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Um outro mundo é possível!

Prevemos um mundo de respeito universal dos direitos humanos e
da dignidade humana, do Estado de Direito, da justiça, da igualdade e da não discriminação; do respeito pela raça, etnicidade e diversidade cultural; e da igualdade de oportunidades que permita a
plena realização do potencial humano e contribua para a prosperidade compartilhada. Um mundo que investe em suas crianças e em
que cada criança cresce livre da violência e da exploração. Um
mundo em que cada mulher e menina desfruta da plena igualdade
de gênero e no qual todos os entraves jurídicos, sociais e econômicos

para a sua capacitação foram removidos. Um mundo justo, equitativo, tolerante, aberto e socialmente inclusivo em que sejam atendidas as necessidades das pessoas mais vulneráveis.
(Item 8, Agenda 2030).
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Um outro mundo é possível!
EDIÇÕES DO FÓRUM SOCIAL MUNDIAL

Este é o lema do Fórum Social Mundial (FSM), evento idealizado e organizado por movimentos sociais de diversos continentes como contraponto ao
Fórum Econômico Mundial de Davos.

2001 Porto Alegre (Brasil)
2002 Porto Alegre (Brasil)
2003 Porto Alegre (Brasil)
2004 Mumbai (Índia)

Criado em 2001, o FSM tem como fi-

2005 Porto Alegre (Brasil)

nalidade elaborar estratégias de inte-

2006 Bamako (Mali), Caracas

ração e cooperação globais que pre-

(Venezuela) e Karachi (Paquistão)

servem o meio ambiente; promovam a

2007 Nairobi (Kenya)

justiça econômica; protejam e valori-

2009 Belém (Brasil)

zem as práticas e saberes dos Povos

2011 Dakar (Senegal)

Originários e Povos e Comunidades

2013 Tunis (Tunísia)

Tradicionais; estabilizem as economi-

2015 Tunis (Tunísia)

as locais.

2016 Montreal (QC-Canada)

Para isto, envolve milhares de participantes em centenas de atividades como: Oficinas; Seminários; Conferên-

cias; Atividades Autogestionadas organizadas pelas entidades participantes; Mesas de Diálogo; Painéis e Atividades Culturais. Tendo como temas:
Meio Ambiente, Direitos Humanos,
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Democracia, Economia Solidária, etc.

Editoração: Patrícia M. Menezes

Considerado o maior evento organiza-

Tiragem: Mensal

do pela sociedade civil, o FSM já está
em sua 12ª Edição.

Distribuição: Gratuita

Sua proposta de construção de um

Disponível em:

mundo onde é possível o equilíbrio

www.issuu.com/redeodsbrasil

entre as esferas econômica, social e

Comentários e sugestões:

ambiental está alinhada ao que preceitua a Agenda 2030.

redeodsbrasil@gmail.com
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Roda de Conversa - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável: ODS
No dia 22/01, a Rede ODS Brasil promoveu a Roda de Conversa - Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável: ODS.
Sendo representada por: Federação
das Associações de Municípios do Rio
Grande do Sul (FAMURS); Instituto

EcoVida / RS.
A atividade foi realizada no âmbito do
Fórum Social Mundial Temático: Paz,
Democracia, Direitos dos Povos e do
Planeta, que ocorreu de 19 a 23/01, em
Porto Alegre / RS.

VOCÊ SABIA?

Tendo como convidados: a Coordena-

A programação do

ção de Projetos Especiais ODS da Se-

14/08, no Canadá) será definida de

cretaria de Governo da Presidência da

forma colaborativa, no período de

República (SEGOV-PR) e o Programa

setembro

das Nações Unidas para o Desenvolvi-

2016,

mento (PNUD).

(outubro/2015,

A Roda de Conversa contribuiu com a

bro/2015, no Canadá; janeiro/2016,

democratização

no Brasil); consultas online inter-

da

Agenda

2030

(Diretriz da Rede ODS Brasil).

de

por

nacionais

2015
meio
no

FSM 2016

a

(09 a

fevereiro

de:

de

seminários

Canadá;

(setembro/2015;

dezem-

dezem-

bro/2015 a janeiro/2016); FSM Temático

(janeiro/2016,

reuniões
VOCÊ SABIA?

presenciais

no
e

Brasil);
online

Conselho Internacional.
Estas etapas contribuem para

O FSM é formado por grupos e movimentos da sociedade civil que se opõem
ao Neoliberalismo; à dominação do mundo pelo Capital e à todas as formas
de Imperialismo.

do

nição

dos

programação

temas

geral

que

do

nortearão

FSM

atividades autogestionadas.
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2ª Videoconferência da Rede ODS Brasil
A 2ª Videoconferência da Rede ODS

• A aprovação da identidade visual e do Modelo

Brasil foi realizada, dia 26/01, nas Supe-

Organizacional da Rede ODS Brasil, que devem

rintendências Regionais da Companhia

ser adotados por todos os estados.

Nacional de Abastecimento (CONAB)
que - seguindo o Princípio da Abundância - ofertou a este coletivo a estrutura
física e tecnológica necessária para tal
atividade.

• A realização de Encontros Estaduais, até abril.
• A realização de Encontros Regionais, até junho.
• A realização de Encontro Nacional, em outubro,
no Ceará.

Estados participantes: Amazonas, Ceará,
Pará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe.
Norteada pela Meta 16.7 da Agenda
2030, a Videoconferência teve como deliberações e encaminhamentos:

• A participação na Rede ODS Brasil será formalizada por meio de Cadastro Online obrigatório
(http://migre.me/t1ONQ) e configura a aceitação
de seus Princípios e Diretrizes.

Modelo Organizacional da Rede ODS Brasil
O Modelo Organizacional da Rede ODS Brasil tem como premissa a Meta 16.7 da Agenda 2030.

COMO FUNCIONA?
•

A principal característica da Rede ODS Brasil é a autogestão com liderança compartilhada.

Isto significa que: sua estrutura organizacional é horizontalizada; não há hierarquia; o modelo de
Democracia Participativa prevalece sobre o modelo de Democracia Representativa.
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COMO SE ORGANIZA?
Instituições Públicas ou Privadas; Organizações da Sociedade Civil (OSC); Povos Originários;
Povos e Comunidades Tradicionais cadastrados na Rede ODS Brasil se aglutinam em Grupos
Temáticos (GT) conforme sua área de atuação e expertise.

A Rede ODS Brasil é constituída pelo conjunto de GT ODS

•

Os GT ODS são instâncias de caráter deliberativas e independentes.
Logo, possuem autonomia para definirem suas agendas, ações, divisões de tarefas, Coordenador@s de Atividades e Coordenador@s de GT.

•

As decisões são tomadas pela maioria dos presentes nas reuniões virtuais ou presenciais.
Sendo que, em respeito à paridade, cada Instituição Pública ou Privada; OSC; Povos Originários; Povos e Comunidades Tradicionais tem direito a um voto.

• Cada GT ODS tem 2 Coordenador@s.
•

A Comissão de Articulação, é composta pel@s Coordenador@s de GT ODS e reúne periodicamente, para compartilhar as experiências e ações dos GT ODS.

•

Os GT ODS valorizam os seguintes Princípios: Diversidade, Abundância, Inteligência Coletiva.
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Princípio da Diversidade:
•

Favorecer a participação de todos os pú-

blicos, entendendo a interdependência
de cada um.
•

Respeitar a pluralidade de opiniões.

Princípio da Abundância:
•

Deixar fluir a riqueza que cada parceir@

traz.
•

Qual sua capacidade de contribuir?
(contatos, saberes profissionais, recursos
materiais, etc.).

Princípio da Inteligência Coletiva:
• Reconhecimento dos diferentes talentos.
• Maturidade

para avaliar qual sua capacida-

de de contribuir e aceitar ser liderado por
outro quando não tiver a capacidade requisitada.
• Cada participante é protagonista em algum

momento.
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Economia Solidária e os ODS
Podemos descrever a Economia Solidária
como um conjunto de práticas e experimentos, no campo socioprodutivo, que tem como
eixo de convergência ou preceito elementar
formar organizações horizontais, do ponto de
vista da propriedade e da gestão, logo, fundamentadas na autogestão e no trabalho associado, que por sua vez, são elementos orientados pelos valores da solidariedade, cooperação e sustentabilidade ampla.
Neste

Devido a estas características explícitas, de-

contexto

de

integração

sistêmica,

apreende-se a sustentabilidade ampla como o

riva-se a perspectiva de termos aqui também

contínuo harmônico e virtuoso entre as esferas

um projeto de sociabilidade, a partir de uma

do público e do privado, mas tendo a primazia

forma diferente de se organizar a produção e

da propriedade social dos meios de produção,

a distribuição, mas não uma forma qualquer,

bem como a reestruturação das dinâmicas

ou seja, trata-se de uma forma que intenta

institucionais, culturais, políticas, tecnológicas e

promover o bem-viver.

organizacionais, que resulte na integração

Por conseguinte, além de já representar um

cooperativa e colaborativa entre os vetores da

conjunto considerável de pessoas, empreen-

necessária preservação ambiental e resiliência/

dimentos, ideias, logo, de um autêntico movi-

sustentabilidade dos seus ecosistemas, da

mento emancipatório, a sua proposta de

viabilidade e eficiência produtiva econômica, e

constituição, que em si é desafiadora, uma

da inclusão justa, solidária e emancipatória das

vez que visa modificar fundamentos profun-

pessoas, portanto, de uma convivência social

dos

fraterna e centrada no bem estar.

do

nosso

atual

desenvolvimento

(principalmente a exploração econômica e a

Para isso, tal estratégia de desenvolvimento

competição predatória pelo lucro), também é

estaria centrada em novas formas horizontais

inerentemente um movimento que visa uma

ou sistêmicas de organização socioprodutiva.

nova estratégia de desenvolvimento, em
sentido amplo ou que seja profundamente

Neste horizonte de osquestrar um conjunto

sustentável, logo, apresentando uma forte

sinérgico

confluência com praticamente todos os ODS,

Economia

ainda que tenha uma ação mais direta em

vigorosa, no compromisso histórico de se

alguns do que outros, mas que de uma for-

contribuir expressivamente com os ODS para a

ma ou de outra contribui com o seu conjunto,

transformação do mundo, de forma direta com

a partir de uma visão igualmente integradora

os ODS 8, 9 e 12 e de forma indireta com os

de desenvolvimento coletivamente discutido,

ODS 1, 2, 3, 10, 11, 15 e 17.

planejado e executado.
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se

e

mudanças,

insere,

de

a

forma
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Todos esses objetivos, na
concepção de solidariedade socioprodutiva e sistêmica que o projeto de
Economia Solidária reivindica, podem e devem estar não só integrados,
mas também articulados
como um sendo o ponto
de reforço ou requisito do
outro.

Associação de Apoio a Construção de um Sistema
Orgânico do Trabalho Associado (Via SOT)
A Associação de Apoio a Construção de um Sistema Orgânico do
Trabalho Associado (Via SOT) é uma entidade da Sociedade Civil
Sem Fins Lucrativos, que propõe um processo de ruptura, reversão e substituição das mediações que alienam e degradam os seres humanos, formada por militantes, vindos a princípio da economia solidária e outros movimentos sociais, que percebem ou
mesmo vivem tais dilemas e barreiras, porém, também lutam para
reverter tais mecanismos que tanto alienam e degradam os trabalhadores e seres humanos em geral.
A Via SOT é um convite aberto a todos que desejam superar os

Edi Augusto Benini

seus variados grilhões, e permitem ver essa possibilidade, neces-

Professor da Universidade
Federal
do Tocantins - Núcleo
de
Economia
Solidária (NESol /
UFT)

sária histórica, e compreendem que a chave disso está justamen-

Associado Efetivo e
Fundador da Associação
de
Apoio
a
Construção
de
um
Sistema Orgânico do
Trabalho
Associado
(Via SOT)

te na convergência das nossas aspirações libertárias e esforços
emancipatórios, ou seja, na nossa autêntica solidariedade e capacidade de articular projetos e viabilizar/construir ações e realidades.
A Via SOT integra a Rede ODS Brasil, contribuindo com a democratização e o fomento de novos modelos de desenvolvimento
que valorizam o Bem Viver e promovem o equilíbrio entre as esfe-

ras econômica, social e ambiental - estando, desta forma, alinhados à Agenda 2030 - e que se contrapõem ao modelo Desenvolvimentista.
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Discriminação contra a mulher
No dia 01/02 é celebrado o dia em que o Brasil

melhor que ele, só para demonstrar conheci-

ratificou a Convenção sobre a eliminação de

mento. A verdadeira intenção do mansplai-

todas as formas de discriminação contra a mu-

ning é desmerecer o conhecimento de uma

lher (CEDAW, ONU). Este protocolo internacio-

mulher e tirar dela a confiança, autoridade e

nal contribui com as Metas 5.1, 10.3 e 16.b da

o respeito sobre o que ela está falando.

Agenda 2030.

Manterrupting: a palavra é uma junção de
man (homem) e interrupting (interrupção). Em
tradução

AS FORMAS MAIS COMUNS DE DISCRIMI-

livre,

manterrupting

significa

“homens que interrompem”. Ocorre quando

NAÇÃO CONTRA A MULHER, SÃO:

uma mulher não consegue concluir sua frase

Bropriating: o termo é uma junção de bro

porque é constantemente interrompida pelos

(curto para brother, irmão, mano) e appropria-

homens ao redor.

ting (apropriação). Ocorre quando um homem

Patriarcado: é quando as relações sociais

se apropria da ideia de uma mulher e leva o

(familiares, empregatícias, políticas, etc.) são

crédito por ela.

dominadas pelo homem e as mulheres pos-

Gaslighting: é a violência emocional por meio

suem papel inferior e de subserviência.

de manipulação psicológica, que leva a mulher

Sexismo: conjunto de ações e ideias que pri-

e todos ao seu redor a acharem que ela enlou-

vilegiam determinado gênero ou orientação

queceu ou que é incapaz. É uma forma de fa-

sexual em detrimento de outro, por meio de

zer a mulher duvidar de seu senso de realida-

sua exclusão ou rebaixamento.

de, de suas próprias memórias, percepção, raciocínio e sanidade.

Sexismo nos espaços de poder: ocorre
quando uma mulher tem a qualificação ne-

Machismo: conjunto de práticas, comporta-

cessária para ocupar um espaço de poder

mentos e frases que promove a inferiorização

(como cargo de chefia ou cargo político), po-

da mulher, não admitindo a igualdade de direi-

rém é dada a preferência a homens para pre-

tos e deveres entre os gêneros.

enchimento da vaga.

Mansplaining: o termo é uma junção de man
(homem) e explaining (explicar). Ocorre quando um homem trata a mulher como inferior e
menos capaz intelectualmente: explica coisas
óbvias, utilizando fala didática, como se ela não
fosse capaz de compreender; explica como ela
está errada a respeito de algo sobre o qual ela
de fato está certa, ou apresenta ‘fatos’ variados
e incorretos sobre algo que ela conhece muito
9
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Glossário
Agenda 2030: Protocolo Internacional pactuado pelos Países Membros da ONU, em setembro de
2015, que estabeleceu a Agenda de Desenvolvimento para o período 2016 a 2030. É composta
pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e tem como desafio mundial erradicar
a extrema pobreza, até 2030.
Bem Viver: movimento na América Latina que se contrapõe ao Desenvolvimentismo e que valoriza as práticas e saberes dos Povos Originários. Recentemente, seu conceito foi incorporado às
Constituições da Bolívia e do Equador.
Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher
(CEDAW, ONU): adotada pela Resolução 34/180 da Assembleia Geral das Nações Unidas, em
18/12/1979. E ratificada pelo Brasil em 01/02/1984.
Desenvolvimentismo: modelo econômico baseado na industrialização e na infraestrutura, com
forte intervenção do Estado. Privilegia o crescimento econômico em detrimento do desenvolvimento social.
Discriminação contra a mulher: a discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade
de direitos e do respeito da dignidade humana; dificulta a participação da mulher, nas mesmas
condições que o homem, na vida política, social, econômica e cultural de seu país; constitui um
obstáculo ao aumento do bem-estar da sociedade e da família e dificulta o pleno desenvolvimento
das potencialidades da mulher para prestar serviço a seu país e à humanidade.
Fórum Econômico Mundial de Davos: organização sem fins lucrativos, criada em 1971, com
sede em Genebra, que reúne anualmente líderes mundiais, grandes economistas, investidores e
empresários. O Fórum defende a irreversibilidade da globalização.
Imperialismo: a política de expansão e o domínio territorial, cultural ou econômico de uma nação
sobre outras, ou sobre uma ou várias regiões geográficas
Neoliberalismo: doutrina econômica que tem como objetivo a proeminência dos mercadores (em
especial, na sustentação nas suas taxas de valorização de capital) em detrimento das necessidades humanas.
Rede ODS Brasil: coletivo suprapartidário que promove diálogo intersetorial pautado nos Direitos
Humanos e na Agenda 2030, fomentando a participação social para que esta qualifique a elaboração, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas alinhadas à Agenda 2030, assegurando
o desenvolvimento humano, econômico, social, cultural e ambiental do país, de forma sustentável.

Acompanhe nossas atividades em www.facebook.com/redeods.br
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