Aspects

of Territórios Campos de Cima

da Serra e Litoral

Resumo: O objetivo deste trabalho é fornecer elementos, do ponto 

de vista ambiental e populacional, que subsidiem a elaboração do Plano 

Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (PTDRSS) 

para os territórios Campos de Cima da Serra e Litoral. Ambos territórios 

foram divididos em três microrregiões: Campo, Colônia e Transição para o 

Território Campos de Cima da Serra (TCCS) e Encosta, Beira Mar Norte e 

Litoral Médio para o Território Litoral (TL). A elaboração deste 

levantamento foi realizada através da coleta de dados secundários e 

também de consulta à literatura disponível sobre o tema. A partir da 

análise, foi possível observar que as microrregiões caracterizadas pela 

presença de floresta como formação vegetal original são, grosso modo, os 

lugares onde a densidade demográfica é maior, ou seja, nestes locais a 

presença da agricultura familiar tende a ser mais intensa, principalmente 

por serem estes lugares direcionados as frentes de colonização. Dessa 

forma, é importante ressaltar que compreender a heterogeneidade do local 

cuja ação pública será direcionada é fundamental em seu processo de 

elaboração, formulação e gestão.

Palavras-chave: Política Territorial; PTDRSS; Densidade 

Demográfica

Abstract: The aim of this paper is to provide elements of 

environmental and population point of view, that support the preparation 

of the Territorial Plan for Sustainable Rural Development and Solidarity 

(PTDRSS) for 'Território Rural Campos de Cima da Serra (TRCCS)' and 

'Território Rural Litoral (TRL)'. The both territories were divided in three 

micro-regions: Campos, Colonial and Transição to the TRCCS and Encosta, 

Beira Mar Norte and Litoral Médio to the TRL. The preparation of this 

survey was carried out by collecting secondary data and also query the 

available literature on the subject. From the analysis, it was observed that 

the micro-regions characterized by the presence of forest as original plant 

formation are roughly the places where population density is higher, in 

these places the presence of family farming tends to be more intense, 

mainly due to that these were places that colonization fronts used to 

occupy. Thus, it is important to understand the heterogeneity of the place 

in which public action is directed is crucial in their development process, 

design and management.

Key Words: Territorial Policy; PTDRSS; Demographic Density
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Diagnóstico Territorial: reunindo

informações para problematizar a

realidade nos Territórios Campos de

Cima da Serra e Litoral/RS

Territorial Diagnosis: Search

Information to Problematize the Reality

at Campos de Cima da Serra

and Litoral territory¹

Resumo: A percepção de desigualdades das mais diversas categorias 
entre as comunidades levou a necessidade, de reconhecimento, nos mais 
diversos âmbitos sejam do ponto de vista ambiental, social ou econômico da 
necessidade de uma reinterpretação dos processos de reprodução social. Neste 
sentido, emerge no debate da realização de políticas públicas, o conceito de 
território. A utilização do conceito na arena de discussão pública exige um 
instrumental de análise que reúne diversas áreas de conhecimento, tendo como 
consequência à necessidade da utilização e da busca de um amplo conjunto de 
variáveis, que seja capaz de apresentar a dinâmica territorial. Neste sentido, 
essa proposta apresenta os esforços que vem sendo empreendidos na 
realização dos chamados Diagnósticos Territoriais, os quais servirão como 
referência para o debate do desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento 
Territorial Sustentável e Solidário (PTDRS) para o Território Campos de Cima 
da Serra e para o Território Litoral, no Rio Grande do Sul. Considerando uma 
equipe interdisciplinar e um olhar que parte das próprias comunidades, que 
apresentaram demandas aos relatórios, percebeu-se a necessidade de discutir e 
reorganizar variáveis e temáticas que ainda encontram-se bastante diversas 
nas bases de dados secundárias. Observa-se em muitos temas a própria 
constituição de certas variáveis, representando contextos e momentos 
históricos distintos, apresentam certas limitações em de suprir a necessidade 
de explicação reconhecida um ambiente mais complexo de análise.

Palavras-chave: Território, Plano Territorial, Desenvolvimento Rural.

Abstract: Communities' inequality perception could to be recognition 
in a diversity of situations.  Environmental, social or economic orders need for a 
reinterpretation of social reproduction processes. In this sense, the debate 
emerges conducting public policy, the concept of territory. The use of the 
concept in the public discussion requires an instrumental analysis that brings 
together different areas of knowledge, resulting in the need to use and search 
for a broad set of variables to be able to present the territorial dynamics. In this 
sense, this paper is tries to present Territorial diagnostics construction. It´s 
part of Sustainable and Solidarity Territorial Development Plan (PTDRS in 
Portuguese) to the territory of Campos de Cima da Serra Territory e Litoral 
Territory, in Rio Grande do Sul state. Considering an interdisciplinary team and 
a look that part of the communities themselves, who presented demands to the 
reports, we realized the need to discuss and reorganize variables and issues that 
still are very different in databases secondary. It is observed that many issues 
the constitution of certain variables, representing different contexts and 
historical moments, are unable to meet the need of explanation recognized a 
more complex environment analysis.

Key Words: Territory, Territorial Plan , Rural Development.
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Estratificação Centílica de Renda e

Patrimônio dos Declarantes de

Imposto de Renda no Brasil

Resumo: Este artigo analisa as recentes informações 
disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil concernentes às 
declarações de imposto de renda pessoa física. No intuito de 
compreender a sedimentação da legislação tributária, inicialmente 
é sintetizada a evolução do imposto sobre a renda no Brasil, 
periodizada em três fases. Subsequentemente, são detalhados os 
dados referentes a isenções e deduções dos declarantes. A seguir, os 
dados disponíveis são segmentados em intervalos centílicos de 
renda e de bens e direitos declarados, com vista a observar como 
ocorre a distribuição das informações.

Palavras-chave: Tributação. Renda. Patrimônio

Abstract: This paper analyzes the recent information 

provided by Receita Federal do Brasil concerning the personal 

income tax. In order to understand the settling of tax laws, is 

initially synthesized the evolution of the income tax in Brazil, 

periodized into three phases. Subsequently, detailed data relating 

to exemptions and deductions from declarants. The following data 

are segmented into centiles ranges of income and declared assets 

and rights, in order to observe the distribution of information. 

Key Words: Taxation. Income. Property
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Economia Comportamental e as

Políticas Públicas: um Enfoque

sobre o Tabagismo

Resumo: Tendo em vista os riscos à saúde atrelados ao uso 
do tabaco e considerando a influência da publicidade nas taxas de 
consumo, o presente artigo visa compreender a racionalidade 
limitada do indivíduo, mas também as heurísticas no processo de 
tomada de decisão associado ao tabaco. Junto a isso, busca-se 
conhecer e expor as políticas públicas voltadas para a regulação da 
publicidade relativa ao tabaco, entendendo que essa regulação está 
associada à diminuição do consumo. Para isso, realizou-se uma 
revisão de literatura, abordando a temática mencionada. A 
discussão dos achados deu-se através do estudo da economia 
comportamental, buscando-se verificar os limites da racionalidade 
humana e, de modo aplicado, analisar historicamente a política 
pública de combate ao tabagismo no território brasileiro e os seus 
efeitos quanto ao consumo.

Palavras-chave:  Pol ít icas  Públicas. Economia 
Comportamental. Tabagismo. Racionalidade Limitada.

Abstract: This article intends to understand the limited 

rationality of the individual as the heuristcs on decision-making 

with tobacco use. It also falls the contribution of advertising on 

consumption. On this basis, the objective of this paper is 

understand and search every public policies that regulate the 

advertising, which are related with lower consumption. To 

understand this scenario, was made a literature review about the 

tobacco consumption and its advertising, trying to find out the 

limits of human racionality since the first tobacco's advertising 

history.

Key Words: Public policies. Behavioral economics. 

Smoking. Limited Rationality.
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Resumo: O objetivo do estudo é analisar a evolução e o perfil 

dos beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) no município de 

Gravataí, que integra a Região Metropolitana de Porto Alegre 

(RMPA), no período de 2004 a 2014. A metodologia adotada foi a 

revisão bibliográfica e a análise de indicadores. Os resultados 

revelaram que, no município, quase 16.000 pessoas vivem em 

condições elegíveis ao PBF, mas menos da metade recebe o 

benefício. O perfil do beneficiário do PBF em Gravataí é composto 

majoritariamente por pessoas do sexo feminino, crianças e jovens, 

com baixo nível de escolaridade, o que demanda atenção e 

investimentos, por parte do poder público, para ampliar a oferta dos 

serviços básicos de saúde e de educação e a inclusão produtiva 

dessa população.

Palavras-Chave: Pobreza. Transferência de Renda. PBF. 

Gravataí.

Abstract: The aim of the study is to analyze the evolution 

and profile of the beneficiaries of Bolsa Família Program in the city 

of Gravataí, part of the Porto Alegre metropolitan area, from 2004 

to 2014. The methodology was a literature review and analysis of 

indicators. The results showed that, almost 16,000 people live in 

conditions eligible for PBF, but less than half receive the benefit. 

The PBF beneficiary profile in Gravataí is composed mostly of 

females, children and young people with low educational level, 

which requires attention and investment by the government to 

expand the supply of basic health services, education and 

productive inclusion of this population. 

Keywords: Poverty. Income Transfer. PBF. Gravataí.
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Resumo: O objetivo do estudo é analisar as ações de 

entidades não governamentais na proteção e defesa dos animais 

urbanos implantadas em Sapucaia do Sul (RS). A metodologia 

utilizada foi a revisão bibliográfica e a pesquisa de campo, por meio 

de entrevista com uma associação e uma ONG. Os resultados 

revelam que Sapucaia do Sul possui leis e medidas que visam à 

solução da problemática dos animais urbanos. Contudo, a atuação 

de entidades não governamentais protetoras dos animais é 

fundamental no município.

Palavras-chave: Políticas Públicas. Proteção e Defesa dos 

Animais. Entidades Não Governamentais. Sapucaia do Sul. Rio 

Grande do Sul.

Abstract: The objective of the study is to analyze the actions 

of non-governmental organizations in defense of urban animals 

implanted in Sapucaia do Sul (RS). The methodology used was 

literature review and field research through interviews with 

association and NGOs. The results reveal that Sapucaia do Sul has 

laws and measures aimed at urban animal issue. However, the role 

of non-governmental organizations in defense of urban animals is 

fundamental in the city.

Key Words: Public Policies. Protection and Animal Rights. 

Non-Governmental Organizations. Sapucaia do Sul. Rio Grande do 

Sul.
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