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Resumo 

Esta pesquisa está fundamentada na caracterização do desenvolvimento humano do 

município de Jambeiro a partir da perspectiva da Organização das Nações Unidas. Seu 

objetivo é analisar se esta localidade atinge o nível de desenvolvimento humano 

estipulado pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, criados no ano de 2000, 

através da Declaração do Milênio. Desta forma, o estudo baseia-se no conceito de 

desenvolvimento humano articulado pela ONU e na investigação do perfil de 

desenvolvimento humano de Jambeiro através da análise de Relatórios Dinâmicos 

disponibilizados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Logo após 

a avaliação dos dados, percebe-se que o município não atinge níveis de 

desenvolvimento humano capazes de contribuir para com a melhoria da qualidade de 

vida de sua população. 

 

Palavras-chave: Planejamento e Desenvolvimento Regional; Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio; Jambeiro. 

HUMAN DEVELOPMENT IN THE CITY OF JAMBEIRO FROM THE 

PERSPECTIVE OF THE UNITED NATIONS 

 

Abstract 

This research is based on the characterization of the human development in the town of 

Jambeiro from the perspective of the United Nations. Its goal is to analyze whether this 

locality reaches the level of human development set by the Millennium Development 

Goals, created in 2000, through the Millennium Declaration. The study is based on the 

concept of human development articulated by the UN and in the determination of 

human development in Jambeiro by analyzing Dynamic Reports provided by the United 

Nations Program for Development profile. Shortly after the evaluation of data, it’s 

possible to realize that the town does not reach levels of human development that can 

contribute to improving the quality of life of its population. 

 

Keywords: Regional Planner and Development; United Nations. Regional; Millennium 

Development Goals; Jambeiro. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diferentemente da perspectiva de crescimento econômico, que alia a qualidade de vida 

de uma sociedade aos recursos e a renda que ela é capaz de gerar, a abordagem de 

desenvolvimento humano coloca seu foco diretamente nas pessoas, em suas capacidades 

e em suas oportunidades. Neste contexto, o desenvolvimento humano transfere o foco 

do crescimento econômico, baseado na renda, para o foco no ser humano. Ainda assim, 

considera-se que a renda é importante, porém como um dos meios para o 

desenvolvimento e não como seu fim.  

Ao se discutir o desenvolvimento humano na perspectiva da Organização das Nações 

Unidas - ONU, é essencial considerar o papel do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, que é o principal órgão da ONU responsável por tratar dos 

temas relacionados ao desenvolvimento e de soluções para os desafios do 

desenvolvimento em seus diferentes níveis, apresentando-se como uma das mais 

importantes fontes de assistência aos países em desenvolvimento.  

Na década de 2000, a ONU promoveu a Cúpula do Milênio, que estabeleceu como 

prioridade a erradicação da fome e da extrema pobreza do planeta até o ano de 2015. 

Assim, foram estabelecidos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que tem 

como meta trabalhar com ações específicas para o alcance de melhores níveis de 

desenvolvimento humano em todo globo. Tais ações referem-se às políticas de saúde, 

saneamento, educação, habitação, igualdade entre gêneros e meio ambiente. 

(OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO, 2004). 

Como forma de caracterizar o desenvolvimento humano de uma localidade a partir das 

perspectivas dos Objetivos de Desenvolvimento Humano, este trabalho analisa os 

indicadores de desenvolvimento humano do município de Jambeiro/SP, 

disponibilizados pelo PNUD através de Relatórios Dinâmicos online3. O objetivo é 

investigar se, as metas estipuladas até 2015 estão sendo cumpridas pelo município e 

propiciando padrão de vida decente para a população local.  

Para tanto, o trabalho estrutura-se em cinco seções além da introdução. A primeira 

seção agrupa a revisão de literatura sobre a contextualização desenvolvimento humano 

na perspectiva da ONU. A segunda seção expõe os procedimentos metodológicos que 

norteiam a pesquisa. Mais adiante, a terceira seção analisa a evolução Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio no município de Jambeiro entre as décadas de 90 e 2000. 

Na quarta seção é estabelecida a conclusão da pesquisa e, por fim, na quinta seção estão 

listadas as referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento do trabalho.  

 

 

2 O DESENVOLVIMENTO HUMANO NA PERSPECTIVA DA ONU  

 

Organizações internacionais são associações voluntárias de Estados constituídas através 

de um tratado e, tem como objetivo, a busca de interesses comuns por meio de 

cooperação entre seus membros de forma permanente (SEITENFUS 2000). Neste 

conceito, a Organização das Nações Unidas – ONU, criada no ano de 1945, insere-se 

nesta categoria de organizações internacionais. 

Como afirmam Machado e Pamplona (2008), o propósito inicial da ONU estava 

relacionado à manutenção da paz internacional, onde se percebe esta vocação na Carta 
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das Nações Unidas, que aponta como objetivos das Nações Unidas: a manutenção da 

paz e segurança internacionais e o desenvolvimento de relações amistosas entre nações.  

Entretanto, conforme apontado por Coate, Forsythe e Weiss (1997), detectou-se 

rapidamente uma ligação entre o trabalho da ONU nas esferas socioeconômicas com a 

promoção da segurança internacional. Isto porque, percebeu-se que as causas de 

violência, tanto dentro como entre Estados, poderiam ser diminuídas à medida que 

fossem reduzidas as desigualdades e privações econômicas. Desta forma, de acordo com 

a ONU (2001), a paz e segurança duradoura só podem ser alcançadas quando existir 

bem-estar social e econômico para todos.  

Machado e Pamplona (2008) ainda indicam que, a Carta das Nações Unidas expõe que, 

com o objetivo de criar condições de estabilidade e bem-estar, embasadas no respeito à 

igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, a ONU favorecerá níveis mais altos 

de vida, trabalho efetivo e condições para o progresso e desenvolvimento 

socioeconômico, solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e 

conexos, cooperação internacional cultural e educacional.  

Para que a ONU trabalhasse pelo desenvolvimento humano, seria necessária a definição 

de um conceito para esta temática. Desta forma, segundo o UNDP (1990), o conceito de 

desenvolvimento humano no âmbito da ONU define-se como o processo de aumentar as 

escolhas possíveis das pessoas, na qual as três escolhas fundamentais são: viver uma 

vida longa e saudável, adquirir conhecimento e ter acesso a recursos necessários para 

conquistar um padrão de vida decente. Caso estas escolhas não estejam disponíveis, 

muitas outras oportunidades permanecem inacessíveis. 

Ademais, a ONU também apresenta um ideal de desenvolvimento humano sustentável, 

que surgiu a partir de um longo processo de reuniões internacionais e pesquisas de 

diferentes autores. Sendo assim, de acordo com a Comissão Mundial Sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (1988), o desenvolvimento humano sustentável é definido 

como aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer as possibilidades 

das gerações futuras em atenderem suas próprias necessidades. 

Quando se discute a questão do desenvolvimento no âmbito da ONU, faz-se necessário 

considerar o papel do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, 

que se apresenta como o principal órgão da ONU para o desenvolvimento e é 

responsável por trabalhar junto aos países na busca por soluções aos desafios do 

desenvolvimento em suas diferentes escalas (PNUD, 2014). 

Atualmente, de acordo com o UNDP (2005), os programas do PNUD estão presentes 

em 166 países e concentram focos em cinco áreas temáticas: governança democrática, 

redução da pobreza, prevenção e recuperação de crises, energia e meio-ambiente e 

HIV/AIDS. Além disso, este órgão ainda é responsável pela publicação dos Relatórios 

de Desenvolvimento Humano desde o início da década de 90, quando foram lançados o 

conceito de Desenvolvimento Humano e o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 

Visto que uma das principais funções do PNUD é a análise de desenvolvimento em suas 

diversas esferas, segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2014), na 

década de 2000, a Declaração do Milênio levantou discussão sobre a necessidade da 

construção de uma visão compartilhada sobre os principais desafios do desenvolvimento 

e os impactos que diferentes modelos exercem sobre a sociedade de todo o globo. Para 

tanto, este ideal seria possibilitado através da elaboração de metas e indicadores que 

mensurassem o desenvolvimento humano nas mais diversas localidades. 

Deste ideal, foram propostos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – ODM, que 

são contextualizados a partir do Relatório Nacional de Acompanhamento do PNUD: 

Em setembro de 2000, os líderes de 189 países firmaram um pacto durante a 

Cúpula do Milênio promovida pela Organização das Nações Unidas, em 



Nova York. Desse acordo nasceu um documento, denominado Declaração do 

Milênio, que estabeleceu como prioridade eliminar a extrema pobreza e a 

fome do planeta até 2015. Para tanto, foram acordados oito objetivos, 

chamados de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio - ODM, que devem 

ser alcançados por meio de ações específicas de combate à fome e à pobreza, 

associadas à implementação de políticas de saúde, saneamento, educação, 

habitação, promoção da igualdade de gênero e meio ambiente (OBJETIVOS 

DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO, 2004, p. 10). 

Dessa forma, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2014), ao se 

estabelecer uma agenda global de compromissos mínimos pela promoção da dignidade 

humana, o mundo começou a trabalhar em conjunto para combater inimigos históricos 

da humanidade, como pobreza e fome, desigualdade de gênero, doenças transmissíveis e 

evitáveis, destruição do meio ambiente e condições precárias de vida. Os oito ODM 

surgiram como um guia para esta estratégia conjunta. 

Ainda segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2014), com as metas e 

indicadores estabelecidos, ganharam-se referências importantes para medir e quantificar 

obstáculos a serem superados. Dessa forma, os ODM passaram a ser incorporados por 

muitos países como elemento central de suas agendas de desenvolvimento. No caso do 

Brasil, a adesão a esta agenda firmou o compromisso da nação com a construção de uma 

sociedade menos desigual e mais justa. Além disso, abriu portas para que o país 

encarasse seus desafios sociais e desse início ao processo de extermínio de passivos 

históricos no campo do desenvolvimento humano. 

Sobre a adoção dos ODM pelo Brasil, como forma de assegurar melhores níveis de 

desenvolvimento humano para sua a população, o Relatório Nacional de 

Acompanhamento de 2010 afirma: 

O Sistema das Nações Unidas, por meio de seus Fundos, Agências e 

Programas, parabeniza o Brasil pelo reconhecimento dos ODM como um 

norteador das políticas públicas, e manifesta sua disposição de continuar 

contribuindo, dentro do seu mandato, para o aprofundamento dos avanços 

alcançados, assim como para promover o diálogo sobre esses temas com a 

sociedade civil brasileira (OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO 

MILÊNIO, 2010, p. 10). 

A Figura 1 sintetiza os oito Objetivos do Milênio adotados pelo Brasil. 

 
Figura 1: Os oito Objetivos do Milênio 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2014) 

 

De acordo com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (2014), o Brasil passa pela 

implantação de um modelo de desenvolvimento de caráter inclusivo e sustentável, que 



garante avanços sociais expressivos para o alcance e superação dos Objetivos do 

Milênio. Tal modelo, caracterizado pelo crescimento econômico, redução da pobreza, 

desigualdade social e ampliação do mercado interno e do investimento, contribui para a 

manutenção de fundamentos macroeconômicos e para a preservação dos recursos 

naturais brasileiros. 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente pesquisa de caráter qualitativo descreve a complexidade de determinado 

problema a partir da compreensão e classificação dos processos dinâmicos vividos nos 

grupos e o entendimento das mais variadas particularidades de indivíduos (DIEHL 

2004). Em paralelo, o método é descritivo, de forma que investiga eventos, atitudes ou 

situações manifestas em determinada população (LIMA, 2008).  

A técnica de coleta de dados está fundamentada no levantamento bibliográfico, que 

reúne a bibliografia tornada pública em relação ao tema de estudo. Para tanto, não 

consideramos esta técnica como repetição das fontes reunidas, mas sim, uma apuração 

do assunto, tratado sob um novo enfoque ou abordagem, de forma a atingir conclusões 

inovadoras (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

O foco da pesquisa é o estudo de indicadores de desenvolvimento humano do município 

de Jambeiro. Tais indicadores estão expressos nos oito Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio elaborados pela ONU e aplicados pelo PNUD, que disponibilizam em seu 

sítio eletrônico, os Relatórios Dinâmicos de todos os municípios brasileiros.  

Após a observação dos índices coletados, o objetivo final é analisar o comportamento 

dos índices relativos às metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio no 

município de Jambeiro, no período entre 1990 até 2010 e, dessa forma, verificar como o 

desenvolvimento humano tem evoluído nesta localidade e se tem contribuído com a 

melhoria do padrão de vida da população. 

 

 

4 ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO MUNICÍPIO DE 

JAMBEIRO A PARTIR DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO 

MILÊNIO 

 

O município de Jambeiro localiza-se no Vale do Paraíba paulista, mais precisamente, 

está inserido na microrregião Paraibuna/Paraitinga. De acordo com os Relatórios 

Dinâmicos disponibilizados no sítio eletrônico do PNUD (2014), o município foi 

instalado no ano de 1939 e, em 2013, sua estimativa populacional era de 5.868 

habitantes.  

Para caracterizar o desenvolvimento humano do município de Jambeiro a partir da 

perspectiva da ONU, iniciaremos com a análise do primeiro Objetivo de 

Desenvolvimento do Milênio, que discorre sobre a erradicação da fome e da miséria e 

estabelece como meta reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população com 

renda abaixo da linha da pobreza. Neste sentido, o Gráfico 1 apresenta a proporção de 

pessoas abaixo da linha de pobreza e indigência no município de Jambeiro na primeira 

década de 2000. 

 



 

Gráfico 1: Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza em 2000 e 2010 

 

Percebe-se que neste aspecto, o município atingiu a meta estipulada em 2015, visto que 

reduziu significativamente, de 2000 para 2010, o número de pessoas abaixo da linha da 

indigência. O resultado passa de 5,1% em 2000 para 0,7% em 2010, o que representa 

uma melhoria de aproximadamente 86% nos percentuais. Além disso, também nota-se 

melhora nos percentuais da população entre a linha de indigência e pobreza, bem como 

da população acima da linha da pobreza. 

Ainda sob a perspectiva da erradicação da fome e da miséria, o Gráfico 2 apresenta uma 

análise sobre a proporção de crianças menores dois anos desnutridas entre os anos de 

2002 e 2013, onde a meta estabelecida é reduzir pela metade, até 2015, a proporção da 

população que sofre de fome. 

 

 

Gráfico 2: Proporção de crianças menores de 2 anos desnutridas entre 2002 e 2013 

 

Observa-se que no que tange a erradicação da fome, Jambeiro também alcança a meta 

estipulada nos Objetivos do Milênio à medida que, no período entre 2002 e 2013, o 

município reduziu em, aproximadamente, 92% a proporção de crianças menores de dois 

anos desnutridas. 

A segunda perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio diz respeito à 

educação básica de qualidade para todos. A meta estipulada é a garantia de que, até 

2015, todas as crianças, terminem o ensino fundamental. Verifica-se no Gráfico 3, a 

taxa de conclusão do ensino fundamental e médio em Jambeiro, nos anos de 1991, 2000 

e 2010. 
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Gráfico 3: Taxa de conclusão do ensino fundamental e médio entre 1991, 2000 e 2010 

 

A partir da análise do Gráfico 3, nota-se que, com relação à educação, o município não 

atinge a meta estipulada, visto que desde 1991 até 2010, os percentuais da população 

que concluíram o ensino fundamental e médio aumentam, mas não o suficiente para 

garantir que 100% das crianças concluam, pelo menos, o ensino fundamental. 

A terceira perspectiva dos Objetivos do Milênio refere-se à igualdade entre os sexos e 

valorização da mulher. A este respeito, a meta estipulada é a eliminação da disparidade 

entre os sexos no ensino fundamental e médio até 2015. O Gráfico 4 demonstra o 

percentual da população de 18 a 24 anos, segundo o nível de instrução e sexo em 2010. 

 

Gráfico 4: Percentual da população de 18 a 24 anos segundo o nível de instrução e sexo em 2010 

 

O resultado demonstra que o município não atingiu a meta referente à disparidade entre 

os sexos visto que de acordo com o nível de instrução, a população do sexo feminino se 

destaca frente à população do sexo masculino. Isto pode ser observado ao se analisar 

que o sexo feminino possui menor percentual no item sem instrução e maiores 

percentuais em ensino médio e fundamental completo. Essa disparidade fica mais 

aparente no que diz respeito ao ensino superior completo, onde a população masculina 

apresenta percentual de 0% e a população feminina apresenta 5,8%. 

A quarta perspectiva dos Objetivos do Milênio referencia a redução da mortalidade 

infantil. Neste aspecto, a meta estabelecida é a redução em dois terços, até 2015, da 

mortalidade de crianças menores de cinco anos. O Gráfico 5 mostra as taxas de 

mortalidade infantil em Jambeiro, de 2000 até 2012. 

 

 

0,0%

56,7%
63,7%

13,0%

29,2%

63,2%

1991 2000 2010

Ensino fundamental concluído (15 a 17 anos) Ensino médio concluído (18 a 24 anos)

18,0% 20,9%

61,1%

0,0%
8,2%

23,9%

62,1%

5,8%

Sem instrução Fundamental completo Médio completo Superior completo

Masculino Feminino

0 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anosa cada mil nascidos vivos



Gráfico 5: Taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos a cada mil nascidos vivos em Jambeiro 

 

No Gráfico 5 observam-se oscilações na taxa de mortalidade ao longo do período 

apresentado. Entre os anos de 2002 e 2009, o município enfrentou seus maiores picos de 

mortalidade infantil. Mesmo assim, em 2012 atinge a meta estipulada, visto que 

apresenta uma taxa zero de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada mil 

nascidos vivos. 

A quinta perspectiva dos Objetivos do Milênio refere-se à melhoria na saúde das 

gestantes e são analisadas as taxas de mortalidade materna. Neste aspecto, a meta 

estipulada pelos Objetivos do Milênio é a redução em três quartos, até 2015, a taxa de 

mortalidade materna. O Gráfico 6 expõe as taxas de mortalidade materna em Jambeiro 

no período de 2000 até 2012. 

 

 

Gráfico 6 – Taxa de mortalidade materna a cada cem mil nascidos vivos entre 2000 e 2012 

Esta meta pode sofrer variações em função do número reduzido de crianças nascidas em 

Jambeiro. Percebe-se que ao longo do período estudado, o município não apresentou 

nenhum registro de óbito materno, o que significa que, neste critério, a meta está sendo 

cumprida. 

A sexta perspectiva dos Objetivos do Milênio refere-se ao combate à AIDS, malária e 

outras doenças. A primeira meta estipulada é, até 2015, ter detido e começado a reverter 

a propagação do HIV/AIDS. Para tanto, o Gráfico 7 mostra o número de casos de AIDS 

diagnosticados na população de Jambeiro entre 1990 e 2012. 

 

 

Gráfico 7: Número de casos de AIDS por diagnóstico entre 1990 e 2012 

 

Entre 1990 e 2012, o município registrou sete casos de AIDS diagnosticados. Este 

resultado demonstra que a meta não foi atingida, pois, para ser alcançada, considera-se 

ter diminuído ou mantido constante o número de casos de AIDS nos três últimos anos, 

fato que não aconteceu em Jambeiro. 

Ainda no que se refere no combate a doenças, uma segunda meta estipulada é que, até 

2015, o município tenha detido e começado a reverter a propagação da malária e de 

outras doenças. Dessa forma, o Gráfico 8 apresenta os números de casos de doenças 

transmissíveis por mosquitos em Jambeiro, de 2001 a 2011. 
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Gráfico 8: Número de casos de doenças transmissíveis por mosquitos entre 2001 e 2011 

 

Observa-se que em 2010, o município apresenta o maior número de casos de dengue 

registrado entre 2001 e 2011. Quanto às demais doenças, o município não apresentou 

nenhum caso de febre amarela e malária e, em 2003, apresentou um caso de 

leishmaniose.  Para que a meta seja alcançada, considera-se ter diminuído ou mantido 

constante o número de casos de doenças transmissíveis por mosquitos nos três últimos 

anos. Portanto, visto que os casos de dengue evoluíram entre 2006 e 2010, o município 

não cumpriu a meta preestabelecida para as doenças transmitidas por mosquitos. 

A sétima perspectiva dos Objetivos do Milênio diz respeito à qualidade de vida e 

respeito ao meio ambiente. Neste ponto, as metas estabelecidas foram as reduções pela 

metade, até 2015, da proporção da população sem acesso sustentável à água potável 

segura e da proporção da população sem acesso a saneamento e serviços essenciais. O 

Gráfico 9 apresenta o percentual de moradores urbanos de Jambeiro, com acesso à água 

ligada à rede de esgoto sanitário adequado. 

 

 

Gráfico 9: Percentual de moradores urbanos com acesso a água ligada a rede e esgoto sanitário adequado 

 

De acordo com o Gráfico 9, quanto à qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, o 

município de Jambeiro atinge a meta proposta, visto que, em 2010, 97,7% da população 

teve acesso à água e 95,4% teve acesso ao esgoto sanitário adequado. 

A última perspectiva dos Objetivos do Milênio está associada a todos trabalhando pelo 

desenvolvimento. Neste sentido, as desigualdades sociais também são refletidas no 

acesso aos meios de comunicação. O Gráfico 10 retrata a proporção da população que 

possui, em seu domicílio, microcomputador e microcomputador com acesso a internet. 
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Gráfico 10: Proporção de moradores com acesso a microcomputador e internet em 2010 

 

Observa-se que, no município de Jambeiro, em 2010, a proporção de moradores urbanos 

com acesso a microcomputador era de 51,5% e essa proporção diminui para 33,9% se 

quando se analisa o acesso à internet. No meio rural, as proporções são ainda menores, 

visto que 27,9% possuem microcomputador e somente 16% tem microcomputador com 

acesso à internet. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A ONU conceitua o desenvolvimento humano como aquele capaz de propiciar vivência 

de vida longa e saudável, aquisição de conhecimento e acesso aos recursos necessários 

para a conquista de um padrão de vida decente pela sociedade, surgem, na década de 

2000, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio como proposta para o alcance de 

melhores níveis de desenvolvimento humano por todo o globo. 

Para analisar a perspectiva dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e sua 

aplicabilidade em determinada localidade, o município de Jambeiro constituiu o espaço 

delimitado para esta pesquisa, na qual através de dados disponibilizado pelo PNUD em 

seus Relatórios Dinâmicos, foram analisados os diversos aspectos sociais que 

caracterizam o desenvolvimento humano do município. 

O resultado observado aponta que, das metas estipuladas para serem cumpridas até 

2015, Jambeiro atingiu os resultados esperados no que compreende: a erradicação da 

fome e da miséria, a redução da mortalidade infantil, a melhoria na saúde das gestantes 

e a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Por outro lado, as metas relacionadas 

à educação básica de qualidade para todos, a igualdade entre os gêneros, a sociedade 

trabalhando pelo desenvolvimento e o combate a AIDS, malária e propagação de outras 

doenças ainda não foram atingidas.  

Mesmo com o alcance de metas, em algumas áreas é possível verificar alternância de 

períodos de pico e redução em vários dos itens avaliados, o que sugere a não 

estabilização na direção do pleno atendimento das mesmas. 

Portanto, considerando que, de acordo com a ONU, desenvolvimento humano é 

caracterizado por uma vida longa e saudável, por aquisição de conhecimento e por 

acesso a recursos necessários para a conquista de um padrão de vida decente, para que o 

desenvolvimento humano seja uma realidade no município de Jambeiro, esta localidade 

deverá garantir a conclusão do ensino fundamental para todas as crianças, a igualdade 

do nível de instrução entre homens e mulheres, o acesso aos meios de comunicação e a 

diminuição dos casos de AIDS e outras doenças. 
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