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EDITORIAL 

 

A transparência e o acesso à informação são 

direitos do cidadão e dever do Estado, confor-

me preceituam diversos artigos da Constitui-

ção Federal de 1988. 

A Lei Complementar N° 131/2009, conhecida 

como Lei da Transparência, alterou a redação 

da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no 

que se refere à transparência da gestão fiscal.  

A Lei determina que União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios disponibilizem, em tempo 

real,  informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira. 

Quanto a despesa, devem ser disponibilizadas 

as informações sobre: todos os atos praticados 

pelas unidades gestoras no decorrer da execu-

ção da despesa, no momento de sua realiza-

ção, com a disponibilização mínima dos dados 

referentes ao número do correspondente pro-

cesso, ao bem fornecido ou ao serviço presta-

do, à pessoa física ou jurídica beneficiária do 

pagamento e, quando for o caso, ao procedi-

mento licitatório realizado. 

Quanto a receita, devem ser disponibilizadas 

as informações sobre: o lançamento e o rece-

bimento de toda a receita das unidades gesto-

ras, inclusive referente a recursos extraordiná-

rios. 

Ou seja, devem publicar seus custos com Re-

ceitas; Despesas; Fornecedores; Progra-

mas, ações e projetos. 

As informações devem ser disponibilizadas por 

meio eletrônico que possibilite amplo acesso 

público, preferencialmente concentradas em 

um só local. 

Para efeito desta legislação, entende-se co-

mo tempo real a disponibilização da informa-

ção até o primeiro dia útil subsequente à data 

do registro contábil no respectivo sistema, 

sem prejuízo do desempenho e da preserva-

ção das rotinas de segurança operacional ne-

cessários ao seu pleno funcionamento, con-

forme preceituado no Decreto N° 7.185/2010. 

Ao assegurar à sociedade o acesso à essas 

informações, a Lei da Transparência  contri-

bui com as Metas 16.5 e 16.10 da Agenda 

2030. 

Fomentar a gestão participativa e o controle 

social como instrumentos de localização da 

Agenda 2030 é uma das Diretrizes da Rede 

ODS Brasil.  

Conheça os Princípios e Valores 

da Rede ODS Brasil 

www.migre.me/t1ONQ 
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Movimento Fiscaliza Amapá:  um despertar para a 
consciência cidadã   

“Estamos plantando sementes”. É dessa for-

ma que o Senador João Capiberibe (PSB/AP) 

se refere ao movimento Fiscaliza Amapá, que 

tem como fundamento a Lei Complementar 

131/2009, chamada de Lei da Transparência, 

de sua autoria. 

O movimento, que iniciou no final do ano pas-

sado, tem atualmente duas bases, uma no 

Amapá e outra em Brasília.  

A local tem como foco, como o próprio nome 

já diz, fiscalizar todas as esferas do Poder 

Público no Estado e a nacional abrange as 

demais regiões do Brasil. 

“É muito simples. Usamos um Datashow, um 

computador e uma internet e aí vamos para a 

casa do cidadão onde conversamos com pe-

quenos grupos, mostrando na prática como 

eles podem fiscalizar o dinheiro público, que 

é nosso, e denunciar quando achar que está 

sendo mal empregado”, diz o Senador. 

Uma das principais conquistas do movimento 

no Amapá foi fazer a cobertura ao vivo de 

três licitações da Prefeitura de Macapá, cujos 

recursos eram provenientes de emenda par-

lamentar do Senador João Capiberibe.  

Todo o processo licitatório foi transmitido em 

tempo real e depois criados grupos de WhatsApp 

para que os moradores beneficiados pudessem 

acompanhar o andamento das obras. 

O desejo do Senador socialista é que, no futuro, 

cada cidade brasileira tenha um movimento des-

ses, já que o mesmo é apartidário. “Quando mais 

fiscalizarmos, mais combateremos a corrupção”, 

afirma Capiberibe. 

 

Mandato do Senador João Capiberibe. 

 

VOCÊ SABIA? 

A Lei da Transparência e o Movimento Fiscaliza Amapá contribuem 

com as Metas 16.5, 16.6, 16.7, 16.10 e 16.b da Agenda 2030. 
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Sobre a Reforma Eleitoral 

A reforma eleitoral aprovada no ano 

passado, que resultou na Lei N° 

13.165/15, foi pautada em critérios anti-

democráticos e exclusores, ferindo so-

bremaneira os Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável (ODS) da ONU.  

Os ODS compõem um tratado internaci-

onal entre países do mundo todo. É pre-

ciso lembrar que o Brasil é signatário 

deste tratado, e precisa cumprir as me-

tas acordadas. 

Dentre os ODS, há a defesa de inclusão 

política de forma muito clara, como se-

gue: 

“ODS 10. Reduzir a desigualdade den-

tro dos países e entre eles. 

10.2. Empoderar e promover a inclusão 

social, econômica e política de todos, 

independente da idade, gênero, defici-

ência, raça, etnia, origem, religião, con-

dição econômica e outra. 

10.3. Garantir a igualdade de oportuni-

dades e reduzir as desigualdades de 

resultados, inclusive por meio da elimi-

nação de leis, políticas e práticas discri-

minatórias e da promoção de legislação, 

políticas e ações adequadas a esses 

respeito. 

ODS 16. Promover sociedades pacíficas 

e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à 

justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em 

todos os níveis. 

ODS 16.3. Promover o Estado de Direito, em nível 

nacional e internacional, e garantir a igualdade de 

acesso à justiça para todos . 

16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não 

discriminatórias para o desenvolvimento sustentá-

vel.” 

A lei supracitada estabelece a obrigatoriedade da 

participação nos debates em rádio e TV apenas pa-

ra candidatos com partidos com pelo menos nove 

deputados na Câmara.  

Isso quer dizer que o PSOL, por exemplo, com ape-

nas 6 deputados, pode ser legalmente excluído. Re-

fletindo, com um mínimo de bom senso, fica óbvio 

que esta lei é antidemocrática e, portanto conforme 

as metas 10.3 e 16.b, deveria ser eliminada. 

Que fique claro: leis são mutáveis e dependem de 

vontade política. O que vale aqui é bom senso. Se a 

lei permite a exclusão ela é, sim, antidemocrática e, 

portanto, deve ser excluída.  

 

Lai Pereira 

Setorial de Cultura Alimentar de Curi-

tiba/PR 

Titular do Conselho Nacional de Políti-

cas Culturais – Patrimônio Imaterial 
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Com o título “Em defesa da energia 

nuclear” o jornal do Commercio de 

Pernambuco divulgou em 6 de se-

tembro último, uma entrevista com o 

filho do senador Fernando Bezerra 

Coelho, que tem o nome do pai, atu-

al Ministro de Minas e Energia, por 

força das circunstâncias. 

Sua entrevista é de uma clareza 

cristalina sobre o que o “menino” 

pretende fazer como ministro de um 

dos Ministérios mais estratégicos 

para o país.  

Obviamente como resposta a primei-

ra pergunta “de quais as principais 

iniciativas que vai adotar?”, tratou 

logo de asseverar sua total ignorân-

cia para o posto que foi guindado. 

Confessou que seu Ministério foi 

montado com uma equipe de pesso-

as ligadas ao mercado, as empresas 

privadas; com o intuito de gerar um 

ambiente favorável para o mercado. 

Ou seja, será somente um títere nas 

mãos dos grupos empresariais, das 

corporações, cujos interesses são 

somente mercantis. 

Com relação a pergunta feita pelo 

repórter sobre sua posição quanto a 

energia nuclear tratou logo de des-

qualificar aqueles que pensam o 

contrário, que afirmam que o Brasil 

não precisa de usinas nucleares. 

Disse que não tem preconceito so-

bre esta fonte energética. 

Um borbônico no Ministério de Minas e Energia 

Sua resposta demonstra sua completa ignorância, à 

falta de conhecimento, sabedoria e instrução sobre este 

tema. Sua crença em elementos amplamente divulga-

dos como falsos. E a sua ignorância é tanta que nem 

sequer está em condições de saber aquilo que lhe falta. 

O Ministro conhece bem é como manipular seu curral 

eleitoral, afirmando em recente visita ao lado do seu 

pai, aos correligionários do sertão pernambucano, que 

a usina nuclear será construída em Itacuruba, e trará 

“desenvolvimento” , empregos e geração de renda aos 

moradores dos municípios do seu entorno. Isto o minis-

tro e seu pai sabem fazer. Manipular a informação, ilu-

dir as pessoas, vender uma falsa imagem de poderoso, 

daquele que decide. 

A energia nuclear para fins energéticos é totalmente 

desnecessária ao país para sua segurança energética. 

Esta justificativa de que ela é a salvação contra o 

“apagão” é trazido a tona, de tempos em tempos, por 

aqueles que defendem esta fonte de energia por inte-

resses outros, muitas vezes nada republicanos. 
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O custo de uma usina de 1.000 MW está em 

torno de 15 bilhões de reais (se não houver 

atrasos nas obras).  

Pense numa obra desta magnitude no Brasil 

que tenha sido entregue em dia, sem novos 

aditivos? Sem propinas das empreiteiras. O 

custo da energia para o consumidor é tão caro 

que se não fosse os subsídios do governo (de 

todos nós) seria proibitivo comparado com ou-

tras tecnologias de geração de energia elétri-

ca. Os custos são camuflados, não se leva em 

conta nos custos os danos ambientais do ciclo 

do combustível, e nem o descomissionamento 

da usina depois de cumprido sua vida útil. 

Caso haja vazamento de material radioativo, ai 

sim que a coisa complica.  Material radioativo 

disperso na natureza contamina o ar, a água, o 

solo e subsolo por tempo indeterminado.  

No desastre de Fukushima fala-se em 40 anos 

para a descontaminação, e várias dezenas de 

bilhões de dólares.  

Nenhuma seguradora do mundo aceita asse-

gurar uma usina nuclear. É o próprio Estado 

que tem que assegurar a usina para caso de 

acidentes. 

Quanto ao material radioativo produzido nas 

reações nucleares, aqueles de maior radioati-

vidade, ainda não se sabe o que fazer com 

eles. Como armazená-los definitivamente. O 

popular “lixo” fica como presente para as gera-

ções futuras. Belo presente, não senhor Minis-

tro. 

E assim vai os aspectos negativos de uma usi-

na nuclear, hoje repudiada por vários países 

do mundo.  

Portanto, aqueles que defendem que o país 

não precisa de energia nuclear não tem ne-

nhum preconceito. Suas posições são deter-

minadas pelo conhecimento dos impactos 

causados por tal tecnologia. Diferente do se-

nhor Ministro que nada sabe sobre este as-

sunto, e de outros do Ministério que ocupa. 

Que seja rápido sua passagem para o bem do 

país. 

Para um desenvolvimento sustentável, voltado 

para o bem de todos, da pessoa humana e da 

natureza, em um país como o Brasil com tan-

tas opções de produção de energias renová-

veis, a energia nuclear não passará. 

 

Heitor Scalambrini Costa 

Professor aposentado da Universi-

dade Federal de Pernambuco 

 

Meta 7.2 - Até 2030, au-

mentar substancialmente 

a participação de ener-

gias renováveis na ma-

triz energética global 

(Agenda 2030). 
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A PEC 241, que congela o gasto público, em termos reais, 

por 20 anos, não se sustentará sem uma ampla e profunda 

reforma da previdência. É por isso, aliás, que o novo regi-

me fiscal vem antes das mudanças previdenciárias, na 

perspectiva de que o fim justifica os meios. Se o Congres-

so aprovar esse limite de gastos, terá que dar os meios, e 

a reforma da previdência será essencial para esse fim. A 

definição de um teto de gasto, que corresponderá ao valor 

desembolsado no ano anterior mais o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA, impede a expan-

são do gasto além desse limite. Logo, para que se aumen-

te uma despesa, é preciso que se compense com a redu-

ção de outra. Se tudo o mais que está relacionado ao pa-

pel do Estado ficasse congelado, tudo bem. Mas a popula-

ção cresce, as demandas por saúde, educação, previdên-

cia e outros bens e serviços públicos também crescem e o 

governo, com o gasto engessado, não poderá atendê-los, 

exceto se cortar dos atuais beneficiários. 

No caso da saúde e da educação, o governo, como condi-

ção para aprovar a PEC, pode até admitir, por dois anos, 

um aumento em relação ao executado em 2016, que pode-

rá ser coberto com a receita da venda de ativos. Entretan-

to, para sustentar esse gasto, mantida a regra do congela-

mento, mesmo que o PIB e a receita cresçam, o governo 

terá que cortar em outras rubricas, ampliando o conflito dis-

tributivo. E mesmo que privatize todas as empresas esta-

tais, os recursos que ingressarem serão destinados ao pa-

gamento de juros e amortização da dívida, que não estarão 

sujeitos ao teto de gastos. 

Em relação à reforma da previdência, o raciocínio é sim-

ples. A despesa de 2016 com os atuais aposentados e 

pensionistas, mantida a correção anual pelo INPC para to-

PEC 241 é gatilho para Reforma da Previdência 

 

Congelamento deve ser 'desculpa' para 

mudar previdência, para pior. 

dos os benefícios do INSS, já está 

no limite imposto pela PEC. Logo, 

qualquer nova aposentadoria só 

poderia ser paga com o corte de 

outra despesa do governo, ou à 

medida em que os atuais aposen-

tados e pensionistas deixem de re-

ceber seus benefícios, por exem-

plo, quando falecerem. E, mantida 

a correção dos benefícios apenas 

pelo INPC, ou seja, sem computar 

o “ganho” real dos aposentados 

que ganham o salário mínimo, po-

deria haver um “descolamento” en-

tre esse critério e o reajuste do li-

mite de gastos pelo IPCA: nos últi-

mos 20 anos, a diferença entre es-

ses dois índices, acumulados, é de 

mais de 10 pontos percentuais 

(262% no caso do INPC, e 252% 

no caso do IPCA).  

Isso leva à conclusão obrigatória 

da desvinculação entre os reajus-

tes do piso da previdência e o salá-

rio mínimo, e, ainda, à mudança do 

critério de reajuste dos demais be-

nefícios para que seja adotado o 

IPCA em lugar do INPC.  

Como não há outras despesas, ex-
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ceto a de juros ou de pessoal, que sejam signifi-

cativas a ponto de compensar por um ou dois 

anos o aumento da despesa previdenciária, isto 

significa que, além do sacrifício aos servidores, 

já que os juros da dívida são sagrados para o 

atual governo, a reforma da previdência será 

inevitável, e quem aprovar o limite de gastos fi-

cará obrigado a também aprovar essa reforma. 

E a reforma da previdência não será apenas pa-

ra mudar as regras para as futuras gerações, 

até porque sem o corte de direito imediato ela 

não produzirá os resultados que o governo ne-

cessita para manter seus gastos dentro dos limi-

tes impostos pela PEC 241. 

A reforma da previdência, portanto, tende a al-

cançar: a) os atuais beneficiários e com redutor 

do benefício, possivelmente via corte do reajus-

te e instituição de contribuição aos aposentados 

e pensionistas do INSS; b) a desvinculação en-

tre o reajuste do piso do INSS e o salário míni-

mo; c) os segurados que ainda não têm direito 

adquirido, ou que não preencheram os requisi-

tos para requerer aposentadoria, poderão ter 

sua contribuição aumentada e o tempo de per-

manência em atividade ampliado, mesmo que 

haja regra de transição; e d) os futuros segura-

dos terão regras bem mais severas e restritivas. 

No caso do servidor público, a situação poderá 

ser ainda pior. Os atuais aposentados e pensio-

nistas, além do congelamento do benefício du-

rante a vigência da PEC, poderão ter que contri-

buir com alíquota maior e sobre a totalidade do 

benefício. Os que ingressaram no serviço públi-

co antes de 2003, que pela atual regra de tran-

sição ainda poderiam ter paridade e integralida-

de na aposentadoria, perderão esse direito, 

além de também terem que contribuir com alí-

quota maior e permanecer mais tempo em ativi-

dade, mesmo que haja nova regra de transição 

em relação ao tempo que falta para aposenta-

ria. E os futuros segurados do regime próprio 

serão submetidos às regras do Funpresp, po-

rém com novas exigências. 

A PEC 241, como se vê, constitui-se numa es-

pécie de gatilho que, uma vez aprovada, força-

rá a reforma da previdência. Sem o congela-

mento do gasto público, ambiente no qual o 

governo poderia ampliar o gasto, seja median-

te aumento da receita ou por intermédio de dé-

ficits públicos, a possibilidade de reforma da 

previdência com corte de direitos seria muito 

baixa. Com o congelamento, a reforma se im-

põe, inclusive por pressão da sociedade. 

 

Antônio Augusto de Queiroz  

Jornalista, analista político e 

diretor de Documentação do Depar-

tamento Intersindical de Assesso-

ria Parlamentar (DIAP)  

A PEC 241 inviabiliza toda a 

Agenda 2030 
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Sem Direitos Humanos não há Agenda 2030 

A Portaria N° 611/2016, publicada em 

10 de junho, pelo então Ministro Interino 

da Justiça e Cidadania (MJC) - suspen-

deu, por 90 dias, as atividades deste Mi-

nistério, com exceção das atividades 

ligadas à Segurança. 

A medida impactou diretamente as 

ações ligadas às pastas da Cidadania 

(Mulheres, Igualdade Racial, Direitos 

Humanos, LGBT, etc.). E inviabilizou 

boa parte da Agenda 2030, como: o 

Item 19 e as Metas 5.c, 10.3 , 16.7 e 

16.b. 

No dia 22 de junho, o então Presidente 

Interino transferiu o orçamento dos ex-

tintos Ministérios das Mulheres, da 

Igualdade Racial, da Juventude e dos 

Direitos Humanos para a Presidência da 

República , por meio do Decreto S/N°, 

de 22 de junho de 2016,  inviabilizando 

a execução das políticas públicas e de-

mais ações ligadas à estas temáticas 

pela falta de orçamento.  

No dia 05/09, o MJC publicou a Portaria 

N° 794/2016, que prorroga os efeitos da 

Portaria N° 611/2016 até 31/12/2016. 

A Rede ODS Brasil repudia medidas 

que violam a Constituição Federal de 

1988 e Protocolos Internacionais de Di-

reitos Humanos - como: a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e o 

Protocolo de São Salvador - e que invia-

bilizam a implantação da Agenda 2030 

no país. 

 

CIDH manifesta a sua profunda pre-

ocupação com retrocessos em maté-

ria de direitos humanos no Brasil. 

 

http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/

notas/2016/067.asp 

 

Cumprimento dos Objetivos Glo-

bais depende da garantia de 

direitos humanos. 

 

 
 

http://www.undp.org/content/

brazil/pt/home/presscenter/

a r t i c l e s / 2 0 1 6 / 0 9 / 1 9 /

c u m p r i m e n t o - d o s - o b j e t i v o s -

globais-depende-da-garantia-de

-direitos-humanos/ 

 

A portaria – e sua prorrogação – mos-

tram a falta de comprometimento com 

as políticas de direitos humanos. 

 

https://anistia.org.br/noticias/

suspensao-de-convenios-paralisa-

p r o g r a m a - d e - p r o t e c a o - a o s -

defensores-de-direitos-humanos-ate

-2017/ 
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Reforma do Ensino Médio feita por par-

lamentares sem diálogo com os(as) tra-

balhadores(as) da Educação?  

É uma violência, uma barbárie. 

Para os(as) alunos(as) da rede pública e 

docentes de Educação Física, Filosofia, So-

ciologia, Artes e Espanhol. 

Vamos elencar aqui os principais problemas 

da Medida Provisória (MP) N° 746/2016: 

1) A parte básica do Ensino Médio vai ser 

reduzida para um ano e meio e depois já 

seguiria para os "itinerários formativos": Ma-

temáticas, Linguagens, Ciências da Nature-

za, Ciências Humanas e Profissionalizante. 

Não haverá todas as 5 em cada escola. Ca-

da escola pode ter apenas uma dessas áre-

as, o que pode fazer com que na periferia 

só tenha a opção de fazer o profissionali-

zante, por exemplo. 

2) Não dá tempo, em um ano e meio, para 

os estudantes terem acesso a um conteúdo 

mínimo das principais disciplinas; 

3) Retirar do aluno o acesso a essas disci-

plinas é expropriá-los de seus direitos bási-

cos de acesso a esses conhecimentos; 

4) A carga horária vai passar de 800 horas 

para 1.400, o que aparentemente, seria in-

teressante, mas, na MP, está claro que 

parte dos créditos pode ser contada com 

experiências profissionais, atividades à dis-

tância, etc. Ou seja, forma-se um montante 

de força de trabalho barata (ou até voluntá-

ria) e disponível para  o mercado; 

Reforma do Ensino Médio 

5) Retira-se Artes e Educação Física do Ensino 

Médio; 

6) Retira-se a obrigatoriedade de Sociologia e 

Filosofia (vai depender da decisão em torno da 

Base Nacional Curricular Comum), mas em 

1.200 horas, provavelmente não encaixarão tais 

disciplinas. 

7) O(a) professor(a) não precisa mais de um di-

ploma de Licenciatura, só precisa de "saber 

notório". Isso tem direta relação com a aproxima-

ção do mercado. Provavelmente muita gente de 

empresas vai dar cursos nas escolas. Isso tem 

um impacto tremendo aos cursos de Licencia-

tura, nos quais se encontram a camada mais 

pobre de estudantes das universidades públicas. 

Sem contar o impacto sobre os estudantes que 

terão aulas com pessoas sem formação peda-

gógica; 

8) A MP também prevê a concessão de certifica-

dos intermediários de "qualificação" para o tra-

balho, ou seja, já no meio do curso você pode 

ser encaminhado para o mercado de trabalho 

como "força de trabalho mais barata ainda", 

porque sem diploma, somente com certificados; 

9) A MP prevê aproveitamento de créditos do En-

sino Médio no Ensino Superior (?); 
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10) Prevê obrigatoriedade do inglês, uma neces-

sidade também do mercado; 

11) Por fora da MP, corre um Projeto de Lei em 

pararelo, de obrigatoriedade da disciplina de em-

preendedorismo, o que ideologicamente reforça sua 

autoculpabilização do fracasso e sucesso do(a) estu-

dante e a ideia de "meritocracia"; 

12) Tem relação direta também com a PEC 241 que 

impõe um teto de gasto com educação para os próxi-

mos 20 anos; 

13) Aproxima-se das empresas em relações público-

privadas,  Organizações Sociais (OS) para gestão, 

etc; 

14) Desemprega e precariza ainda mais o trabalho 

docente; 

15) Pode aproximar-se (ou até substituir) o Projeto 

Escola Sem Partido, porque se aproxima muito de 

suas propostas, de um ensino que instrui ao invés de 

educar. 

 

A MP 746/2016 foi edita-

da unilateralmente pelo 

Poder Executivo Federal, 

sem nenhum debate sobre 

tão importante tema com 

os demais segmentos da 

sociedade, em especial 

com os diretamente afe-

tados por ela, violando 

a Meta 16.7 da Agenda 

2030.  

Além disso, seu conteúdo 

inviabiliza a Meta 4.7 

da mesma Agenda.  

Por isso, a Rede ODS 

Brasil é contra a MP 

746/2016. 

De maneira que, é um ataque brutal à 

educação, especialmente à educação 

pública, porque as escolas privadas da 

elite, continuarão proporcionando aces-

sos a esses conhecimentos a seus estu-

dantes, enquanto a escola pública 

oferece força de trabalho a preços irrisó-

rios no mercado. 

Entretanto até as escolas privadas serão 

afetadas, pois terão que ter dois turnos 

de aulas o que acarretará aumento de 

preço das mensalidades. A MP afeta a 

todos e todas.   

 

Ranildo de Lima Ferreira 

Professor de Biologia da Rede 

Estadual de Ensino do Paraná 

Fundador e Associado Efetivo 

da Associação Via SOT 
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No dia 02/09, a Rede ODS Brasil 

participou da Mesa Redonda - Sus-

tentabilidade: estratégias para o de-

senvolvimento territorial baseado na 

sustentabilidade ambiental, em Pre-

sidente Prudente / SP. 

A atividade ocorreu no âmbito do I 

Simpósio Nacional do Meio Ambien-

te e IV Simpósio de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Regional. Pro-

movido por: Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-

vel Superior (CAPES); Núcleo de 

Estudos Ambientais e Geoprocessa-

mento (NEAGE); Programa de Mes-

trado em Meio Ambiente e Desen-

volvimento Regional (MMADRE), 

vinculado à Pró-reitoria de Pesquisa 

e Pós-graduação da Universidade 

do Oeste Paulista (UNOESTE). 

Mesa Redonda - Sustentabilidade: estratégias para o desen-
volvimento territorial baseado na sustentabilidade ambiental  

A Mesa Redonda teve como palestrantes o Grupo de Es-

tudo e Pesquisa em Sistemas de Indicadores de Susten-

tabilidade Urbana, Rural e Ambiental (SURA-CNPq/

UFCG) e o Grupo de Pesquisa Resíduos e Meio Ambien-

te (CNPq/UNOESTE). 

A Rede ODS Brasil foi representada pelo SURA-CNPq/

UFCG. 

O Grupo de Estudo e Pesquisa em Sistemas de Indi-

cadores de Sustentabilidade Urbana, Rural e Ambien-

tal (SURA) foi criado no ano de 2014 e é certificado 

pela Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimen-

to Científico e Tecnológico (CNPq).  

O Grupo SURA apresenta um caráter interdisciplinar e, 

é liderado pelos docentes Drª Ricélia Maria Marinho 

Sales e Dr. Luís Gustavo de Lima Sales.   

Na sua composição o Grupo apresenta profissionais 

brasileiros e colaboradores internacionais com a for-

Grupo de Estudo e Pesquisa em Sistemas 
de Indicadores de Sustentabilidade Urba-
na, Rural e Ambiental (SURA) 
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mação em nível de doutorado, mestrado, 

especialização e graduação em diferentes 

áreas do conhecimento, mas todos alinha-

dos pelo interesse em aprofundar teorias 

e procedimentos metodológicos sobre os 

Sistemas de Indicadores de Sustentabili-

dade. 

Assim, o objetivo do Grupo é constituir 

uma articulação entre pesquisadores e 

estudiosos sobre temáticas vinculadas 

aos Sistemas de Indicadores de Sustenta-

bilidade.  

O desafio é promover e ampliar o diálogo 

para que as pesquisas tenham mais con-

sistência metodológica principalmente 

acrescentando à análise de informações 

ligadas a participação social e elementos 

críticos na interpretação da realidade. 

O SURA tem como Linhas de Pesquisa: 

Agroecossistemas e Práticas Sustentá-

veis; Desenvolvimento e Políticas Públi-

cas;  Educação ambiental e Saúde; Re-

cursos hídricos e Bacias hidrográficas;  

Vulnerabilidade e Riscos. 

E como Instituição Parceira, o Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

filial Agência de Pombal/PB. 

Além disso, participa da Rede Brasileira 

de Pesquisa e Gestão em Desenvolvi-

mento Territorial (RETE) e do Comitê de 

Energias Renováveis do Semiárido 

(CERSA). 

Na Rede ODS Brasil, integra o GT ODS 

Pesquisa Científica - Meta 9.5 da Agenda 

2030.  

Trabalhos acadêmicos em andamento e relação 

com a Agenda 2030:  

• Imagem LandSat e HASTER para a arborização 

urbana - ODS 11;  

• Percepção dos produtores na zona rural quanto 

às questões ambientais em Acopiara / CE - ODS 

11 e 12, metas 12.4 e  12.5;  

• Mapeamento de índices de cobertura vegetal na 

área urbana de Pombal / PB com imagens de 

altas resoluções -  ODS 11 e metas 11.3, 11.6 e 

11.7;  

• Os ODS e a política pública do programa federal 

Bolsa Família;  

• Cartografia da vulnerabilidade socioambiental no 

Território Rural Médio Piranhas / PB no período 

de chuvas - ODS 11;  

• Cartografia da vulnerabilidade socioambiental no 

Território Rural Médio Piranhas / PB no período 

de secas - ODS 11;  

• Utilização de software livre para auxiliar na efeti-

vação dos Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável (ODS) na escala municipal - ODS 11;  

• Sistema de indicadores de vulnerabilidade e po-

líticas públicas - ODS 11;  

• Drenagem urbana e os ODS - ODS 11.  

 

SURA-CNPq/UFCG 
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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. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: documento marco na história dos Direitos Huma-

nos, foi elaborado por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de todas as regi-

ões do mundo e adotado durante a Assembleia Geral da ONU, em 1948, como uma norma co-

mum a ser alcançada por todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a proteção 

universal dos Direitos Humanos. Desde então, uma série de Tratados Internacionais de Direitos 

Humanos e outros instrumentos foram adotados visando expandir o corpo do direito internacional 

dos Direitos Humanos.  

Protocolo de São Salvador: ratificado pelo Brasil em 1996 e que, em respeito aos princípios da 

progressividade e não-regressividade, proíbe o Estado de adotar políticas, medidas e sancionar 

normas legais, que piorem a situação dos direitos econômicos, sociais e culturais gozados pela 

população, sem justificativa adequada. 

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 elabo-

ração, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas alinhadas à Agenda 2030, asseguran-

do o desenvolvimento humano, econômico, social, cultural e ambiental do país, de forma susten-

tável.   

 

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

Glossário 


