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publicación de proyectos y 
programas sociales del mercosur

esta publicação aborda o Sistema de in-

formações do Mercosul sobre Políticas e 

indicadores Sociais (SiMPiS), uma ferra-

menta estratégica para a disseminação 

das políticas sociais no Mercosul. Com a 

participação do Brasil, Argentina, uruguai 

e Venezuela, o SiMPiS é um espaço para 

a construção de perspectivas regionais in-

tegradas sobre políticas sociais, com am-

pla capacidade de análise e planejamen-

to.  De leitura agradável, este livro ajuda 

a conhecer como cada um dos países da 

região concebe suas políticas sociais e a 

oferta pública de bens e serviços sociais.

20 anos de construção do 
sistema de saúde no brasil: uma 
avaliação do sistema único de 
saúde

Autores: Michele Gragnolati, Magnus linde-

low e Bernard Couttolenc 

esta publicação descreve o processo 

de implementação do Sistema Único 

de Saúde (SuS) e concentra-se em duas 

questões: o que foi implementado desde 

a criação do SUS e quais são os desafios 

para alcançar os objetivos definidos na 

Constituição Federal de 1988. Por fim, 

o livro analisa se a construção do SuS 

transformou o sistema de saúde da for-

ma prevista há mais de 20 anos e se re-

sultou em melhorias no acesso aos ser-

viços de saúde, na proteção dos usuários 

e na situação da saúde como um todo.

20 anos de construção do sis-
tema de saúde no Brasil

Uma análise do Sistema Único de Saúde

Michele Gragnolati, Magnus Lindelow e Bernard Couttolenc

D I R E Ç Õ E S  E M  D E S E N V O L V I M E N T O
Desenvolvimento Humano

Editora: MDS

Ano: 2014 

Editora: The World Bank

Ano: 2013 

Versão eletrônica disponível em:

file:///Users/tarcisiosilva/Downloads/
PORT-TyHSRB_WEB_FULL%20(1).pdf  
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dicionário para a formação em gestão 
social

Organizadora: Rosana de freitas Boullosa

esta publicação é um dos principais frutos do 

Observatório da formação em Gestão Social, que 

busca oferecer uma obra de referência para a 

descoberta do universo interdisciplinar da gestão 

social,  auxiliando seus processos de formação. 

O conjunto de verbetes que integra esta publica-

ção foi desenvolvido por um grupo de autores que 

apresentam interpretações para os 45 termos e 

temas que compõem o Dicionário. Os autores são 

professores vinculados a instituições de ensino su-

perior e ao Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à fome, cobrindo as cinco regiões do País. 

O Dicionário para a formação em Gestão Social 

foi construído para ser uma obra aberta, fazendo 

jus à própria natureza interdisciplinar e em cons-

trução do campo da gestão social. há três versões 

dele: uma impressa, uma em formato de livro-ele-

trônico e uma versão online.

paa | 10 anos de aquisição de 
alimentos

Organizadores: Mauro eduardo Del Grossi e Denise 

Reif Kroeff

Desde a criação, em 2003, o Programa de Aquisi-

ção de Alimentos (PAA) tem fortalecido a agricul-

tura familiar e promovido o acesso à alimentação 

para cidadãos em insegurança alimentar.

Nesses dez anos, o programa beneficiou diretamen-

te cerca de 200 mil agricultores familiares, assen-

tados da reforma agrária, extrativistas, pescadores 

artesanais, povos e comunidades tradicionais por 

meio da compra de produtos, principalmente ali-

mentos frescos, de época e produzidos localmente.

2014 é o Ano internacional da Agricultura familiar, 

ótima oportunidade para refletir sobre o PAA. Este 

livro contribui para o debate sobre o programa, por 

meio de artigos de diversos atores que participa-

ram da sua implantação ou que acompanharam de 

perto sua evolução nesses últimos dez anos.

 Editora CIAGS/UFBA

ISBN: 9788560660100

 Ano: 2014 

Versão eletrônica disponível em: 
www.observatorio.ufba.br.

Editora: MDS

ISBN: 9788560700660

Ano: 2013 

Versão eletrônica disponível em: 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/ferramentas/
docs/livro/PAA%2010%20anos_completo.pdf 
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