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Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para 
executar esta Agenda através de uma Parceria Global para 
o Desenvolvimento Sustentável revitalizada, com base num 
espírito de solidariedade global reforçada, concentrada em 
especial nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis 
e com a participação de todos os países, todas as partes inte-
ressadas e todas as pessoas. 

 

(Parceria, Agenda 2030). 

Parceria colaborativa para a implementação da 

Agenda 2030 
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EDITORIAL 

 

Em setembro de 2015, os Países Membros da 

ONU aprovaram, por unanimidade, o documen-

to Transformando Nosso Mundo: A Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

O documento, também conhecido como Agenda 

2030, repactuou os compromissos desses Paí-

ses com a manutenção e a ampliação dos avan-

ços atingidos, de 2000 a 2015, com os 8 Objeti-

vos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). E 

lançou o desafio mundial de “erradicar a pobre-

za em todas as suas formas”, até 2030. 

Para isso, a Agenda 2030 convoca toda a socie-

dade global a participar ativamente da implanta-

ção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS), que buscam o equilíbrio entre 

as esferas econômica, social e ambiental.  

Atendendo a este chamado, um grupo - consti-

tuído por instituições públicas e pelos mais di-

versos segmentos da sociedade civil, que ti-

nham em comum o interesse em contribuir com 

a implementação da Agenda 2030 - idealizou 

um coletivo que: atuasse em rede; de forma ho-

rizontalizada e participativa; valorizando e res-

peitando a representatividade e o protagonismo 

de cada integrante em sua área de atuação. Es-

tando, desta forma, alinhado às Metas 16.6 e 

16.7 da Agenda 2030. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC) permitiram que o grupo produzisse os 

subsídios básicos para a construção de um co-

letivo marcado pela autogestão com liderança 

compartilhada, que tem como fundamentos os 

Princípios da Diversidade, da Abundância e da 

Inteligência Coletiva. 

Encontros presenciais durante eventos de 

Conheça os Princípios e Valores 

da Rede ODS Brasil 

www.migre.me/t1ONQ 

abrangência nacional também contribuíram 

para o fortalecimento dos vínculos entre os 

participantes, o amadurecimento de ideias e 

a idealização de documentos base e eventos. 

O primeiro passo para a concretização do 

que foi idealizado coletivamente ocorreu três 

meses depois, com a realização do 1° Diálo-

go Amazônico sobre os ODS, em Belém / PA. 

Desde então, temos dado alguns passos ru-

mo a construção de um mundo mais igualitá-

rio, resiliente e sustentável. Esta é uma jorna-

da longa e cheia de obstáculos, por isso a 

atuação em rede é fundamental para que te-

nhamos ânimo e força para superá-los.  
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Democratização da Agenda 2030, em São Paulo 

No dia 01/06, a Rede ODS Brasil participou de 

uma reunião, na Câmara Municipal de São Pau-

lo, promovida pela Comissão Extraordinária Per-

manente de Direitos Humanos, Cidadania e Re-

lações Internacionais. Sendo representada pela 

Prefeitura de Barcarena / PA e pelo Movimento 

Nacional da População de Rua (MNPR) / SP. 

A reunião teve por objetivo fomentar o diálogo 

entre moradores em situação de rua e represen-

tantes da Prefeitura, da Defensoria Pública e do 

Ministério Público visando averiguar e sanar as 

reclamações apresentadas pelos moradores em 

situação de rua durante Audiência Pública reali-

zada em 18/05, como: a retirada de seus perten-

ces - principalmente colchonete, papelão e co-

bertor devido a proximidade do inverno - por 

meio da Guarda Civil Metropolitana, que também 

teve sua atuação classificada como truculenta, 

inclusive com o público LGBT; a qualidade do 

atendimento e da comida nos equipamentos que 

recebem essas pessoas; entre outras.  

Após a reunião, a Rede ODS Brasil teve uma au-

diência com o Presidente da Comissão, o verea-

dor Eduardo Suplicy, sendo agraciada por ele 

com uma reflexão sobre a relação entre a Consti-

tuição Federal de 1988, a Agenda 2030  - em es-

pecial a Meta 10.2 - e a Renda Básica de Cida-

dania (RBC). 

No dia 02/06, ocorreu o lançamento da Rede 

ODS São Paulo. A atividade teve início com uma 

apresentação cultural. Em seguida, o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), apresentou a Agenda 2030; a Prefeitura 

de Barcarena / PA, apresentou os princípios e 

dinâmica da Rede ODS Brasil; o Instituto Brasi-

leiro de Proteção Ambiental (PROAM) / SP apre-

sentou o Fórum Alternativo Mundial da Água 

(FAMA); o Fórum de Sustentabilidade do Bu-

tantã / SP apresentou sua atuação na região; 

o curso de Biomedicina da Universidade de 

São Paulo (UNIP) apresentou reflexões so-

bre os resíduos sólidos. Dando continuidade, 

a Agenda 21 - Sé / SP conduziu os encami-

nhamentos para formalização e constituição 

da Rede. 

O evento foi promovido por: Agenda 21 - Sé; 

Fórum Alternativo Mundial da Água; EcoSurf; 

Federação Nacional dos Urbanitários (FNU); 

Fórum Butantã; Movimento Nacional da Po-

pulação de Rua; Mandato d@s Vereador@s: 

Antônio Donato, Eduardo Suplicy, Jair Tatto, 

Juliana Cardoso, Toninho Vespoli; Universi-

dade Paulista (UNIP).   

 

VOCÊ SABIA? 

No Brasil, a Renda Básica de 

Cidadania foi instituída por 

meio da Lei N° 10.835/2004.  

Segundo a Lei, a RBC se cons-

tituirá no direito de todos os 

brasileiros residentes no País 

e estrangeiros residentes há 

pelo menos 5 (cinco) anos no 

Brasil, não importando sua 

condição socioeconômica, rece-

berem, anualmente, um benefí-

cio monetário. O pagamento do 

benefício deverá ser de igual 

valor para todos, e suficiente 

para atender às despesas míni-

mas de cada pessoa com alimen-

tação, educação e saúde, con-

siderando para isso o grau de 

desenvolvimento do País e as 

possibilidades orçamentárias.  

Apesar de instituída, a RBC 

ainda não foi implementada. 
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O II Encontro Nacional da Rede ODS Brasil 

ocorreu de 08 a 10/06/2017, em Belém / PA. 

Nos dias 08 e 09, os participantes trocaram 

experiências sobre as ações desenvolvidas 

em suas instituições e planejaram ações cola-

borativas tendo como foco: a Erradicação da 

Pobreza (ODS 1); a Segurança Alimentar e a 

Agroecologia (ODS 2); o Empoderamento da 

Mulher (ODS 5); o Desenvolvimento Econômi-

co, Inclusivo e Sustentável (ODS 8); o Consu-

mo Consciente (ODS 12). 

No dia 09, os Grupos Temáticos ODS elabo-

raram seus Planos de Ação e escolheram as 

instituições que irão coordená-los. As delega-

ções dos estados escolheram as instituições 

que irão representá-los na Comissão Nacional 

de Articulação. Também foram aprovados 

dois documentos: uma Nota Pública a favor 

da liberdade de expressão dos Juízes do Tra-

balho do Espírito Santo e a Carta de Belém – 

II Encontro Nacional da Rede ODS Brasil.   

No dia 10, ocorreu uma visita técnica na Ilha 

João Pilatos, no Igarapé Grande, em Ananin-

deua (município da Região Metropolitana de 

Belém). Os participantes conheceram a fossa 

ecológica implantada na Escola Municipal Do-

miciano Farias e a panificadora comunitária; 

saborearam sucos e doces produzidos com as 

frutas típicas da Amazônia, como: açaí, cupu-

açu, pupunha, murici; e plantaram árvores, 

marcando o lançamento do Projeto Onde 

Plantei (www.ondeplantei.org.br) no Pará. 

A Rede ODS Brasil não possui recursos finan-

ceiros próprios e todas as suas ações são re-

alizadas de forma colaborativa, com apoio de 

parceiros.  

Para a realização deste Encontro a Superinten-

dência do Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM) ofertou a estrutura física; a Prefeitura 

de Barcarena ofertou peixe, hortaliças e frutas; 

o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) ofertou arroz, café e açúcar; 

a Cooperativa dos Produtos Agroecológicos de 

Irituia ofertou Azeite de Tucumã; a Comunida-

de do Peri Toró - Tracuateua ofertou a Farinha 

Bragantina do Mestre Bené; Gaudens Chocola-

te 100% Amazônia ofertou peixe; o Ponto de 

Cultura Alimentar Instituto Iacitatá e Toró Gas-

tronomia Sustentável ofertaram conhecimento 

e mão de obra para preparar os alimentos; o 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de 

Ananindeua ofertou a equipe de apoio; a Pre-

feitura de Barcarena ofertou ainda crachá e 

bolsa personalizados do evento; a Prefeitura 

de Ananindeua ofertou a visita técnica. 

II Encontro Nacional da Rede ODS Brasil 

 

Saiba mais no Relatório Final 

do II Encontro Nacional da Rede 

ODS Brasil 

D i s p o n í v e l  e m  h t t p s : / /

d r i v e . g o o g l e . c o m / o p e n ?

id=0B8LBrEan8TM_b2F4dzVzQXA0czg 
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No dia 07/06, ocorreu uma Oficina de Capacitação promovida por: 

Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento 

e Orçamento (ASSECOR); Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão (MPOG); Prefeitura de Barcarena; Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); Rede ODS Brasil. Que 

teve como público alvo os servidores que compõem o Núcleo Ges-

tor responsável pela elaboração do PPA 2018-2021 do município. 

Além da relação entre o PPA e a Agenda 2030, os servidores tam-

bém refletiram sobre: desenvolvimento territorial, participação soci-

al, transversalidade dos ODS e indicadores. 

No dia 20/06, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Tu-

rismo - promoveu o lançamento do Barômetro da Sustentabilidade 

de Barcarena, um índice de mensuração da sustentabilidade nos 

níveis local, regional e nacional, por meio de escala de desempe-

nho de duas dimensões: o bem estar humano e o bem estar ambi-

ental.  

O Barômetro - produzido pela Fundação Amazônia de Amparo a 

Estudos e Pesquisa (FAPESPA) do Governo do Estado do Pará - é 

composto por 27 indicadores (20 de bem estar humano e 7 de bem 

estar ambiental) ligados aos ODS por serem considerados indica-

dores mais sensíveis às ações imediatas do poder público.  Sendo 

Localização da Agenda 2030, em Barcarena / PA  

uma importante ferramenta 

de planejamento, monitora-

mento e avaliação de políti-

cas públicas.  

No dia 22 foi realizado o 4° 

Encontro de Articulação em 

Rede da Prefeitura, que tem 

por objetivos: alinhar as 

ações governamentais à 

Agenda 2030; fomentar a 

interação entre os Órgãos 

do Governo;  identificar du-

plicidade de ação e poten-

ciais parcerias entre as Se-

cretarias.  
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No dia 27, ocorreu o Seminário “Diversidade 

Sexual: Conhecer para respeitar!” Que deba-

teu sobre a garantia de direitos do público 

LGBT, a dignidade da pessoa humana e o 

combate à discriminação.  

O evento  foi promovido por: Conselho Esta-

dual da Diversidade Sexual do Pará; Conse-

lho Municipal dos Direitos da Mulher de Bar-

carena; Coordenadoria Municipal de Políti-

cas para as Mulheres de Barcarena; Delega-

cia de Combate aos Crimes Homofóbicos e 

Discriminatórios do Pará; Gerência Estadual 

da Política de Livre Orientação Sexual do 

Pará;  Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Barcarena (SEMAS); Rede ODS 

Barcarena; Rede Paraense de Pessoas 

Trans. Contribuindo com a Meta 10.2 da 

Agenda 2030. 

Nos dias 28 e 29, ocorreu uma Capacitação 

para Gestores da Secretaria Municipal de Educa-

ção (SEMED) sobre “O Estatuto da Criança e do 

Adolescente no cotidiano escolar” e “Indisciplina e 

Ato Infracional: soluções e encaminhamentos”. 

Contribuindo com os ODS 4 e 16. 

O evento foi promovido por: Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), Fundo Municipal dos Direitos da Crian-

ça e do Adolescente, SEMED, Rede ODS Barca-

rena.   

Foram realizadas diversas ações alusivas à Se-

mana Nacional do Meio ambiente e ao Dia Mundi-

al do Meio Ambiente – promovidas pela SEMED e 

pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e De-

senvolvimento Econômico - que mobilizaram toda 

a comunidade escolar e diversos segmentos da 

sociedade, como empresas e comércio local: a I 

Feira de Venda e Troca de Vila do Conde; a Cami-

nhada “Na Onda dos ODS: em defesa da susten-
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tabilidade ambiental, da paz mundial, do amor 

fraternal e da justiça social”; a Trilha Ecológica 

na Escola Agrícola; a palestra “Conectando 

Pessoas à Natureza”; o I Arraiá Sustentável; a 

III Caminhada do Meio Ambiente e a Gincana 

Ambiental 2017. Contribuindo com os ODS 4, 

6, 7, 11, 12, 13, 15. 

Durante a Gincana Ambiental 2017, as Esco-

las Municipais de Educação Infantil (E.M.E.I.) 

realizaram apresentações culturais com músi-

ca, dança, dramatização e até uma composi-

ção inédita sobre os ODS, criada pelo compo-

sitor barcarenense Nazareno Muniz juntamen-

te com os alunos da E.M.E.I. Os Três Pastorzi-

nhos; as Escolas Municipais de Ensino Funda-

mental I (1° ao 5° ano) também realizaram 

apresentações culturais com o tema “Nossas 

origens” e produziram folders sobre ervas me-

dicinais; as Escolas Municipais de Ensino Fun-

damental II (6° ao 9° ano) realizaram apresen-

tações culturais com paródias e poemas sobre 

o tema “Preservação Ambiental”, degustação 

de Culinária Alternativa, com aproveitamento 

de cascas e talos de alimentos; e arrecadação 

de tampinhas (14.326) e garrafas PET (9.255). 

As tampinhas foram doadas para a Associa-

ção de Pais e Amigos dos Excepcionais de 

Barcarena (APAE) para a produção de bone-

cos e as garrafas foram doadas para a Secre-

taria Municipal de Cultura para a produção de 

enfeites natalinos.  

Durante todo o mês, A SEMAS e a SEMED 

realizaram diversas ações alusivas ao Dia Na-

cional de Combate ao Trabalho Infantil, cele-

brado em 12/06. Entre elas: uma Sessão Es-

pecial na Câmara Municipal; Capacitações pa-

ra servidores dos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS), professores da 

Educação no Campo, entidades do CMDCA, 

Pastoral do Menor; Oficina com os usuários do 

Serviços de Convivência  e Fortalecimento de 

Vínculos do CRAS Vila do Conde, para confec-

ção de cataventos que foram utilizados pelas 

Escolas; o Seminário “Trabalho Infantil Domés-

tico: contexto social e estratégias de enfrenta-

mento”.  

Durante os Jogos Escolares Municipais Olímpi-

co e Paraolímpico (JEMOPs) foi lançada a 

campanha “Troca de Cartão: um Cartão Ver-
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No dia 29/06, o prefeito de Barcarena, Antônio Carlos Vilaça, par-

ticipou da cerimônia de posse da Comissão Nacional para os Objeti-

vos de Desenvolvimento Sustentável, no Palácio do Planalto.  

A Comissão, criada por meio do Decreto nº 8.892/2016, é uma ins-

tância colegiada, paritária, de natureza consultiva, responsável 

por conduzir o processo de articulação, mobilização e diálogo com 

os entes federativos e a sociedade civil com a finalidade de in-

ternalizar, difundir e dar transparência à implementação da Agenda 

2030 no pais. 

No dia 26/06, a Secretaria de Governo da Presidência da República  

publicou o 1° Relatório Nacional Voluntário sobre os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável.  

A prefeitura de Barcarena foi a única citada no Relatório, dispo-

nível em http://www.secretariadegoverno.gov.br/snas-documentos/

relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf. 

Desde 2013, a prefeitura de Barcarena alinha seus instrumentos de 

planejamento e gestão governamental às Agendas de Desenvolvimento 

da ONU. Tendo recebido do governo federal, 6 Certificados de Atin-

gimento de Metas ODM. 

Sua atuação com as Agendas já era reconhecida nacionalmente como 

Boa Prática de Gestão. Agora, com esse Relatório, passa a ser re-

conhecida internacionalmente. 

A prefeitura de Barcarena é uma das instituições fundadoras da Re-

de ODS Brasil, coletivo também citado no Relatório. 

melho ao Trabalho Infantil, é um cartão verde 

para a Educação”.  

Além da campanha “Não deixe o Trabalho 

Infantil dançar nesta quadrilha” durante o pe-

ríodo de Festas Juninas nas Escolas.   

As ações tiveram o apoio da Comissão Muni-

cipal do Plano Municipal das Ações Estraté-

gicas de Prevenção e Erradicação do Traba-

lho Infantil de Barcarena (COMPETI), e con-

tribuíram com a Meta 8.7 da Agenda 2030. 

A COMPETI é constituída por: Conselho Mu-

nicipal de Assistência Social; Conselho Muni-

cipal de Direitos da Criança e do Adolescen-

te; Conselho Tutelar; Defensoria Pública; De-

legacia Especializada de Atendimento à Criança 

e Adolescente; Fórum da Comarca de Barcare-

na; Ministério Público; Pastoral da Criança; Pas-

toral do Menor; Prefeitura de Barcarena. 

http://www.secretariadegoverno.gov.br/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf
http://www.secretariadegoverno.gov.br/snas-documentos/relatoriovoluntario_brasil2017port.pdf


Edição 19, Julho de 2017 

9 

7ª Conferência Municipal de Assistência Social, em Brejo do 

Cruz / PB 

No dia 20/06, ocorreu a 7ª Con-

ferência Municipal de Assistên-

cia Social de Brejo do Cruz / 

PA. 

A Conferência teve como tema 

“Garantia dos Direitos no Forta-

lecimento do SUAS” e contribu-

iu com o ODS 1 e 10. 

Ela foi promovida por: Conselho 

Municipal de Assistência Social 

de Brejo do Cruz; Conselho Na-

cional de Assistência Social; 

Prefeitura de Brejo do Cruz e 

Rede ODS Brasil. 

A Conferência foi aberta com a 

palestra “Aplicação dos ODS à Politica do SUAS na cidade de 

Brejo do Cruz”, seguida da apresentação da Rede ODS Bra-

sil. Que foi representada pelo Rotary Club Pombal.  

 

Conforme o Art. 3° da Constituição Federal de 1988 (CF/88), a Repú-

blica Federativa do Brasil tem como objetivos fundamentais:  

•Construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

•Garantir o desenvolvimento nacional;  

•Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais;  

•Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Para alcançar estes objetivos, a CF/88 instituiu a Seguridade Soci-

al, ou seja, um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Pode-

res Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos re-

lativos à saúde, à previdência e à assistência social (CF/88, Art. 

194). 

A Rede ODS Brasil é contra o desmonte da Seguridade Social, que vem 

sendo promovido pelo Governo Federal, por violar a CF/88 e inviabi-

lizar a implantação da Agenda 2030 no país. Já tendo se posicionado 

sobre isto em diversas Edições de seu Informativo mensal. 
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A segunda lei de iniciativa popular anticorrupção 

do Brasil, a conhecida “Lei da Ficha Limpa” con-

tou com apoio da sociedade brasileira que cole-

tou 1.604.815 assinaturas em todos os estados 

do país.  

Esta lei complementar, Nº 135/10, foi sancionada 

em 04 de junho de 2010, passando a vigorar no 

dia 07 de junho, a partir da publicação no Diário 

Oficial da União e conquistou sua constitucionali-

dade em 16 de fevereiro de 2012, decorrente da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4578), 

ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), ação em que o Movi-

mento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) 

participou como Amicus Curiae. 

A Lei da Ficha Limpa foi a segunda mobilização 

do MCCE, que em 1999 já havia mobilizado a po-

pulação brasileira em favor da aprovação da “Lei 

contra a compra de votos”, Lei Nº 

9840/99.  Aquela campanha obteve 1.039.175 

assinaturas, dando origem à lei com um funda-

mental papel para a conquista de um sistema po-

lítico mais democrático, pois combate a compra 

de votos e o uso eleitoral da máquina administra-

tiva.  

Para muitos, a grande revolução feita pelo surgi-

mento da Ficha Limpa, está certamente no fato 

de que a partir dela, a população, além de se mo-

bilizar a favor de uma iniciativa nacional anticor-

rupção, também passou a observar com muito 

mais atenção a vida pregressa dos candidatos o 

que já passou a ser notado nas campanhas elei-

torais subsequentes. 

Com a Lei, crimes com decisão condenatória pro-

ferida por órgão colegiado passaram a impedir 

políticos de se candidatarem a qualquer cargo. 

Sete anos da Lei da Ficha Limpa 

Alguns destes crimes são: contra a economia 

popular, a fé pública, a administração pública 

e o patrimônio público, contra o patrimônio 

privado, o sistema financeiro, o mercado de 

capitais e os previstos na lei que regula a fa-

lência, contra o meio ambiente e a saúde pú-

blica, lavagem ou ocultação de bens, direitos 

e valores, dentre outros. 

Certamente um dos maiores motivos de ine-

legibilidade vindo com a lei está nas contas 

irregulares de gestores públicos. Os Tribunais 

de Contas Estaduais e Municipais elaboram 

listas com nomes milhares de gestores públi-

cos que tenham suas contas julgadas irregu-

lares. Estas listas são entregues aos Tribu-

nais Regionais Eleitorais (TREs).  

O mesmo acontece com os gestores públicos 

federais com contas não aprovas. Gestores 

que tenham suas contas julgadas irregulares 

pelo TCU, devem ter seus nomes relaciona-

dos em lista que é encaminhada ao Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE). 

MCCE. 

A Rede ODS Brasil integra o 

MCCE. 

Suas ações contribuem com as 

Metas 16.5, 16.6 e 16.7 da 

Agenda 2030. 
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No período de 14/03 a 30/06 foi realizada a 

Consulta Nacional sobre Reformas e Auditoria 

da Dívida. 

A iniciativa - que contou com o apoio de mais 

de 60 entidades, dentre elas a Rede ODS Brasil 

- teve o objetivo de traçar um diagnóstico da 

opinião pública sobre a Reforma da Previdên-

cia, a Reforma Trabalhista, Privatizações e Au-

ditoria da Dívida Pública. Além de dar capilari-

dade às informações sobre as três pautas, para 

incentivar a população a se interessar pelos te-

mas. Contribuindo com as Metas 8.8, 16.6 e 

16.7 da Agenda 2030. 

A Consulta foi realizada por meio do site 

www.consultanacional2017.com.br e de fichas 

que foram distribuídas por entidades parceiras 

em todo o território nacional.  E teve os seguin-

tes resultados: 

Você concorda que é necessário barrar a 

Reforma da Previdência (PEC 287) que des-

trói seu direito à aposentadoria e pensão, 

para privilegiar ainda mais o mercado finan-

ceiro?  

Sim 95% (8314 votos) 

Não 5% (417) 

Nulo/Branco 0% (4 votos) 

Você concorda que é necessário barrar a re-

forma trabalhista, que aumenta a jornada de 

trabalho e retira direitos como férias, décimo 

terceiro, carteira assinada, entre outros?  

Sim 96% (8397 votos) 

Não 4% (331) 

Nulo/Branco 0% (7 votos) 

Consulta Nacional sobre Reformas e Auditoria da Dívida 

 

A Rede ODS Brasil defende os 

direitos trabalhistas  (Meta 

8.8 da Agenda 2030) e apoia 

a Auditoria Cidadã da Dívida 

Pública (Metas 16.5, 16.6, 

16.7 e 16.10 da Agenda 

2030). 

Você concorda que é necessário impedir a 

privatização da educação, saúde, transpor-

te, energia e riquezas naturais como água, 

petróleo, nióbio, terras, entre outros? 

Sim 96% (8349 votos) 

Não 4% (377) 

Nulo/Branco 0% (9 votos) 

Você concorda que é necessário realizar 

uma auditoria cidadã da dívida pública, a 

fim de acabar com o privilégio dos bancos 

e garantir mais recursos para educação, 

saúde, previdência, moradia, reforma agrá-

ria, segurança, entre outros?  

Sim 99% (8665 votos) 

Não 65% (377) 

Nulo/Branco 0% (5 votos)  
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Acompanhe nossas atividades em www.facebook.com/redeods.br 

Atualização do banco de dados 

Estamos atualizando nosso banco de dados.  

Por isso, pedimos que as instituições que tem certeza 

que querem fazer parte da Rede ODS Brasil realizem o 

cadastramento ou recadastramento online. 

Aproveitamos para lembrar que: 

1. Estabelecemos parcerias entre instituições. 

2. Instituição cadastrada na Rede ODS Brasil é aquela 

que preencheu o cadastro online. 

3. Instituição membro da Rede ODS Brasil é aquela que, 

além de preencher o cadastro: 

-  Adota a Carta de Princípios, o Modelo Organizacional 

e a identidade visual da Rede ODS Brasil; 

-  Demonstra, com registros de ações, de que forma 

contribui com a implementação da Agenda 2030 e o for-

talecimento da Rede ODS Brasil; 

-  Atua efetivamente em rede : interage com os demais 

integrantes; troca experiências; desenvolve ações cola-

borativas, contribuindo com recursos humanos, materi-

ais, saberes, etc. 

4. A Rede ODS Brasil possui posicionamento político, 

não partidário. Sendo autora e signa-

tária de Notas Públicas, Moções, Peti-

ções, etc. Se manifestando  a favor  

ou contra  determinada pauta, basea-

da na Constituição Federal de 1988, 

na Agenda 2030 e demais protocolos 

internacionais assinados pelo Brasil. 

5. Há diversos coletivos no país atuan-

do com a Agenda 2030. Cada um tem 

características próprias: modelo orga-

nizacional, foco de atuação, princípios. 

Sugerimos que conheçam os demais 

grupos e os comparem com a Rede 

ODS Brasil para que tenham a certeza 

sobre onde querem estar/contribuir. 

Pois o sentimento de pertencimento é 

fundamental para o engajamento. 

 

Identificamos que o link www.migre.me/t1ONQ está 

corrompido. Por isso, o cadastramento ou recadastra-

mento deve ser feito no link  

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s /

d/1i04DY2TFFdwKVaN68qOuQVHyuZCpzWKSu-zK2rBu5B8/

viewform?ts=56b00f5d&edit_requested=true 


