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Sem Direitos Humanos, não há  

Reafirmamos a importância da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, bem como outros instrumentos internacionais relativos 

aos direitos humanos e ao direito internacional. Enfatizamos as res-

ponsabilidades de todos os Estados, em conformidade com a Carta 

das Nações Unidas, de respeitar, proteger e promover os direitos 

humanos e as liberdades fundamentais para todos, sem distinção de 

qualquer tipo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou 

outra opinião, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, defi-

ciência ou qualquer outra condição. 

(Item 19, Agenda 2030).  
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EDITORIAL 

 

A Rede ODS Brasil é um coletivo supraparti-

dário que tem como referência a Agenda 

2030, Protocolo Internacional pactuado pe-

los Países Membros da ONU, em setembro 

de 2015, que estabelece a Agenda de De-

senvolvimento para o período 2016 a 2030.  

Composta pelos 17 Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável (ODS), a Agenda 2030 

almeja “não deixar ninguém para trás”, ao 

fomentar o crescimento econômico e equili-

brado de forma inclusiva, assegurando opor-

tunidades dignas de inclusão, independente-

mente de raça, cor, etnia, sexo, idade, naci-

onalidade, identidade de gênero ou qualquer 

outra distinção.   

Logo, depreende-se que os Direitos Huma-

nos são a base da Agenda 2030. 

Os Direitos Humanos são direitos básicos 

que asseguram uma vida digna a toda a hu-

manidade. Como: liberdade; educação; saú-

de; cultura; informação; alimentação e mora-

dia adequadas; respeito; não-discriminação; 

entre outros. 

Neste sentido, a Rede ODS Brasil tem como 

um de seus princípios a defesa dos Direitos 

Humanos. 

Para isso, promove a inserção da Agenda 

2030 nos espaços institucionalizados de 

participação social e nos instrumentos de 

planejamento e gestão governamental; de-

senvolve ações colaborativas que contribu-

am com a implantação da Agenda 2030; 

produz e dissemina conhecimentos, promo-

vendo a democratização da Agenda 2030; 

dentre outras estratégias. 

Conheça os Princípios e Valores 

da Rede ODS Brasil 

www.migre.me/t1ONQ 
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O que são os Direitos Humanos ? 

No dia 10 de dezembro foi celebrado o Dia 

Internacional dos Direitos Humanos.  

A data é alusiva à promulgação da Declara-

ção Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH).  

Seu Art. 1° preceitua que “todos os seres hu-

manos nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotados de razão e consciência 

e devem agir em relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade”.  

Desde sua promulgação, em 1948, a DUDH 

inspirou as Constituições de muitos países, 

como a Constituição Federal Brasileira de 

1988. 

A DUDH, juntamente com o Pacto Internacio-

nal dos Direitos Civis e Políticos (e seus dois 

Protocolos Opcionais, sobre procedimento de 

queixa e sobre pena de morte) e o Pacto In-

ternacional dos Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais (e seu Protocolo Opcional) for-

mam a Carta Internacional dos Direitos Hu-

manos. 

Ao longo dos anos, outros Tratados Interna-

cionais de Direitos Humanos vêm sendo ado-

tados com a finalidade de expandir o corpo 

do Direito Internacional dos Direitos Huma-

nos. Como:  

• Convenção contra a Tortura e outros Tra-

tamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou 

Degradantes; 

• Convenção para a Prevenção e a Repres-

são do Crime de Genocídio;  

• Convenção relativa ao Estatuto dos Refu-

giados; 

• Convenção sobre a Eliminação de Todas 

as Formas de Discriminação Contra a Mu-

lher (CEDAW);  

 

CIDH manifesta a sua profunda 

preocupação com retrocessos em 

matéria de direitos humanos no 

Brasil. 

 

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

prensa/notas/2016/067.asp 

• Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial (CERD);  

• Convenção sobre o Desaparecimento Força-

do (CDF);  

• Convenção sobre os Direitos da Crian-

ça (CDC);  

• Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 

Deficiência (CDPD);  

• Declaração das Nações Unidas sobre o Di-

reito ao Desenvolvimento (DDD);  

• Declaração das Nações Unidas sobre os Di-

reitos dos Povos Indígenas (DDPI);  

• Pacto Internacional de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (PIDESC);  

• Pacto Internacional de Direitos Civis e Políti-

cos (PIDCP); 

• Entre outros. 

 

Assegurar os Direitos Humanos é assegurar a 

efetivação da Agenda 2030! 

Por isso, a Rede ODS Brasil defende o cumpri-

mento dos Protocolos Internacionais de Direi-

tos Humanos ratificados pelo Brasil. 
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A Rede ODS Brasil é um coletivo suprapartidário que promove 

diálogo intersetorial pautado nos Direitos Humanos e na 

Agenda 2030.  

A PEC 55 - que tramitou na Câmara dos Deputados como 

PEC 241 - desmonta o Estado de Bem-Estar Social (Art. 3° da 

CF/88) e, consequentemente a Seguridade Social (Art. 194 da 

CF/88); viola Protocolos Internacionais de Direitos Humanos; 

e promove o desequilíbrio entre as esferas econômica e social 

inviabilizando a implantação da Agenda 2030 no país. 

Neste sentido, a Rede ODS Brasil - que se manifestou contrá-

ria à PEC 55 nas edições de setembro, outubro, novembro e 

dezembro de 2016, de seu informativo mensal - expressa seu 

repúdio à aprovação da referida PEC pelo Congresso Nacio-

nal, em dezembro de 2016. 

Nota de Repúdio pela aprovação da PEC 55 

 

Brasil: teto de 20 anos para o gasto público violará direitos huma-

nos, alerta relator da ONU 

 

https://nacoesunidas.org/brasil-teto-de-20-anos-para-o-gasto-

publico-violara-direitos-humanos-alerta-relator-da-onu/ 

 

Em todos os ODS, há temas que dialogam com o cumprimento dos di-
reitos humanos. Erradicar a pobreza, por exemplo, só será possível 
com a garantia de igualdades de direitos para as mulheres na eco-
nomia. No setor de educação, o acesso à informação e ao ensino téc-
nico e profissional (metas da Agenda 2030), é eixo fundamental pa-
ra garantir a igualdade no planeta. Direito a condições justas e fa-
voráveis de trabalho, proibição do trabalho infantil e do tráfico de 
pessoas são destacados nos Objetivos Globais como condições essenci-
ais ao desenvolvimento do planeta.  
 
 

 

http://www.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/

articles/2016/09/19/cumprimento -dos-objetivos-globais-

depende-da-garantia-de-direitos-humanos/ 



Edição 13, Janeiro de 2017 

5 

Diálogo sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 
no Pará 
No dia 02/12/16, a Rede ODS Pará 

promoveu o Diálogo sobre os Obje-

tivos de Desenvolvimento Sustentá-

vel,  em Belém / PA. 

 

PROGRAMAÇÃO 

• Dialogando sobre a Agenda 

2030 e a Rede ODS Brasil 

Prefeitura de Barcarena  

• Desafios para a erradicação da 

pobreza (ODS 1) 

Instituto EcoVida 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social - Prefeitura de Barcarena 

• Soberania e Segurança Alimen-

tar e Nutricional (ODS 2)  

Banco da Amazônia 

Fórum Paraense de Soberania e 

Segurança Alimentar e Nutricional 

Sustentável 

• Combate à violência contra a 

mulher (ODS 5)  

Fórum de Enfrentamento à Violên-

cia contra a Mulher de Ananindeua  

(FEV Mulher) 

Núcleo de Enfrentamento da Vio-

lência Doméstica e Familiar contra 

a Mulher - Ministério Público do Es-

tado do Pará 

• Gestão sustentável da água 

(ODS 6) 

Comitê Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Marapanim 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Pará 

• Embarca Marajó: crescimento econômico sustenta-

do, inclusivo e Sustentável (ODS 8) 

Caixa Econômica Federal 

• SUDAM e a relação com a Agenda 2030 (ODS 1, 2 e 5) 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM) 

• Planejamento governamental e as Agendas de De-

senvolvimento da ONU 

Prefeitura de Barcarena 

 

O evento - organizado pela Rede ODS 

Pará -  foi realizado seguindo o 

Princípio da Abundância: o Banco da 

Amazônia ofertou a este coletivo a 

estrutura física necessária para a 

realização da atividade, além de 

coffee break; já a Prefeitura de 

Barcarena ofertou um kit personali-

zado do evento para os participan-

tes (bolsa de algodão, bloco de 

anotações e caneta).  
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Além de dar visibilidade às ações 

desenvolvidas pelos integrantes da 

Rede ODS Pará (Diretriz da Rede 

ODS Brasil). O evento proporcionou 

trocas de experiências e saberes 

entre os participantes. 

Como resultado deste Diálogo, o 

GT Desenvolvimento Econômico 

Inclusivo (Meta 8.3), da Rede ODS 

Pará, irá realizar uma série de Ofici-

nas, no início de 2017, que irão 

“qualificar atores sociais visando a 

capilaridade e a sustentabilidade 

das ações colaborativas que contri-

buam com a implantação da Agen-

da 2030” (Diretriz da Rede ODS 

Brasil). Contribuindo com a Meta 

17.17 da Agenda 2030. 

Capa do CD da Banda Batuqueiros Reciclando Sonhos 

 

O evento teve início com a apresentação 

cultural da Banda Batuqueiros Reciclando 

Sonhos. 

A Banda é formada por crianças e adoles-

centes usuários do Serviço de Convivên-

cia e Fortalecimento de Vínculos do Cen-

tro de Referência da Assistência Social 

(CRAS) Arapari, em Barcarena / PA. 

Os integrantes da Banda utilizam materi-

ais recicláveis para confeccionar seus ins-

trumentos musicais.  

Eles também compõem músicas que 

abordam temas como: vulnerabilidade so-

cial, trabalho infantil, preservação do meio 

ambiente, combate à exploração sexual 

infantil, direitos dos idosos.  

As músicas estão compiladas em um CD, pro-

duzido pela Prefeitura de Barcarena. 

Os 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 colaborati-

vas que contribuam com a implantação da Agenda 2030 

(Diretriz da Rede ODS Brasil). 

O GT Desenvolvimento Econômico Inclusivo (Meta 8.3) / 

PA, é coordenado por:  

• Coordenação-Geral de Inclusão Social e Desenvolvi-

mento Sustentável (COGID) - Superintendência de De-

senvolvimento da Amazônia; 

•  Fundo Socioambiental (FSA) - Caixa Econômica Fe-

deral / PA;  

• Gerência de Gestão de Programas Governamentais 

(GPROG) - Banco da Amazônia. 
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Curitiba contra o Agrotóxico e Pela Vida 

Em adesão ao Dia Mundial da Luta Con-

tra os Agrotóxicos (03/12), lembrado anu-

almente em passeatas e manifestações 

pelo mundo todo, Curitiba realizou três 

dias de atividades e debates relacionados 

ao tema e visando incentivar a agroecolo-

gia, forma ecológica de produzir alimen-

tos sem a utilização de agrotóxicos e 

adubos químicos.  

As ações aconteceram com o objetivo de 

levar aos olhos da população os impactos 

da produção e consumo deste que é um 

dos piores tipos de resíduo para a saúde 

humana e ambiental: o agrotóxico.   

A população brasileira é a maior consu-

midora deste veneno, chegando à média 

de ingestão de 7,2 litros por pessoa, em 

um ano, no país.  

O Paraná é o terceiro colocado em terri-

tório nacional, mas também é o maior 

produtor de alimentos orgânicos do país. 

Não à toa esse evento teve grande ade-

são e foi bastante produtivo em suas di-

versas esferas de abrangência.  

No dia 02/12, o evento foi aberto com pa-

lestras e debates de diretrizes para a ci-

dade de Curitiba, durante o II Fórum da 

Cultura Alimentar de Curitiba.  

Sem patrocínio, o evento foi realizado pe-

la adesão voluntária de diversas institui-

ções e organizações: Campanha Perma-

nente Contra o Agrotóxico e Pela Vida; 

Coletivo Curitiba Lixo Zero; Conselho Mu-

nicipal de Segurança Alimentar e Nutrici-

onal de Curitiba (COMSEA Curitiba); De-

partamento de Nutrição da UFPR; Escola 

Latino Americana de Agroecologia; Movi-

mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); 

Multiplica Guardiões de Sementes; Setorial da Cul-

tura Alimentar de Curitiba; Setorial de Cultura Indí-

gena de Curitiba; Setorial de Cultura Sustentável de 

Curitiba; Terra de Direitos. E organizado pelo Bar-

baquá Núcleo de Cultura Alimentar.   

Com várias palestras sobre os agrotóxicos e seus 

impactos na sociedade e na saúde das pessoas no 

período da manhã, e debates para diretrizes a se-

rem defendidas em Curitiba, o evento contou tam-

bém com o compromisso de novos vereadores elei-

tos na capital.  

Dia 3 de dezembro é o Dia Mundial da Luta Contra 

os Agrotóxicos, e no mundo inteiro acontecem 

eventos para conscientização sobre o tema.  

Em Curitiba, a data foi marcada com uma Marcha 

de Conscientização pela Rua XV, sentido Boca Mal-

dita, centro histórico da cidade.  
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Com os Setoriais de Cultura Indígena e da Cultura Ali-

mentar de Curitiba, bem como a revista Guia Orgânico 

e Saúde, a manifestação reuniu ativistas e indígenas 

de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Houve distri-

buição gratuita das revistas durante e após a marcha.  

No último dia, 04/12, para fechar as ações, aconteceu 

o Itupava Cultural III, um grande evento de celebração 

para fechar os três dias de lutas contra os agrotóxicos 

apoiando a solução.  

O evento reuniu produtores locais e artesanais, artistas 

e agricultores da Rede de Orgânicos e Agroecológicos 

Ecovida no Paraná.   

O Coletivo Curitiba Lixo Zero fomentou uma oficina de 

estampas de gotas em camisetas com o artivista Sa-

muel Leocádio, trazendo a reflexão sobre o impacto 

dos agrotóxicos na água e no corpo humano, distribuin-

do material sobre agroecologia, produção orgânica, 

compostagem e preservação de fontes de água. 

A Rede ODS Brasil foi representada por: Curitiba Lixo 

Zero e Setorial da Cultura Alimentar de Curitiba. 
 

 

Coletivo Curitiba Lixo Zero 

 

Setorial da Cultura Alimentar de Curitiba 

 

A Rede ODS Brasil de-

fende a Agricultura Fa-

miliar  (Meta 2.3 da 

Agenda 2030); a Agroe-

cologia (Metas 2.4 e 

2.5 da Agenda 2030) e 

combate o uso de Agro-

tóxicos (Metas 3.9 e 

12.4 da Agenda 2030). 

Por isso, é signatária 

da Petição da Associa-

ção Brasileira de Re-

forma Agrária (ABRA) 

sobre a situação dos 

agrotóxicos no país, 

entregue à Organização 

das Nações Unidas para 

a Alimentação e a Agri-

cultura (FAO), em julho 

de 2016. 

 

Disponìvel em: 

h t t p s : / /

drive.google.com/open?

id=0B8LBrEan8TM_SnpPRFl

IUlBaZFk  

https://drive.google.com/open?id=0B8LBrEan8TM_SnpPRFlIUlBaZFk
https://drive.google.com/open?id=0B8LBrEan8TM_SnpPRFlIUlBaZFk
https://drive.google.com/open?id=0B8LBrEan8TM_SnpPRFlIUlBaZFk
https://drive.google.com/open?id=0B8LBrEan8TM_SnpPRFlIUlBaZFk


Edição 13, Janeiro de 2017 

9 

Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental e Sustentabilidade 2016 
(CONGESTAS 2016) 

A Rede ODS Brasil realizou três 

palestras no âmbito do Congresso 

Brasileiro de Gestão Ambiental e 

Sustentabilidade (CONGESTAS 

2016).  

O evento - promovido por: Grupo 

Especializado em Tecnologia e 

Extensão Comunitária (GETEC); 

Instituto Brasileiro do Meio Ambi-

ente e dos Recursos Naturais Re-

nováveis (IBAMA); Rede de Edu-

cação Ambiental da Paraíba 

(REA/PB); Superintendência de 

Administração do Meio Ambiente 

(SUDEMA); Universidade Estadu-

al da Paraíba (UEPB); Universida-

de Federal da Paraíba; entre ou-

tros parceiros - ocorreu de 11 a 

14/12/2016, em João Pessoa / 

PB. 

E teve como objetivo debater a 

importância da gestão ambiental 

na sociedade para a garantia do 

meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e socialmente justo, 

além de promover o intercâmbio 

de profissionais e experiência na 

área. 

A programação foi composta por 

palestras, mesas redondas e 

apresentação de trabalhos científi-

cos nos eixos temáticos: Gestão 

Ambiental; Saneamento Ambien-

tal; Meio Ambiente e Recursos 

Naturais; Recuperação de Áreas 

Degradadas; Recursos Hídricos; Energia; Direito Ambien-

tal; Poluição Ambiental; Educação Ambiental; Saúde Ambi-

ental; Outros. 

A Rede ODS Brasil foi representada por: Centro de Apoio 

às Atividades Populares (CAAP); Grupo Especializado em 

Tecnologia e Extensão Comunitária (GETEC). 

No dia 13, o GETEC ministrou a Palestra - Política Nacional 

de Resíduos Sólidos: avanços e desafios. Dando ênfase a 

Meta 12.5 da Agenda 2030. 

No dia 14, o CAAP ministrou a Palestra - Os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Brasil: desafios e 

perspectivas e apresentou o Projeto Onde Plantei. 

 

O Projeto Onde Plantei - 

promovido por: Centro de 

Apoio às Atividades Po-

pulares (CAAP) / PB; 

Programa das Nações Uni-

das para o Desenvolvi-

mento (PNUD); Rede ODS 

Brasil - fomenta o plan-

tio de árvores em áreas 

urbanas, contribuindo 

com os ODS 3, 4, 6, 11, 

13, 15, 17. 
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Seminário - Diálogos sobre Prosperidade: Parcerias para o 
Desenvolvimento Sustentável  

No dia 12/12, a Rede ODS Brasil participou do III 

Seminário sobre a localização dos ODS no Brasil - 

Diálogos sobre Prosperidade: Parcerias para o De-

senvolvimento Sustentável, em São Paulo / SP. 

Sendo representada pela Prefeitura de Barcarena / 

PA. 

O Seminário foi promovido por: BM&F BOVESPA; 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-

mento (PNUD). 

Esse foi o terceiro Seminário, de uma série de cin-

co, para discutir com governos, setor privado e so-

ciedade civil a implementação da Agenda 2030 no 

A Rede ODS Brasil é um coletivo suprapartidá-

rio, que atua em formato de rede, por meio da 

autogestão com liderança compartilhada.  

E que valoriza os Princípios da: 

• Diversidade: respeita a pluralidade de opini-

ões, favorecendo a participação de todos os 

públicos e entendendo a interdependência de 

cada um;  

• Abundância: deixa fluir a riqueza que cada 

parceiro oferta ao coletivo - contatos, recur-

sos materiais, saberes, etc. - atribuindo igual 

valor aos diferentes tipos de riqueza;  

• Inteligência Coletiva: reconhece os diferen-

tes talentos, permitindo que cada participante 

seja protagonista em algum momento.  

Estando alinhada à Meta 17.17 da Agenda 

2030: incentivar e promover parcerias públicas, 

público-privadas e com a sociedade civil efica-

Retrospectiva 2016 

Brasil, com base em seus cinco “Ps”: Plane-

ta, Pessoa, Prosperidade, Paz e Parcerias.  

zes, a partir da experiência das estratégias de 

mobilização de recursos dessas parcerias. 

Fiel a estes princípios, em 2016 a Rede ODS 

Brasil promoveu diversas ações, como Semi-

nários, Debates, Rodas de Conversa, Fóruns; 

apoiou e deu visibilidade às ações de parcei-

ros; se fez representar em eventos; promoveu 

a inserção da Agenda 2030 nos espaços insti-

tucionalizados de participação social e  nos 

instrumentos de planejamento e gestão gover-

namental; produziu e disseminou conhecimen-

to ao democratizar a Agenda 2030, por meio 

de um informativo mensal. 

Tudo isto só foi possível graças aos parceiros 

que contribuíram de diversas formas com o for-

talecimento da Rede ODS Brasil: 
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• Articulando uma ação;  

• Escrevendo um texto pa-

ra o Informativo;  

• Ofertando estrutura físi-

ca, transporte, alimenta-

ção,  material gráfico ou 

conhecimento para a rea-

lização de uma atividade; 

•  Conseguindo espaço em 

algum evento para divul-

gar a Rede ODS Brasil e 

a Agenda 20130;  

• Dentre outras riquezas. 

É válido destacar que a 

maioria dos integrantes da 

Rede ODS Brasil se co-

nhece apenas por meio 

das Tecnologias da Infor-

mação e Comunicação. 

Sendo assim, depreende-

se que estes parceiros de-

ram à Rede ODS Brasil al-

go muito mais valioso do 

que as riquezas supracita-

das: um voto de confian-

ça naquilo que ela se pro-

põe a fazer para promover 

uma sociedade mais justa 

e igualitária, onde 

"ninguém seja deixado pa-

ra trás", conforme precei-

tua a Agenda 2030. 

Por tudo isso, a Rede ODS 

Brasil agradece aos se-

guintes parceiros:  

• Associação Civil Germinar / PB 

• Associação de Apoio a Construção de um Sistema Orgânico do 

Trabalho Associado (Via SOT) / TO 

• Associação de Lésbicas e Bissexuais do Amapá (ALBA) / AP 

• Associação de Pós-Graduandos do Centro Universitário de Bra-

sília (UniCEUB) / DF 

• Associação dos Municípios para o Desenvolvimento Regional 

Sustentável do Extremo Norte Capixaba (PRODNORTE) / ES 

• Associação Roraimense pela Diversidade Sexual (Grupo DiveR-

Rsidade) / RR 

• Auditoria Cidadã da Dívida 

• Banco da Amazônia / PA 

• Caixa Econômica Federal / PA 

• Central Única dos Trabalhadores (CUT) / AP, PB 

•  Centro de Ação Comunitária (CEDAC) / RJ 

• Centro de Apoio às Atividades Populares (CAAP) / PB 

• Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de 

Violência (CRAM) - Ananindeua / PA 

• Centro Universitário Norte do Espírito Santo (CEUNES/UFES-

Campus São Mateus) / ES 

• Coletivo Curitiba Lixo Zero / PR 

• Comitê de Energia Renovável do Semiárido (CERSA) / PB 

• Confederação das Mulheres do Brasil (CMB) / PA 

• Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional / PB 

• Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) - Ananin-

deua / PA 

• Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA) 

• Consulado Geral da República Bolivariana da Venezuela no Pará 
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• Embaixada da República Bolivariana da Venezuela 

no Brasil 

• Fórum de Enfrentamento à Violência contra a Mulher 

(FEV Mulher) - Ananindeua / PA 

• Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social 

• Fórum Nacional de Reforma Urbana (FNRU) / AP 

• Fórum Nacional de Usuários do Sistema Único de 

Assistência Social (FNUSUAS) 

• Frente Mineira em Defesa do SUAS e da Seguridade 

Social / MG 

• Frente Nacional em Defesa do SUAS e da Segurida-

de Social 

• Grupo de Estudo e Pesquisa em Sistemas de Indica-

dores de Sustentabilidade Urbana, Rural e Ambiental 

(SURA-CNPq-UFCG-Campus Pombal) / PB 

• Grupo Especializado em Tecnologia e Extensão Co-

munitária (GETEC) / PB 

• Instituto de Educação Portal (IEP) / CE 

• Instituto EcoVida / AP, PA, RS 

• Instituto Federal do Espírito Santo (IFES-Campus 

São Mateus) / ES 

• Instituto Nordeste Cidadania (INEC) / CE 

• Instituto Primeira Infância (IPREDE) / CE 

• Mandato da Deputada Federal Janete Capiberibe / 

AP 

• Mandato do Senador João Capiberibe / AP 

• Ministério Público do Estado do Amapá 

• Movimentos de Meninos e Meninas de Rua do Ama-

pá / AP 

• Não FRACKING Brasil / PR 

• Núcleo de Economia Solidária 

(NESoL-UFT) / TO 

• Onde Plantei / PB 

• OXIL Brasil / PR 

• Prefeitura de Barcarena / PA 

• Prefeitura de Canaã dos Carajás / 

PA 

• Prefeitura de Pombal / PB 

• Rede Brasileira de Pesquisa e Ges-

tão em Desenvolvimento Territorial 

(RETE) 

• Rede Estadual de Colegiados Terri-

toriais / PB 

• Rede Nacional de Colegiados Terri-

toriais 

• Secretaria Municipal de Abasteci-

mento de Curitiba / PR 

• Setorial da Cultura Alimentar de 

Curitiba / PR.  

• Setorial de Cultura Sustentável de 

Curitiba / PR 

• Sindicato dos Docentes das Univer-

sidades Federais do Estado do Ce-

ará (ADUFC) 

• Sindicato dos Técnicos Industriais 

de Nível Médio (SINTEC) / ES 

• Sociedade Global / PR 

• Superintendência do Desenvolvi-

mento da Amazônia (SUDAM) / PA 

• Voz das Gotas / PR 
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Quer saber o que a Rede ODS 

Brasil fez, em 2016? 

www.issuu.com/redeodsbrasil 

www.facebook.com/redeods.br 

2017: Erradicar a pobreza e promover a prosperidade em um 
mundo em transformação 

O documento Transformando Nosso Mundo: a 

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentá-

vel, também conhecido como Agenda 2030, é 

composto por: uma Declaração; 17 Objetivos, 

conhecidos como ODS; 169 Metas; centenas de 

Indicadores; uma seção sobre meios de imple-

mentação e de parcerias globais; um roteiro para 

acompanhamento e revisão.  

Este roteiro preceitua que o Fórum Político de 

Alto Nível da ONU, realizará revisões temáticas 

de progresso sobre os ODS, incluindo as ques-

tões transversais, fundamentado nas avaliações 

de comissões funcionais do Conselho Econômico 

e Social da ONU e de outros Órgãos e Fóruns 

intergovernamentais.  

Em 2017, a Rede ODS Brasil vai continuar 

defendendo:  

• Os Direitos Humanos;  

• A igualdade (racial, geracional, de gênero e 

orientação sexual) e a justiça social;  

• A aplicabilidade do Marco Legal da Laicida-

de do Estado;  

• O reconhecimento dos direitos dos grupos 

historicamente excluídos da sociedade;   

• O desenvolvimento que equilibre as esferas 

econômica, social e ambiental, valorizando 

as práticas e saberes dos Povos Originários 

e dos Povos e Comunidades Tradicionais; 

• O Estado Democrático de Direito;  

• O fortalecimento da Democracia Participa-

tiva.  

Para isso, pretende ampliar e fortalecer sua 

rede de parceiros e sua capilaridade  territo-

rial, contribuindo com a implantação efetiva 

da Agenda 2030 no país. 

Neste sentido, a Resolução A/70/299-ONU 

determinou os temas das revisões de pro-

gresso, para o período 2017 a 2019: 

• 2017: Erradicar a pobreza e promover a 

prosperidade em um mundo em trans-

formação. 

ODS 1, 2, 3, 5, 9, 14.  

• 2018: Transformação por meio de socie-

dades sustentáveis e resilientes. 

ODS 6, 7, 11, 12, 15.  

• 2019: Empoderar pessoas e assegurar 

inclusão e equidade.  

ODS 4, 8, 10, 13, 16.  
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