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Em defesa dos Direitos Trabalhistas!

Proteger os direitos trabalhistas e promover ambientes de
trabalho seguros e protegidos para todos os trabalhadores, in-

cluindo os trabalhadores migrantes, em particular as mulheres migrantes, e pessoas em empregos precários.
(Meta 8.8, Agenda 2030).
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EDITORIAL
O Dia do Trabalho é alusivo a luta iniciada, em
1886, pela classe trabalhadora organizada dos
Estados Unidos - e que se propagou por diver-

sos países - visando a redução da jornada de

A Rede ODS Brasil apoia a Consulta Nacional sobre Reformas
e Auditoria da Dívida

trabalho para 8 horas diárias.
Ao longo dos séculos, algumas categorias pro-

www.consultanacional2017.com.br

fissionais, de alguns países, conseguiram - por
meio de muita luta e perseverança - que o Estado lhes assegurassem direitos trabalhistas e
melhores condições de trabalho.
No entanto, as legislações trabalhistas e os protocolos internacionais vigentes - como as Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT) - são violadas cotidianamente no
mundo todo. Por isso, o Objetivo 8 da Agenda
2030 preceitua a erradicação do trabalho forçado, do trabalho escravo, do trabalho degradante,
do trabalho infantil e do tráfico de pessoas. E
defende a proteção dos direitos trabalhistas e a
promoção do emprego decente.
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Neste sentido, a Rede ODS Brasil é contra as

Redação: Patrícia M. Menezes

Reformas Trabalhista e Previdenciária e a Lei

Editoração: Patrícia M. Menezes

da Terceirização - propostas pelo Poder Executivo Federal e em tramitação no Congresso Nacional - por: retirarem e enfraquecerem direitos

Tiragem: Mensal
Distribuição: Gratuita

fundamentais dos trabalhadores; violarem a

Disponível em:

Constituição Federal de 1988 e diversas Con-

https://issuu.com/redeodsbrasil

venções da OIT, como as N° 98, 144, 151, 154;

Comentários e sugestões:

inviabilizarem o ODS 8.

redeodsbrasil@gmail.com

A Rede ODS Brasil defende o emprego pleno e

produtivo, o trabalho decente, os direitos trabalhistas, a mudança nos padrões de produção e
consumo, a economia criativa e solidária, a dis-

Conheça os Princípios e Valores
da Rede ODS Brasil

tribuição de renda como fatores essenciais para

www.migre.me/t1ONQ

o êxito da Agenda 2030.
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O trabalho e o "Dia do Trabalho"
Primeiro de maio foi convencionado como o
“Dia do Trabalho”. Porém, a cada ano, parece que temos menos para comemorar.
Na sua essência, é o trabalho que permite
prover nossas necessidades, nosso sustento, nosso bem estar. Somente o trabalho
possibilita a modificação simultânea da natureza, e do nosso próprio ser social, para
níveis mais sofisticados ou elaborados de

conforto, de civilidade ou da produção de
bens e serviços.
No entanto, historicamente o mesmo foi reduzido à condição de mercadoria, negociável (quando possível, senão, é desempregado) a um preço ou conforme inúmeras (e
instáveis) variáveis, no chamado “mercado
de trabalho”. Pior que ser um objeto que
flutua de valor (e de utilidade) em razão de

Do ponto de vista social, diversas lutas, propostas
e reivindicações culminaram em uma rede estatal
de produção social, retribuindo parcialmente ao
trabalhador, pela sua contribuição intrínseca ao
desenvolvimento, direitos e garantias sociais, possibilitando condições minimamente humanas de
exercício da sua atividade produtiva, que é socialmente indispensável.

elementos sob os quais não se tem contro-

Malgrado sendo o trabalho a fonte da riqueza soci-

le, o trabalhador, via de regra, também per-

al, ele usufrui parcelas cada vez menores dessa

de funções essenciais da sua condição so-

mesma riqueza, que em outro momento produziu

cioprodutiva, a saber, de concepção, de

com suor e até mesmo com seu sangue. No mo-

planejamento e de decisão sobre o que e

mento, para situar melhor esse trágico e injusto

como trabalhar, transformando o trabalho

movimento, temos hoje no Brasil um conjunto de

em uma atividade esvaziada de sentido, em

proposições de reformas (algumas já aprovadas),

um mero meio para se sobreviver, e em

que visam expor e isolar ainda mais o trabalhador,

muitos casos, também em um locus de so-

e tornar o mercado de trabalho ainda mais impla-

frimento.

cável com as aspirações humanas de bem estar e

Do ponto de vista individual, cada ser humano, na condição de trabalhador ou que
pode fornecer força de trabalho, busca valorizar sua aptidão inerente (que virou mercadoria) com diversas estratégias, tais co-

qualidade de vida. Trata-se de uma ofensiva contra o trabalho e pela sua precarização, piorando
suas condições de contratação, ampliando suas
exigências de produção, e restringindo seu acesso
a direitos básicos, como a própria aposentadoria.

mo a aquisição de conhecimentos, obten-

Isso afronta diretamente contra qualquer ideia de

ção de títulos, inserção em uma profissão,

desenvolvimento sustentável, aonde a melhoria do

busca de especializações, entre outros.

bem estar humano é ponto fundamental e seminal.
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Para colocar o desenvolvimento na rota da sus-

A economia solidária já dá os primeiros si-

tentabilidade, que significa a busca pelos 17 Ob-

nais para isso, desenhando um horizonte de

jetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)

construção de um desenvolvimento alicerça-

para 2030, valorizar o trabalho é condição sine

do pelos produtores (trabalho emancipado)

qua non.

livremente associados, permitindo, inclusive,

Contudo, para de fato se efetivar todos os ODS,
que também podem ser lidos como desafios que
colocam em xeque a própria sustentabilidade da

revigorar o setor público e suas instituições
para uma autêntica democracia substantiva
e solidariedade concreta para os humanos.

vida humana, talvez o próprio trabalho precise dar

Enfim, o trabalho merece muito mais que

um passo ou salto existencial ainda maior, qual

apenas um dia comemorativo.

seja, o de superar a sua condição de mercadoria
a serviço de ser cruelmente espoliada, para uma
condição soberana de trabalho emancipado, isto
é, de produtores integrais.

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

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

ção e o fomento de novos
modelos de desenvolvimento
que valorizam o Bem Viver e
promovem o equilíbrio entre
as esferas econômica, social

e ambiental - estando, desta
forma, alinhados à Agenda

Ela coordena - junto com o Núcleo de Economia Solidária (NESol

2030 - e que se contrapõem

-UFT) - o GT Autogestão Societal e Economia Solidária (ODS 8,

ao modelo Desenvolvimen-

9, 11), da Rede ODS Tocantins. Contribuindo com a democratiza-

tista.

4

Edição 17, Maio de 2017

Qualificação de atores sociais, no Pará
No dia 05/04, o GT ODS 5 da Rede ODS Pará promoVOCÊ SABIA?

veu uma Oficina de Elaboração de Projetos.
A atividade - conduzida pelo Instituto Transformar e

pela Prefeitura de Barcarena, por meio da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres - teve como objetivo “qualificar atores sociais visando a capilaridade e a
sustentabilidade das ações colaborativas que contri-

Em fevereiro, o GT ODS 8
da Rede ODS Pará - promoveu uma série de Oficinas
com este mesmo objetivo.
Saiba mais na Edição 15 Março de 2017.

buam com a implantação da Agenda 2030” (Diretriz
da Rede ODS Brasil).

Instituto Transformar / PA
O Instituto Transformar conta com um quadro técnico composto em sua maioria por mulheres e homens inseridos nos
espaços de controle social; no Fórum Paraense de ONG
Aids; ativistas da luta contra Aids com vasta atuação em elaboração e execução de projetos sociais; desenvolve ações
Fundado em 1985, o Instituto

de cidadania de auto-organização e geração de ocupação e

Transformar – desde 2013, nova

renda e prevenção, com mulheres adultas e população em

Razão Social do Clube de Mães

geral; desenvolve ações formativas e informativas no âmbito

Pinheiros – atua fortemente junto

das políticas de Aids de acordo com as diretrizes do Departa-

as populações de jovens, mulhe-

mento de DST/Aids e HV e em Coordenações Estadual e

res adultas e populações tradicio-

Municipais de DST/Aids e HV; o Instituto compõe nacional-

nais em diversos municípios do

mente e localmente a Rede ODS Brasil, com ênfase ao ODS

Estado do Pará e em áreas de

3 - Saúde de Qualidade, Mata 3.3. Por meio do PNHR, reali-

proteção ambiental. Tendo como

zamos oficinas de prevenção em áreas indígenas localizadas

foco: o Programa Nacional de Ha-

no Alto Rio Guamá, nordeste paraense; desenvolvemos

bitação Rural (PNHR), que tem

ações em prevenção nas campanhas de Carnaval e Campa-

como meta atender famílias de

nha de Verão em várias regiões do estado.

baixa renda; a execução de oficinas, palestras, campanhas formativas e informativas nas temáticas
de saúde, saúde bucal, prevenção das IST/Aids e Hepatites Virais; ocupação e geração renda;
economia

solidária;

educação

ambiental; gestão e elaboração
de projetos sociais.

Em 2014, a instituição estabeleceu parceria com Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais por meio da Carta
Acordo 169-13 e o Escritório das Nações Unidas sobre Dro-

gas e Crime (UNODOC), para execução de ações do Projeto
Melhoria da Gestão, Vigilância e Prevenção e Controle das
DST, Aids e Hepatites Virais. O Instituto estabeleceu parceria
com o Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Pará
(GEMPAC) para o desenvolvimento das ações, no sentido de
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potencializar as ações do projeto e fortalecer sua execução para o alcance da meta. Em 2016, concorreu ao
Edital do Departamento Nacional de IST/Aids e Hepatites Virais, teve o Projeto “Transformando Vidas” aprovado e está desenvolvendo ações de testagem por meio
do Fluido Oral na Região Metropolitana de Belém, Soure e Barcarena, estendendo as ações ampliadas para o
município de Almeirim, no Oeste do Pará. Dentre os
principais parceiros, podemos destacar: Secretaria de
Vigilância em Saúde do Estado do Pará / Coordenação
Estadual de DST/Aids do Estado do Estado do Pará;

Coordenação Municipal de DST/Aids do Município de
Belém; Fórum Paraense de ONG Aids do Estado do Pará; Universidade Federal do Pará / Núcleo de Pedagogia
que, desde 2014, desenvolve ações no âmbito das DST/
Aids com Mulheres Privadas de Liberdade no Centro de
Referência Feminino do Estado do Pará; Caixa Econômica Federal do Pará; Prefeituras de Soure, Bragança,
Augusto Corrêa e Barcarena; Povos Indígenas da etnia
Tembé do Alto rio Guamá das Aldeias Frasqueira, São
Pedro e Ytaputir e Tauary, de Santa Luzia do Pará.
Instituto Transformar

Novos dados da Organização Mundial
da Saúde (OMS) revelam que cerca de
325 milhões de pessoas no mundo vivem com infecção crônica pelo vírus
da hepatite B (VHB) ou pelo vírus
da hepatite C (VHC).
O relatório global sobre hepatites
de 2017 indica que a maioria dessas
pessoas não tem acesso a testes e
tratamentos que podem salvar vidas.
Como resultado, milhões de pessoas
estão em risco de uma lenta progressão para doença hepática crônica, câncer e morte.
https://nacoesunidas.org/mais-de3 0 0-milhoes -vivem - com - infeccao cronica-por-hepatite-no-mundoalerta-oms/
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A revolução da testagem de
HIV deve ser um elemento
de destaque na agenda
(global). Nós devemos fazer
um melhor trabalho para
alcançar os homens jovens
com os serviços de testagem
de HIV e nós precisamos
mover o teste de HIV do
serviço de saúde para a comunidade”
h t t p s : / /
nacoesunidas.org/
diagnostico-tardio-dohiv-e-maior-obstaculopara-combater-virusdizem-especialistas-emreuniao-do-unaids/
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4ª Videoconferência da Rede ODS Brasil
A 4ª Videoconferência da Rede ODS Brasil foi realizada dia 07/04/2017, nas Superintendências Regionais

A atividade teve como objetivos:
•

Promover a interação entre os estados;

•

Conhecer as instituições que estão arti-

da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB),
que - seguindo o Princípio da Abundância - ofertou a

culando as Redes ODS locais;

este coletivo a estrutura física e tecnológica necessária para tal atividade.

•

cais;

Estados participantes: Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Roraima, São Paulo.

Atualizar o status das Redes ODS lo-

•

Divulgar informações sobre o II Encontro Nacional da Rede ODS Brasil.

Encontro de Atitude, no Paraná
Nos dias 12 e 13/04, o GT Consumo Consciente (ODS
12), da Rede ODS Paraná, promoveu o Encontro de Atitude, em Curitiba / PR.
VOCÊ SABIA?
O Encontro - organizado pelo Coletivo Curitiba Lixo Zero, com apoio da Fundação Arayara e do Instituto Lixo
Zero - teve como objetivo trocar experiências entre os
diversos setores da sociedade para a construção coletiva de um plano de ação para uma Curitiba Lixo Zero
2030.
Todas as atividades propostas foram divididas em 5
Grupos de Trabalho:
•

Compostagem em Curitiba

• Programa Ilhas Lixo Zero
•

Semana Lixo Zero (última semana de outubro)

•

Oficinas Lixo Zero

•

Câmara Técnica de Resíduos Sólidos do Conselho
Municipal do Meio Ambiente .

Cada Grupo funciona como uma célula empreendedora
de assuntos específicos, colocando assim o talento de
cada integrante para atuar de forma efetiva e na prática
as ações Lixo Zero gerindo seus próprios projetos.
7

O Coletivo Curitiba
Lixo Zero, integrouse no ano de 2014, em
Curitiba / PR, para a
realização do evento
anual chamado Semana
Lixo Zero.
O objetivo do coletivo é cumprir o papel
de
cidadãos
ativos
para a melhoria do
sistema atual, criando projetos que unam
os interesses do I,
II e III setor para
Curitiba
Lixo
Zero
2030.
O Coletivo Curitiba
Lixo Zero compõe
a
Comissão Nacional de
Articulação da Rede
ODS Brasil e - junto
com o
GETEC - coordena
o
GT
Consumo
Consciente (ODS 12).
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Mesa - Ferramentas para promover a participação social no
município
No dia 24/04, a Rede ODS Brasil participou
da Mesa 17.1 - Ferramentas para promover
a participação no município. Sendo representada pela Prefeitura de Barcarena / PA.
A atividade, promovida pelo Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), ocorreu no âmbito do IV Encontro
dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), realizado de 24 a 28/04,
em Brasília / DF.
A Rede ODS Brasil tem como uma de suas
Diretrizes “fomentar a gestão participativa e o
controle social como instrumentos de locali-

zação da Agenda 2030”, visando contribuir
com as Metas 10.3 e 16.7 da Agenda 2030.

ticipação social e nos instrumentos de planejamento e gestão governamental, por meio da qualificação de Conselheiros de Políticas Públicas e
da sensibilização de Gestores Públicos.
Como resultado desta atuação destacamos: o
Planejamento 2017 do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional / PB, alinhado à
Agenda 2030; a institucionalização da Agenda

Para isso, promove a inserção da Agenda

2030 na Administração Pública Municipal de Bar-

2030 nos espaços institucionalizados de par-

carena / PA.

VOCÊ SABIA?
Localização da Agenda 2030 é o termo adotado
pela ONU para definir a implementação da Agenda 2030 em âmbito local, ou seja, o modo como
os governos podem apoiar a realização dos ODS
por meio de ações “de baixo para cima”.
Por exemplo, Estados e Municípios podem utilizar a Agenda 2030 para subsidiar uma política
de desenvolvimento local, elaborar políticas
públicas e indicadores que atendam as suas necessidades e especificidades, etc.
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VOCÊ SABIA?
O EMDS é um evento bienal - promovido pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (SEBRAE) - que reúne prefeitas e prefeitos de todo
país, além de ministros, parlamentares, secretários municipais e estaduais, pesquisadores, estudantes e integrantes de delegações estrangeiras.
Nesta edição, a programação do evento teve como foco a Agenda 2030. E
o PNUD promoveu 8 Mesas de Debate, divididas em 2 Salas Temáticas:
•

ST 09 - Financiamento e implementação da Nova Agenda Urbana e dos
ODS.

Mesa 9.1 – A relevância da Agenda 2030 para os municípios.
Mesa 9.2 – A Nova Agenda Urbana como oportunidade de investimento no
meu município.
Mesa 9.3 – Benefícios da implementação da Agenda 2030 no município.
Mesa 9.4 – Financiamento e implementação da Agenda 2030 no meu município.
•

ST 17 - Cidadania, participação social e o direito à cidade.

Mesa 17.1 - Ferramentas para promover a participação no município.
Mesa 17.2 – Cidades inclusivas e igualitárias.
Mesa 17.3 – Igualdade de gênero e participação política de mulheres
no nível local.

Mesa 17.4 – As mídias sociais como forma de participação social e
disseminação da informação.

Novas estratégias e ferramentas buscam participação social mais efetiva nas cidades.

h t t p :/ / w ww . em d s .f n p. o r g. b r / sa l a -d e - i m p re n sa / i te m / 4 19 - n ov a s estrategias-e-ferramentas-buscam-participacao-social-mais-efetiva-nas
-cidades
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Prefeitura de Barcarena adere ao Fórum Permanente de Prefeitos e
Prefeitas do Pará Sustentável
Nos dias 26 e 27/04, o Governo do Es-

e projetos do Estado em parceria com o setor privado,

tado do Pará realizou, em Belém, a

fundações e institutos de investimento social privado;

apresentação e instalação do Fórum

o desenvolvimento de metodologia para fomentar o

Permanente de Prefeitos e Prefeitas do

ecossistema de negócios inclusivos e o apoio ao de-

Pará Sustentável.

senvolvimento de capacidades no Pará.

O Pará Sustentável é resultado de um

O Pará Sustentável é constituído por três eixos de

Memorando de Entendimento (MOU)

atuação:

assinado, em setembro de 2016, entre

o Governo do Estado do Pará e o Pro-

•

Desenvolvimento Econômico (Pará 2030): planejamento estratégico que tem como objetivo desenvol-

grama das Nações Unidas para o De-

ver a economia do Estado de maneira sustentável

senvolvimento (PNUD), que visa conso-

conforme as potencialidades produtivas das 12 regi-

lidar a implementação da agenda do

ões de integração. Para isso, o planejamento conta

Plano Estratégico de Desenvolvimento

com medidas voltadas para a atração de novos ne-

Sustentável do Estado do Pará.

gócios, diversificação da economia, agregação de

Como marca principal da integração

valor e verticalização da produção dentro do Esta-

entre o Pará e o PNUD, a cooperação

do.

prevê alcançar sete áreas de atividades
principais.

•

Desenvolvimento Ambiental (Pará Ambiental): suas
ações contemplam temas importantes como a mu-

Uma delas é a promoção da Agenda

dança climática; agenda azul (recursos hídricos);

2030 a partir de metas e indicadores.

agenda marrom (indústria); agenda verde (gestão
florestal). As principais metas são proteger a atmos-

A Agenda 2030 oferece uma nova con-

fera e os recursos hídricos; combater o desmata-

cepção para transformar a agenda de

mento e preservar a biodiversidade, assegurando

desenvolvimento paraense por meio do

simultaneamente o crescimento econômico e social.

combate à pobreza e à desigualdade

As iniciativas farão parte do Agente Jovem Ambien-

usando como ponte políticas integra-

tal, o programa de ecoturismo e campanhas de pre-

das, planejamento e governança para
que desenvolvimento sustentável

servação ambiental, entre outras ações.

e

equitativo sejam alcançados ao mesmo
tempo.
O memorando também prevê a articulação de parceiros estratégicos, organismos multilaterais, terceiro setor e universidades, entre outros; a contribuição
para o desenvolvimento de programas

•

Desenvolvimento Social (Pará Social): desenvolve a
geração de conhecimento, produção e novas formas
de gestão e governança. O projeto reúne todos os
programas e iniciativas de políticas sociais desenvolvidas pelo governo do Estado, ampliando o diálogo com os municípios para o fomento de políticas de
promoção e proteção social. Destacam-se aí ações
nas áreas da habitação, saúde, direitos humanos,
10
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segurança pública, esporte, lazer, arte,

de governança compartilhada, fortalecendo as re-

cultura e assistência social, sendo nesta

lações interinstitucionais estruturadas na transpa-

última que concentra sua principal linha de

rência, controle externo e participação.

atuação, especialmente na proteção e nos
cuidados com a família, pela garantia dos
direitos fundamentais e como incentivo ao
protagonismo deste núcleo social.
Os três eixos viabilizam o Programa Estadual de Fomento ao Desenvolvimento Municipal: Municípios Sustentáveis. Pioneiro e

A Prefeitura de Barcarena / PA aderiu ao Programa Municípios Sustentáveis, visando potencializar

seu processo de localização da Agenda 2030.
Desde 2013, a Prefeitura alinha seus planos, programas, projetos e ações às Agendas de Desenvolvimento da ONU.

inovador, o Programa implementa um mo-

O PPA 2014-2017 adotou os Objetivos de Desen-

delo de desenvolvimento de territórios, ten-

volvimento do Milênio (ODM) como indicadores de

do como principal objetivo garantir na esfera

resultado da gestão e sua Dimensão Estratégica

municipal um conjunto de metas e ações

apresentou como Visão de Futuro o reconheci-

para a melhoria do bem estar social de to-

mento de Barcarena como uma cidade sustentá-

dos os habitantes, com retenção local de

vel, até 2025. O Decreto N° 267/2014, instituiu o

riqueza, distribuição de renda e respeito aos

alinhamento à Agenda como prioridade de gestão.

grupos mais vulneráveis.

A Prefeitura também aderiu à Agenda de Compro-

Além da instituição do Fórum de Prefeitos e
Prefeitas - que reunirá de 3 em 3 meses,

missos ODM do Poder Executivo Federal, tendo
recebido 6 Certificados de Atingimento de Metas.

visando ampliar o diálogo entre as esferas

Ao ser reeleito para o mandato 2017-2020, o Pre-

públicas e estabelecer a implementação

feito Antônio Carlos Vilaça assegurou a manuten-

das diretrizes - o Programa prevê ainda a

ção desta estratégia exitosa de planejamento go-

apresentação de alternativas para a atração

vernamental alinhada às Agendas de Desenvolvi-

e destinação de recursos dentro do modelo,

mento da ONU ao publicar o Decreto N° 436/2017,

garantindo a efetividade da implantação e

que institucionaliza a localização da Agenda 2030

manutenção de diferentes iniciativas de de-

no município.

senvolvimento.

Além disso, a Prefeitura de Barcarena é uma das

Os municípios que aderirem voluntariamen-

instituições fundadoras da Rede ODS Brasil e,

te ao Programa deverão cumprir contrapar-

desde outubro de 2016, integra a Comissão Nacio-

tidas específicas.

nal de Articulação da Rede ODS Brasil e coordena

O Programa é composto por três frentes:
estruturante de longo prazo; assistência de
curto prazo; mobilização imediata.
As administrações municipais terão assistência para buscar o equilíbrio fiscal e con-

o GT Legislações e Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável (Metas 10.3 e 16.b da
Agenda 2030).
Prefeitura de Barcarena / PA
Com informações
Notícias

cretizar ações de regulação e mecanismos
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da

Agência

Pará

de

Informativo da Rede ODS Brasil

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.
Rede ODS Brasil: coletivo suprapartidário que promove diálogo intersetorial pautado nos Direitos
Humanos e na Agenda 2030, fomentando a participação social para que esta qualifique a elaboração, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas alinhadas à Agenda 2030, assegurando o
desenvolvimento humano, econômico, social, cultural e ambiental do país, de forma sustentável.

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