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O futuro da humanidade e do
planeta está em nossas mãos

O futuro da humanidade e do nosso planeta está em nossas
mãos. Também está nas mãos da geração mais jovem de hoje, que vai passar a tocha para as gerações futuras. Temos

mapeado o caminho para o desenvolvimento sustentável; será para todos nós, para garantir que a jornada seja bemsucedida e seus ganhos irreversíveis.
(Item 53, Agenda 2030).
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A Agenda 2030 define desenvolvimento

(Saúde, Educação, Alimentação, Segurança, Mo-

sustentável como o equilíbrio entre as di-

radia, etc.).

mensões econômica, social e ambiental;
reconhece que a erradicação da pobreza
em todas as suas formas e dimensões,
incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável
para o desenvolvimento sustentável; e afir-

Logo, também defende: a Economia Solidária e
Criativa; a Agricultura Familiar; a Agroecologia; a
distribuição de renda; o consumo consciente; o
emprego digno e decente; o Estado de Bem Estar
Social; entre outros Princípios e Valores.

ma que é possível crescer, incluir, conser-

Por isso, promove e apoia ações colaborativas

var e proteger.

alinhadas à esses Princípios e Valores, almejando

Isto

significa

que

para

crescer

(economicamente), os Estados Nação e principalmente - as empresas precisarão

contribuir com este processo de transformação
social e, consequentemente, com a implantação
efetiva da Agenda 2030.

incluir (reduzir as desigualdades sociais)
todos os habitantes do planeta, além de
conservar e proteger a biodiversidade e
os recursos naturais por meio da reformu-
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lação do modo de produção e consumo
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econômico vigente - que degrada o meio
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ambiente, gera mudanças climáticas, agra-
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va as desigualdades sociais, concentra a

Disponível em:

riqueza nas mãos de 1% da população

https://issuu.com/redeodsbrasil

mundial - por outro mais sustentável e in-

Comentários e sugestões:

clusivo é necessária e urgente para asse-

redeodsbrasil@gmail.com

gurar o futuro das próximas gerações.
A Rede ODS Brasil defende um modelo de
desenvolvimento que: equilibre as esferas
econômica, social e ambiental, valorizando
as práticas e saberes dos Povos Originários e dos Povos e Comunidades Tradicio-

Conheça os Princípios e Valores
da Rede ODS Brasil

nais; assegure os Direitos Humanos a to-

www.migre.me/t1ONQ

dos e o acesso aos Direitos Fundamentais
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Oficinas - Desenvolvimento Econômico Inclusivo e Sustentável
Durante o mês de fevereiro, o GT
Desenvolvimento Econômico Inclusivo e Sustentável (Meta 8.3
da Agenda 2030), da Rede ODS
Pará, promoveu uma série de
Oficinas, em Belém / PA.
No dia 07/02, a Oficina 1 - Dialogando sobre a Agenda 2030 e a
Rede ODS Brasil, conduzida pela

Prefeitura de Barcarena / PA, vi-

PARTICIPANTES:
•

Associação Folclórica e Cultural Colibri de Outeiro - Belém

•

Associação Juventus Atlético Clube - Terra Alta

•

Associação Proeza Jovem - Ananindeua

•

Banco da Amazônia

•

Caixa Econômica Federal

•

Centro Comunitário Restaurando a Esperança - Ananindeua

sou "promover a democratização
da Agenda 2030" (Diretriz da Re-

•

ção de Violência - Ananindeua

de ODS Brasil).
No dia 14/02, a Oficina 2 - Conhecendo Editais e Chamadas
Públicas esclareceu como o Ban-

Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situa-

•

Conselho Municipal de Direitos da Mulher - Ananindeua

• Federação das Associações de Aposentados e Pensionis-

tas do Estado do Pará - Belém

co da Amazônia, a Caixa Econô•

Fórum Estadual de Usuários do SUAS - Belém, Marituba

•

Instituto EcoVida - Ponta de Pedras

ramente projetos sociais.

•

Instituto Transformar - Belém

No dia 22/02, durante a Oficina 3

•

Movimento de Mulheres Educadoras Populares - Ananin-

mica Federal e a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) apoiam financei-

deua

- Elaboração de Projetos os participantes puseram em prática o

•

Prefeitura de Barcarena

•

Superintendência

conteúdo das Oficinas.
As Oficinas 2 e 3 foram conduzi-

de

Desenvolvimento

da

Amazônia

(SUDAM)

das pela Coordenação do GT no
Pará - COGID, GPROG, FSA - e
tiveram como objetivo “qualificar
atores sociais visando a capilaridade e a sustentabilidade das
ações colaborativas que contribuam com a implantação da
Agenda 2030” (Diretriz da Rede
ODS Brasil).

Seguindo o Princípio da Abundância: a
Prefeitura de Barcarena ofertou a este
coletivo a estrutura física necessária
para a realização da atividade dia 7. E
a CEF, as atividades dias 14 e 22.
E - juntamente com Banco da Amazônia e
SUDAM - ofertaram saberes para qualificar os atores sociais.
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Coordenação-Geral de Inclusão Social
e Desenvolvimento Sustentável
(COGID)
Superintendência de Desenvolvimento
da Amazônia (SUDAM)
A COGID, vinculada à Diretoria de Promoção do
Desenvolvimento Sustentável, compete: promover a implementação de programas e ações voltados ao desenvolvimento econômico, social, cultural e à proteção ambiental; difundir conhecimentos sobre as potencialidades econômicas, socio-

culturais, tecnológicas e ambientais da região;
apoiar investimentos públicos e privados, voltados
à elaboração e à implementação de programas

Gerência de Gestão de Programas
Governamentais (GPROG)
Banco da Amazônia

de capacitação para gestão de projetos de desen-

A GPROG, área vincula à Presidência, tem

volvimento sub-regional; promover e articular com

por finalidade exercer a gestão sobre as ini-

organismos e instituições locais a implementação

ciativas de atuação do Banco da Amazônia,

de programas e ações de fomento e suporte ao

dando visibilidade ao alinhamento com as

desenvolvimento científico e tecnológico e à ino-

políticas, planos e programas governamen-

vação; promover e apoiar ações de articulação

tais através de ações institucionais integra-

dos órgãos e entidades que atuam no desenvolvi-

das para promover o desenvolvimento regi-

mento regional; acompanhar a implementação de

onal em bases sustentáveis.

programas e projetos multi-institucionais voltados
à conservação, preservação e recuperação do
meio ambiente e o uso sustentável dos recursos
naturais da região; formular, articular e elaborar
propostas técnicas de programas e projetos multi-

Fundo Socioambiental (FSA)

institucionais voltados ao desenvolvimento cientí-

Caixa Econômica Federal

fico e tecnológico; realizar estudos e propostas

O FSA Caixa é um fundo financeiro especí-

voltados ao ordenamento territorial; identificar e

fico com o objetivo de receber e aplicar re-

apoiar programas de capacitação em áreas de

cursos em conformidade com suas disponi-

atuação prioritárias para o desenvolvimento sus-

bilidades financeiras e com regras definidas

tentável da Região; apoiar a criação e fortaleci-

em seu Regulamento.

mento de centros de referência na área de capa-

citação de recursos humanos para o desenvolvi-

Ele apoia projetos socioambientais, em par-

mento social; identificar, disseminar e apoiar pro-

ceria com órgãos públicos e entidades pri-

jetos inovadores de inclusão e empreendedoris-

vadas, voltados ao desenvolvimento inte-

mo social; realizar estudos e propostas voltados

grado e sustentável para a população de

ao ordenamento territorial; dentre outras.

baixa renda.
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Reunião do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral
No dia 15/02, a Rede ODS Brasil participou da
reunião ordinária do Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE), em Brasília / DF. Sendo representada
pela Prefeitura de Barcarena / PA.
A reunião teve como pauta a organização de um
Seminário Nacional, que será realizado ainda
neste semestre, tendo como foco a mobilização

O combate ao Caixa 2 contribui com as Metas 16.5 e 16.6 da Agenda 2030.

social contra a Anistia do Caixa 2.

Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE)
Criador da Lei Contra a Compra de Votos e da

A Reforma Política Democrática e Eleições

Lei da Ficha Limpa, as duas únicas leis de inici-

Limpas, o mais novo projeto de iniciativa po-

ativa popular anticorrupção do país, o Movimen-

pular do qual o MCCE é um dos coordenado-

to de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE),

res, reúne mais de cem entidades nacionais,

apartidário, é uma rede composta por entidades

como a OAB e a CNBB.

da sociedade civil, movimentos, organizações

Esta ousada proposta de lei de iniciativa po-

sociais e religiosas que objetiva combater a cor-

pular busca, dentre outros avanços: proibir

rupção eleitoral e realizar um trabalho educativo

definitivamente o dinheiro de empresas nas

sobre a importância do voto visando sempre a

eleições, eleições proporcionais em dois tur-

busca por um cenário político-eleitoral mais jus-

nos, paridade de gênero em lista pré-

to e transparente.

ordenada e fortalecimento da democracia direta (plebiscito e referendo).

LEIS DE INICIATIVA POPULAR

Conheça o projeto e assine a proposta em
O MCCE foi o movimento social que promoveu

www.reformapoliticademocratica.org.br.

importantes mudanças na legislação eleitoral
brasileira com a mobilização social que originou
a primeira lei de iniciativa popular do País, a Lei

ATUAÇÃO

9840/99, que criminalizou a prática da compra e

O MCCE atua em três frentes de trabalho:

venda de votos.

fiscalização, educação e monitoramento.

Também foi o responsável pela conquista da

A Fiscalização buscar assegurar o cumpri-

conhecida Lei da Ficha Limpa (LC 135/10), que

mento das Leis 9840/99 (Lei Contra a Com-

impede a candidatura de quem tenha sofrido

pra de Votos) e LC 135/10 (Ficha Limpa), por

condenações criminais em âmbito colegiado.
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meio do recebimento de denúncias, acompanhamento de processos e condução de representações aos órgãos competentes.
A Educação intenta conscientizar os eleitores de
que “voto não tem preço, tem consequências”, le-

ma do Movimento. Com esta ferramenta, o MCCE
promover ações nos municípios, como encontros,
palestras e seminários, buscar parcerias com os
Comitês.
Por fim, o Monitoramento, que visa acompanhar

ações dos parlamentos em relação à Lei Contra a
Compra de Votos, à Ficha Limpa e o controle social do orçamento público e da máquina administrativa. Este último, evita o desvio de recursos com finalidades eleitoreiras e busca acompanhar as

a Lei nº 9840/99, "Lei contra a compra de
votos".

ações dos candidatos eleitos.

Hoje, os também chamados Comitês
MCCE, agregam representantes da sociORGANIZAÇÃO

edade civil, como membros de pastorais,

O Movimento possui uma coordenação nacional,

sindicatos, associações, grupos organiza-

que é a Secretaria Executiva do Comitê Nacional

dos e pessoas de boa vontade interessa-

em Brasília, onde é feita a integração com as mais

das em fiscalizar e monitorar as Leis

de 60 entidades que compõem a rede nacional do

9840, Ficha Limpa e na educação eleito-

MCCE bem como a integração com os comitês es-

ral da sociedade.

taduais, municipais situados em todas as regiões

São dezenas de Comitês espalhados pe-

do país.

lo Brasil, formando uma rede que promove a cidadania eleitoral em todas as regi-

ões do País.
COMITÊS MCCE
Participe de um comitê MCCE ou monte
Os cidadãos podem e devem se organizar e reali-

o seu em sua cidade, com seus amigos.

zar ações que fortaleçam o Brasil no caminho do
controle social, produzindo trabalhos que promo-

A atuação do MCCE contribui com a me-

vam a educação e a fiscalização eleitorais e o mo-

tas 16.5 e 16.6 da Agenda 2030.

nitorando dos eleitos.
O MCCE desenvolve este trabalho cidadão desde
2006, quando foram criados os primeiros Comitês
9840, referência à primeira lei de iniciativa popular,
6
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Seminário - Gestão Estratégica das Águas: Uma agenda para o Desenvolvimento Sustentável da Paraíba e do Nordeste
Nos dias 15 e 16/02, a Rede ODS Brasil
participou do Seminário - Gestão Estratégica das Águas: Uma agenda para o Desenvolvimento Sustentável da Paraíba e do
Nordeste, em João Pessoa / PB.
O evento foi promovido por: Banco do Nordeste; Federação da Agricultura e da Pecuária da Paraíba (FAEPA); Federação das

Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP);
Governo da Paraíba; Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD);
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); Universidade
Federal da Paraíba.

A Rede ODS Brasil foi representada por: Associação Civil Germinar; Centro de Apoio às Atividades
Populares (CAAP); Central Única dos Trabalhadores (CUT) / PB; Centro de Educação Integral
“Margarida Pereira da Silva” (CEMAR); Conselho
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional /

E teve como objetivo construir uma agenda

PB; Grupo de Estudo e Pesquisa em Sistemas de

estratégica para a gestão e o uso dos re-

Indicadores de Sustentabilidade Urbana, Rural e

cursos hídricos que impulsione o desenvol-

Ambiental (SURA-CNPq/UFCG); Grupo Especiali-

vimento sustentável no estado da Paraíba,

zado em Tecnologia e Extensão Comunitária

nos seus aspectos econômicos, sociais e

(GETEC-UFPB); Portal dos Movimentos Sociais

ambientais.

(Movsocial); Rotary Clube - Pombal.

Reunião da Plataforma Operaria e Camponesa para a Energia / ES
No dia 17/02, a Rede ODS Brasil participou da reunião da Plataforma Operária
e Camponesa para a Energia no Espírito Santo, em Serra / ES.
Sendo representada pelo Sindicato dos
Técnicos Industriais de Nível Médio
(SINTEC / ES).

A Rede ODS Brasil teve um espaço na
programação para apresentar o coletivo
e debater o ODS 7 - Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a
preço acessível à energia, para todos.

A Plataforma, de abrangência nacional, foi criada em
2010 - a partir da articulação entre movimentos sociais,
trabalhadores eletricitários, petroleiros, engenheiros,
atingidos por barragens e agricultores - com a proposta
de criar um espaço de diálogo e articulação das lutas
para se avançar em um projeto popular para a energia
no Brasil.
7
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Formação de Vereadores eleitos no Espírito Santo
No dia 18/02, a Rede ODS Brasil participou da Formação
de Vereadores eleitos para o mandato 2017-2020 no Espírito Santo.
A atividade, realizada em Vitória/ ES, foi promovida pelo
Partido Comunista do Brasil (PCdoB).
A Rede ODS Brasil - representada pelo Sindicato dos Técnicos Industriais de Nível Médio (SINTEC / ES) - teve um
espaço na programação para apresentar o coletivo e a
Agenda 2030.

des de resultado - independente-

Ela também fomentou um debate sobre a importância das

mente da idade, sexo, deficiência,

Casas Legislativas para o desenvolvimento sustentável ao

raça, etnia, origem, religião, condi-

eliminarem leis e práticas discriminatórias; promoverem e

ção econômica ou outra - contribuin-

fazerem cumprir leis não discriminatórias que garantam a

do assim com as Metas 10.3 e 16.b

igualdade de oportunidades e a redução das desigualda-

da Agenda 2030.

Roda de Conversa - Programa Jovem Aprendiz
No dia 23/02, o GT Erradicação da Pobreza (ODS 1),
da Rede ODS Amapá, promoveu a Roda de Conversa
- Programa Jovem Aprendiz, em Macapá / AP.
A atividade foi conduzida por: Centro de Integração
Empresa Escola (CIEE); Centro de Apoio Operacional
da Infância, Juventude e Educação (CAOP-IJE) - Ministério Público do Estado do Amapá; Conselho Municipal de Assistência Social de Macapá (CMAS Maca-

pá) e Instituto EcoVida / AP .
E teve como público alvo jovens em situação de vulnerabilidade social atendidos em Centro de Referência
de Assistência Social (CRAS) ou Centro de Referência

Como resultado, o CIEE vai ofertar as
vagas disponíveis ao CMAS Macapá,
que dará encaminhamento à demanda.

Especializado de Assistência Social (CREAS) de Ma-

O Programa Jovem Aprendiz contribui

capá e pela Escola Profissional Padre João Piamarta.

com as Metas 4.3 e 8.6 da Agenda

O objetivo da Roda de Conversa foi levar informações

2030.

a cerca do ingresso dos jovens ao mercado de traba-

No Amapá, o GT Erradicação da Pobre-

lho e orientar as entidades privadas e socioassisten-

za (ODS 1) é coordenado por: CAOP-

ciais a cadastrarem os jovens no Programa.

IJE - MP / AP; Instituto EcoVida / AP.
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Empoderamento da Mulher, no Carnaval 2017
O tema Empoderamento da Mulher (ODS 5) esteve
presente no Carnaval 2017 da Rede ODS Brasil.

Em Macapá / AP, o Bloco Filhas da Luta mostrou
que é possível lutar contra o Machismo e a Violência Sexual (ODS 5) sem perder o samba no pé.
O Bloco é organizado por movimentos sociais dos
mais variados seguimentos.
A Rede ODS Brasil foi representada pela União
Brasileira de Mulheres (UBM).

As Filhas da Luta é uma articulação política feminista criada em
2016, como forma de unificar o complexo movimento feminista do Amapá em torno de atividades comuns, como exemplo a construção do 8 de
Março numa visão de resistência ao golpe de estado e na defesa das
políticas públicas e dos direitos sociais duramente atacados na
atualidade, trata-se de uma singela contribuição do movimento de
mulheres do Amapá no mapa da luta democrática no país. Ela tem um
caráter amplo, procura trazer para a reflexão política e para a mobilização social todas as mulheres orgânicas e inorgânicas por compreendermos que necessitamos de um movimento de mulheres amplo, politizado e de luta. Um movimento capaz de dialogar com amplas camad a s
d a
n o s s a
s o c i e d a d e .
Mobilizamo-nos para as atividades públicas com o compromisso de
fortalecer a bandeira de luta das mulheres contra todo tipo de
opressão. Nesse ano mobilizamos mais de 200 mulheres no tradicional
bloco de carnaval chamado Banda que reuniu mais de 170 mil pessoas,
nesta atividade de caráter cultural demos mais visibilidade a nossa
articulação, dialogamos com o povo da importância de um 8 de Março
que debata a crise econômica e social. Enquanto militante da União
Brasileira de Mulheres-UBM poço afirmar não vemos o carnaval somente como momento de festa, mas também propício à massificação de
propostas unificadora que ajudem o País a se mobilizar e a sair da
crise atual pela via democrática e progressista.
Aldinéia Machado Gomes.
Militante da União Brasileira de Mulheres (UBM), no Amapá.
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Em Ananindeua / PA, o Bloco Maria
Empoderada foi às ruas, pelo 5° ano
consecutivo, distribuir kit com material
informativo sobre: prevenção de IST e
HIV/AIDS (ODS 3),

educação no

trânsito (ODS 4), combate à violência
contra a mulher (ODS 5). Além da distribuição de preservativos.
Em seu 1° ano, o Bloco distribuiu 80
kits. Este ano - com o apoio da sociedade civil, da Prefeitura de Ananindeua e da Rede ODS Pará - distribuiu
mais de 1.000 kits.
A Rede ODS Brasil foi representada
por: Conselho Municipal de Direitos
da Mulher (CMDM Ananindeua); Cen-

tro de Referência de Atendimento à
Mulher em Situação de Violência

VOCÊ SABIA?
O Bloco Maria Empoderada é uma iniciativa do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Ananindeua que juntamente com a Coordenadoria de
Políticas para as Mulheres de Barcarena - coordena o GT Empoderamento
da Mulher (ODS 5), no Pará.

(CRAM Ananindeua); Prefeitura de
Ananindeua.

Em Barcarena / PA, a Rede ODS Brasil foi representada pela Prefeitura, que realizou diversas
ações durante todo o mês de fevereiro, por meio
da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres,
da Secretaria Municipal de Assistência Social e da
Secretaria Municipal de Saúde.
A Campanha Educativa Carnaval 2017: Machismo
já passou da hora #PodeParar, distribuiu preservativos e material informativo sobre: Machismo e Violência Contra a Mulher (ODS 5), Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV/AIDS (ODS 3); combate ao Trabalho Infantil (ODS 8).
E - em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) e a Rede ODS Pará - realizou testes rápidos de HIV/AIDS, Sífilis, Hepatite B
e C (ODS 3).
10
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Decreto N° 436/2017, institui a localização da Agenda 2030,
em Barcarena / PA
Decreto N° 0436/2017-GPMB
O Prefeito Municipal de Barcarena, no uso de suas atribuições, nos termos do art. 23, inciso III, da
Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o compromisso assumido pelos Países Membros da Organização das Nações
Unidas (ONU), por meio da Agenda 2030, de erradicar a pobreza e promover a sustentabilidade do
planeta.
CONSIDERANDO que cabe a Administração Pública Municipal, no âmbito de suas prerrogativas e
responsabilidades legais, determinar as políticas públicas fundamentais que guardam relação intrínseca com a Agenda 2030.
CONSIDERANDO os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a saber:
1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável;
3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades;
4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;
6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos;
7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia, para todos;
8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo, e trabalho decente para todos;
9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação;
10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;

11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;
12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;
13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos;
14. Conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos para o de11
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senvolvimento sustentável;
15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma
sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra, e deter
a perda de biodiversidade;
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;
17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento
sustentável.
CONSIDERANDO que a Agenda 2030 está em conformidade com as atribuições e obrigações da
Administração Pública Municipal e com inúmeros planos, programas, projetos e ações já desenvolvidos por ela.
CONSIDERANDO que a Administração Pública Municipal é uma das instituições fundadoras da
Rede ODS Brasil.

DECRETA:
Art. 1° Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal deverão vincular seus planos, programas, projetos e ações à Agenda 2030.
Art. 2° As Metas da Agenda 2030 serão adotadas como indicadores de resultado de todos os planos, programas, projetos e ações da Administração Pública Municipal.
Art. 3° A Administração Pública Municipal poderá criar Metas próprias, alinhadas à Agenda 2030,
atendendo as peculiaridades do município.
Art. 4° Todos os materiais de divulgação, tanto interno como externo, da Prefeitura de Barcarena e
todas as campanhas publicitárias de ações governamentais deverão adotar os ícones da Agenda
2030 e a logomarca da Rede ODS.
Art. 5° Compete ao Gabinete do Prefeito:
I. Definir as diretrizes da Administração Pública Municipal relacionadas à Agenda 2030;
II. Coordenar a interlocução entre os Órgãos da Administração Pública Municipal no que se refere
à Agenda 2030;
III. Promover a democratização da Agenda 2030 entre os Órgãos da Administração Pública Municipal;
IV. Representar a Prefeitura de Barcarena e promover a articulação institucional, no que se refere
à Agenda 2030;
12

Edição 15, Março de 2017
V. Coordenar a organização de eventos e ações governamentais, no que se refere à Agenda 2030.
Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barcarena, 08 de fevereiro de 2017.

Antônio Carlos Vilaça
Prefeito Municipal de Barcarena

Prefeitura de Barcarena / PA
Em 2013, o Plano Plurianual (PPA) 20142017 do município de Barcarena / PA foi alinhado à Declaração do Milênio e adotou os
ODM como indicadores de resultado.
Sua Dimensão Estratégica apresentou como
visão de futuro, o reconhecimento de Barca-

A reeleição do Prefeito Antônio Carlos Vilaça para

rena, até 2025, como uma cidade sustentá-

o mandato 2017-2020 assegura a manutenção

vel, preceituando que esta sustentabilidade

desta estratégia exitosa de planejamento gover-

estará assentada num tripé que envolve: a

namental alinhada às Agendas de Desenvolvi-

proteção das riquezas naturais, compreen-

mento da ONU.

dendo os recursos naturais e aspectos culturais da relação homem-natureza; uma plataforma de direitos sociais acessível a todos
os cidadãos e o desenvolvimento econômico
em bases locais. Isto demostra que o PPA
também já estava alinhado as informações
disponíveis à época sobre a Agenda 2030.
O Decreto N° 267/2014, instituiu como prioridade de gestão a vinculação dos ODM a todos os planos, programas, projetos e ações
do Poder Executivo Municipal.

A Prefeitura de Barcarena integra a Comissão
Nacional de Articulação da Rede ODS Brasil e
coordena o GT Legislações e Políticas Públicas
para o Desenvolvimento Sustentável (Metas 10.3
e 16.b da Agenda 2030).
Ao institucionalizar a localização da Agenda
2030, por meio do Decreto N° 436/2017, a Prefeitura de Barcarena insere a Agenda 2030 nos instrumentos de planejamento e gestão governamental (Diretriz da Rede ODS Brasil), contribuin-

do efetivamente com as Metas do GT que coor-

Além disso, a Prefeitura também aderiu à

dena e, consequentemente, com a implantação

Agenda de Compromissos ODM do Poder

da Agenda no município.

Executivo Federal, tendo recebido 6 Certificados de Atingimento de Metas.

Prefeitura de Barcarena / PA
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Padronização das informações dos Resíduos Domésticos
Estamos desperdiçando recursos natu-

Não temos mais grandes programas de educação,

rais todos os dias com a ineficiência da

como tivemos da Família folha na década de 90,

Gestão dos Resíduos.

quando os curitibanos entenderam quais são os resí-

Uma estimativa do IPEA (Instituto de

duos recicláveis.

Pesquisa Econômica Aplicada) aponta

Agora se faz necessário informar novamente a popu-

que cerca de, pelo menos, R$ 8 bilhões

lação, considerando também todos os outros tipos de

são enterrados no Brasil em aterros sa-

resíduos domésticos gerados.

nitários e lixões ao céu aberto, considerando a quantidade de materiais recicláveis não aproveitados, o custo de coletas e o armazenamento dos resíduos
urbanos.

A forma com que está padronizada a nomenclatura

para os Resíduos Domésticos no Brasil, na RESOLUÇÃO CONAMA Nº 275, de 25 de abril de 2001, que
desmembra os recicláveis, dificulta o entendimento
em âmbito doméstico, para a indústria a separação

Em Curitiba, arrecada-se aproximada-

por cores dos materiais recicláveis é eficaz, para as

mente R$ 95 milhões com taxa do lixo,

residências essa separação é bastante complexa e

cobrada no IPTU, mas se paga quase

pouco funcional.

três vezes este valor com o serviço de
coleta porta em porta e o chamado
“Passeio do Lixo”.

A população sabe que não adianta separar papel, vidros e plásticos, pois todos esses resíduos serão depois coletados juntos como materiais recicláveis e

Sendo que, em média, 6% das despe-

separados novamente em um centro de triagem. Isso

sas correntes nas capitais é gasto com

é bastante desestimulante.

a gestão de resíduos, o problema que
enfrentamos não é apenas uma questão
de falta de recurso.

Quem nunca ficou perdido diante aquelas lixeiras
coloridas?

Entendemos que o cerne do problema
está no fato da gestão do assunto estar
atualmente focada apenas na coleta e
disposição final, escondendo o problema e não pensando na solução propriamente dita.
Participamos de diversas reuniões com
responsáveis pelo setor como: R20, Secretaria do Meio Ambiente, Abes, universidades, entre outros; percebemos
que as discussões sobre ações educativas estão ainda pouco consistentes.
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Enquanto isso, há pouca informa-

O município precisa urgentemente de um plano para a

ção sobre o que é de fato resíduo

educação ambiental que envolva todas as categorias de

orgânico e que pode ser composta-

resíduos domésticos. Se faz necessário definir uma pa-

do e quase nada é dito sobre os

dronização de informações, para os resíduos domésticos

resíduos perigosos e aqueles que

e disseminar essa informação para a população, como

são doações.

forma de facilitar a separação dos resíduos para a coleta

Curitiba hoje realiza e incentiva a

seletiva.

separação de resíduos em 2 cate-

É necessário também informar sobre o potencial econômi-

gorias:

co que existe no que hoje tratamos de forma incorreta, co-

recicláveis

e

não-

recicláveis (comuns).

mo lixo.

Na categoria de não-recicláveis,

Através de um mapeamento em condomínios residenciais

que hoje tem destino o aterro sani-

e centros de triagens de resíduos recicláveis, foi identifica-

tário, há uma grande parcela de

do a necessidade de um entendimento padrão para sepa-

desperdício de materiais que pode-

ração de todos os resíduos gerados em uma residência

riam: educar e reaproximar as pes-

para o correto encaminhamento; para isto sugerimos as 5

soas ao contato com o solo e ali-

principais categorias de Resíduos Domésticos, são

mentos saudáveis; economizar re-

elas:

cursos com logística e tratamento
de resíduos; gerar inovação para a
cidade; fixar carbono no solo; entre outros.

1. Recicláveis: papel, plástico, metal e o vidro, sendo importante acondicionamento separadamente dos demais,
para evitar acidentes;

15
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2. Não Recicláveis: por não re-

lhas, lâmpadas, baterias, tintas, bitucas de cigarro, remédios

ciclável entende-se uma ampla

vencidos, espelhos, entrariam aqui também os hospitalares

gama de resíduos que não po-

e construção civil.

dem ser reutilizados, ou reciclados por tratamentos físicos e quí-

micos. Dentre esses resíduos
temos: adesivos, etiquetas, fita
crepe, papel carbono, fotografias, papel toalha, papel higiênico,
papéis e guardanapos engordurados, papéis metalizados, para-

5. Doações: Observamos que existem diversos bens que
poderiam ser doados ou trocados, mas acabam sendo jogados junto com os recicláveis e consequentemente sobrecarregando o atual sistema de coleta. Dentre os itens aqui destacam-se: roupas, cobertores, mobília, brinquedos, eletro
eletrônicos, ou seja, objetos de utensílio doméstico em bom
estado.

finados ou plastificados.
Metais não recicláveis: clipes,
grampos, esponjas de aço, latas
de tintas, latas de combustível e
pilhas.
Plásticos não recicláveis: cabos
de panela, tomadas, isopor, adesivos, espuma, teclados de computador, acrílicos. Vidros não recicláveis: espelhos, cristal, ampolas de medicamentos, cerâmicas
e louças, lâmpadas, vidros temperados planos;
3. Compostáveis: matéria orgânica que pode ser transformada
em adubo natural.
4. Especiais: Estes correspondem ao “Lixo Perigoso”. A nomenclatura especiais, tem o objetivo de abrir o leque dos resí-

Coletores em Vias Públicas:
Para a demanda em locais públicos faz se necessária a
adoção de apenas 3 categorias: Recicláveis; Não Recicláveis; Compostáveis ( ou orgânicos ).

Nos parece que os custos necessários para a implantação
desta proposta já estão previstos no orçamento municipal e
que se trata mais de uma reorganização do que geração de
novos custos.

duos de composição química e

Além de ser baixo o custo, o benefício é extremamente alto,

que são encaminhados sazonal-

pois pode reinserir na economia as doações e os resíduos

mente, precisando de cuidado

compostáveis.

especial para o manejo, acondicionamento e destinação. Exemplos de resíduos especiais: pi-

Além disso, se a sociedade civil se organizar e coletar doações diretamente, os custos totais da coleta atual vão diminuir significativamente.
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Recomenda-se que o municí-

ção Ambiental, o montante desses resíduos poderá se tornar

pio crie urgentemente um

mais atraente para organizações de assistência social, ou em-

plano para a educação ambi-

presas, que podem se mobilizar para fazer coletas diretas, uma

ental que envolva todas as

vez corretamente separados estes itens voltam a ter potencial

categorias de resíduos do-

econômico.

mésticos e que vise padronizar as 05 categorias dos Resíduos Domésticos.

Sugerimos também fazer divisões internas nos caminhões que
hoje fazem a coleta dos resíduos não recicláveis e que vão para
os aterros. Neste mesmo caminhão podem ser coletados os re-

Este plano de educação deve

síduos compostáveis. Essa divisão serve como uma forma de

prever diferentes fases de

incentivo a compostagem caseira e também para disseminar a

implantação, sendo o início

informação que estes resíduos tem destinos diferentes.

mais intenso, mas depois que
disseminada

a

informação

pode ser apenas para manutenção.
Recomenda-se a construção
de uma plataforma com mapeamento de pontos de recebimento de todo o tipo de resíduos, para que a sociedade
civil seja envolvida nesse
processo, liderado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e a Secretaria de
Educação.

Hoje o que poderia ser compostável gera imensos problemas
ambientais, sendo que o tratamento destes se corretamente separado tem alto potencial econômico.
Além deste tema, sabemos que há muito o que melhorar no sistema de gestão de resíduos de Curitiba e do Brasil, que serão
pauta para novos documentos e diálogos que complementarão
esta presente proposta, como: A padronização das embalagens
pela indústria, a proibição de descartáveis, o recebimento de
embalagens em mercados e a construção de Parques de acondicionamento e transbordo de diversos tipos de resíduos e com-

postagem, em regiões estratégicas da cidade.
Coletivo

Curitiba Lizo Zero

Esta proposta, visa ajudar a
sociedade civil a entender o
que é gerado em sua residência, para melhorar o conceito de consumo consciente
e correta destinação.
Já existem pontos de recebi-

mento ou coleta pelo sistema
atual da Prefeitura e/ou por
empresas, destes itens, porém, com a devida padronização e campanha de Educa17
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Cartilha Conhecendo o Projeto Estruturante: Desenvolvimento Orgânico Solidário Autogestionário - Raios de Sol
A Cartilha Conhecendo o Projeto Estruturante: Desenvolvimento Orgânico Solidário
Autogestionário - Raios de Sol tem o intuito
de apresentar e explicar a perspectiva da
organicidade socioprodutiva, em processo
de construção pelo Projeto Raios de Sol.
Tal perspectiva, que depende da mobilização dos trabalhadores, aspira ampliar o

campo de autonomia do trabalho associado, na perspectiva da sua emancipação
social, tendo como elemento estruturante o
enriquecimento do conceito e das práticas
de autogestão.
Ao fomentar um processo amplo de recuperação de forças produtivas, a saber, de
fortalecimento de uma governança autogestionária, de promoção da igualdade
substantiva, de economicidade de recursos

(FAPTO); Núcleo de Economia Solidária da Uni-

e ampliação/sustentação efetiva do bem-

versidade Federal do Tocantins (NESol / UFT);

viver para os trabalhadores livremente as-

Rede ODS Brasil; Secretaria Nacional de Econo-

sociados, o Projeto Raios de Sol contribui,

mia Solidária (SENAES) - Ministério do Trabalho e

de forma direta, com os ODS 8, 9 e 11. E

Emprego.

indireta com os ODS 1, 2, 10 e 12.

A Via SOT e o NESol / UFT coordenam o GT Au-

A Cartilha é uma publicação do Centro de

togestão Societal e Economia Solidária (ODS 8, 9

Formação e Assessoria Técnica em Eco-

e 11), no Tocantins.

nomia Solidária - Amazônia II (Tocantins,
Pará, Amapá): Projeto CFES Amazônia II
2014-2016.
E foi elaborada pela Associação de Apoio

Baixe a Cartilha em:

a Construção de um Sistema Orgânico do

https://drive.google.com/open?
id=0B4nRX_rXR7rqUHdNSVhQYVJBSEE

Trabalho Associado (Via SOT).
Parcerias e Apoios: Fórum Tocantinense
de Economia Solidária; Fundação de Apoio
Científico e Tecnológico do Tocantins
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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 enti-

dade 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 barrei-

A Via SOT integra a Rede ODS Bra-

ras, porém, também lutam para reverter tais mecanis-

sil, contribuindo com a democratiza-

mos que tanto alienam e degradam os trabalhadores e

ção e o fomento de novos modelos

seres humanos em geral.

de desenvolvimento que valorizam o

A Via SOT é um convite aberto a todos que desejam
superar os seus variados grilhões, e permitem ver essa

possibilidade,

necessária histórica, e compreendem

que a chave disso está justamente na convergência das
nossas aspirações libertárias e esforços emancipatórios, ou seja, na nossa autêntica solidariedade e capaci-

Bem Viver e promovem o equilíbrio
entre as esferas econômica, social e
ambiental - estando, desta forma,
alinhados à Agenda 2030 - e que se
contrapõem ao modelo Desenvolvimentista.

dade de articular projetos e viabilizar/construir ações e
Via SOT

realidades.

Núcleo de Economia Solidária (NESol / UFT)
O Núcleo de Economia Solidária da Universidade Federal do Tocantins (NESol / UFT) é um núcleo de pes-

quisa e extensão no campo da economia solidária que,
há 10 anos, promove debates e iniciativas para fortalecer o trabalho associado na perspectiva da autogestão.
Em 2017, irá promover um novo programa de extensão
com foco em desenvolvimento de redes de intercâmbio
e organicidade socioprodutiva (DRIOS).
Atualmente é coordenado pelo professor Edi Augusto
Benini, fundador da Associação de Apoio a Construção
de um Sistema Orgânico do Trabalho Associado (Via
SOT).
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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. Saiba mais em www.agenda2030.com.br
Grupos Temáticos ODS: são instâncias autônomas, que têm como principal atribuição
“estabelecer, ampliar e fortalecer parcerias estratégicas entre os membros da Rede ODS Brasil,
visando desenvolver ações colaborativas que contribuam com a implantação da Agenda 2030
(Diretriz da Rede ODS Brasil). A Rede ODS Brasil é constituída pelo conjunto de GT ODS.

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM): Conjunto de 8 objetivos que compunham a
Declaração do Milênio, Protocolo Internacional pactuado pelos Países Membros da ONU, em setembro de 2000, que estabeleceu a Agenda de Desenvolvimento para o período 2000 a 2015.
Plano Plurianual (PPA): é o instrumento de planejamento governamental que estabelece diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública para um período de 4 anos, organizando as
ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a população. Tem vigência do segundo ano de um mandato majoritário até o final do primeiro ano do mandato seguinte. É
obrigatório aos Poderes Executivos Municipais, Estaduais e Federal.

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.
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