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Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossis-

temas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, 

combater a desertificação, deter e reverter a degradação da 

terra, e deter a perda de biodiversidade.  

(ODS 15, Agenda 2030). 

Preserve a Biodiversidade  
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EDITORIAL 

 

Durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), conhecida como Rio 92, as 

Nações reconheceram a gravidade da cri-

se ambiental e firmaram vários acordos, 

entre eles a Convenção Quadro das Na-

ções Unidas sobre Mudanças Climáticas e 

a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CDB).  

A CDB define diversidade biológica como 

“a variabilidade de organismos vivos de 

todas as origens, compreendendo, dentre 

outros, os ecossistemas terrestres, mari-

nhos e outros ecossistemas aquáticos, e 

os complexos ecológicos de que fazem 

parte; compreendendo, ainda, a diversida-

de dentro de espécies, entre espécies e de 

ecossistemas”.  

A 10ª Conferência das Partes da Conven-

ção sobre Diversidade Biológica (COP-10) 

aprovou o Plano Estratégico de Biodiversi-

dade, para o período de 2011 a 2020, que 

tem como objetivo principal reduzir a perda 

da biodiversidade em âmbito mundial.  

O Plano é composto pelas Metas de Aichi 

para a Biodiversidade. Elas estão organi-

zadas em cinco grandes objetivos estraté-

gicos: tratar das causas fundamentais de 

perda de biodiversidade, fazendo com que 

as preocupações com a biodiversidade 

permeiem governo e sociedade; reduzir as 

pressões diretas sobre a biodiversidade e 

promover o uso sustentável; melhorar a 

situação da biodiversidade, protegendo 

ecossistemas, espécies e diversidade ge-

Conheça os Princípios e Valores 

da Rede ODS Brasil 

www.migre.me/t1ONQ 

nética; aumentar os benefícios de biodiversi-

dade e serviços ecossistêmicos para todos; 

e aumentar a implantação, por meio de pla-

nejamento participativo, da gestão de co-

nhecimento e capacitação. 
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Inserção da Agenda 2030 nos instrumentos de planejamento 
e gestão governamental, em Barcarena / PA 

Em Barcarena / PA, o mês de maio foi marcado por diversas 

ações focadas na localização da Agenda 2030 no município. 

No dia 09/05, foi lançado o Projeto SEMED Sustentável: um 

exercício coletivo da Secretaria Municipal de Educação que 

tem por objetivos: a redução do uso de copos descartáveis; a 

destinação correta de pilhas e baterias; a redução do consu-

mo de energia elétrica, por meio do desligamento de ar condi-

cionados e lâmpadas em espaços inativos; a conscientização 

sobre o uso da água; a instalação de lixeiras seletivas em to-

dos os setores; o plantio de árvores, flores e plantas medici-

nais nas áreas comuns da Secretaria; entre outros. Garantin-

do que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação 

relevante e conscientização sobre o desenvolvimento susten-

tável e estilos de vida em harmonia com a natureza, Meta 

12.8 da Agenda 2030. 

Durante o lançamento do Projeto houve: Café da Manhã cole-

tivo;  aula de Ginástica Laboral; entrega de copos reutilizáveis 

personalizados; peça de teatro Cuidando do Meio Ambiente, 

preservamos o Planeta.  

Além do lançamento da Gincana Intersetorial, que estabelece 

tarefas e prazos a todos os setores da Secretaria para a im-

plantação do Projeto. Os setores receberão pontuação refe-

rente ao cumprimento das tarefas e, ao final da Gincana, o 

setor que mais se destacar será premiado. 

No dia 12, foi realizada a 1ª Gincana Intersetorial do Projeto 

SEMED Sustentável. Os setores tinham como tarefa a cons-

trução de jardins nas áreas úteis da Secretaria, reutilizando 

pneus.  

No dia 10, foi realizado o 3° 

Encontro de Articulação em 

Rede da Prefeitura, que tem 

por objetivos: alinhas as ações 

governamentais à Agenda 

2030; fomentar a interação 

entre os Órgãos do Governo;  

identificar duplicidade de ação 

e potenciais parcerias entre as 

Secretarias.  

Um dos maiores desafios da 

Administração Pública, em to-

das as esferas, é promover a 

interação entre seus Órgãos. 

A Prefeitura de Barcarena utili-

za a Agenda 2030 como estra-

tégia para superar este desa-

fio ao utilizá-la como o ponto 

de convergência das ações 

governamentais.  

No dia 11, a Coordenadoria 

Municipal de Políticas para 

Mulheres (CMPM)  e a Secre-

taria Municipal de Cultura 

(SECULT) promoveram um 

debate sobre gênero e a rede 

de atendimento à mulher víti-
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No dia 13/05 foi realizada a Etapa Estadual 

para a XXIII Convenção Nacional de Solida-

riedade a Cuba (CONASOL), com o tema 

Cuba Nos Une, em Vitória / ES. 

O evento foi promovido por: Casa América 

Latina Liberdade e Solidariedade (CALLES); 

Centro Brasileiro de Solidariedade aos Po-

vos e Luta pela Paz (CEBRAPAZ); Clipper 

Turismo; Comitê Capixaba de Solidariedade 

a Cuba. Com apoio de: Confederação dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 

(CTB); Movimento dos Pequenos Agriculto-

res (MPA); Rede ODS Espírito Santo; Sindi-

cato dos Técnicos Industriais de Nível Médio 

(SINTEC-ES/CUT); Sindicato dos Bancários 

do Espírito Santo (Sindibancários-ES). 

ma de violência no município, tendo co-

mo público os coordenadores de quadras 

juninas, sensibilizando o público masculi-

no a se engajar na luta pelo empodera-

mento da mulher, Objetivo 5 da Agenda 

2030. 

Nos dias 13, 20 e 27 foram realizadas 

Audiências Públicas do Plano Plurianual 

(PPA) 2018-2021 Desenvolvimento e 

Sustentabilidade, que tem como foco a 

Agenda 2030. 

De 16 a 19, foram realizadas diversas 

ações alusivas ao Dia Nacional de Com-

bate ao Abuso e à Exploração Sexual 

Infanto-juvenil, celebrado em 18 de maio. 

As ações contribuíram com a Meta 16.2 

da Agenda 2030. 

Etapa Estadual para a XXIII Convenção Nacional de Solidariedade a 

Cuba (CONASOL), no Espírito Santo 

E teve como centro do debate o Programa Mais 

Médicos. Os participantes fizeram relatos posi-

tivos sobre a atuação dos médicos cubanos no 

estado; afirmaram que a experiência da medici-

na humanizada mudou a vida de muitas pesso-

as, principalmente daquelas que vivem em regi-

ões periféricas; e manifestaram preocupação 

com a redução no número de médicos cubanos 

no programa, relatando que voltaram a ter que 

aguardar dias para conseguir atendimento nas 

Unidades Básicas de Saúde. 

Outro ponto de discussão do evento foi a im-

portância da preservação da soberania de Cu-

ba sobre as investidas políticas dos Estados 

Unidos.  
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Nos dias 16 e 17/05 ocorreu o 

III Fórum do Semiárido de Ener-

gia Solar e a III Conferência Re-

gional da Sustentabilidade Am-

biental, em Patos / PB. 

Uma realização do Comitê de 

Energia Renovável do Semiári-

do (CERSA). Em parceria com: 

Frente por uma nova Política 

Energética; Rede ODS Brasil; 

Universidade Federal de Cam-

pina Grande; SE-

BRAE; Programa de Ação Soci-

al de Política Pública(PASPP); 

Prefeitura Municipal de Patos; 

EMATER Regional de Patos. 

Com o apoio: Fórum de Mudan-

ças Climáticas e Justiça Social; 

IFPB - Campus Sousa; MISE-

REOR; Cáritas Brasileiras; 

PROPAC; Projeto Semiárido 

III Fórum do Semiárido de Energia Solar e III Conferência Regional 

da Sustentabilidade Ambiental  

Solar; Germinar; Grupo de Estudo e Pesquisa em Sistemas 

de Indicadores de Sustentabilidade Urbana, Rural e Ambien-

tal (SURA-CNPq/UFCG-Campus Pombal); Projeto EcoCons-

ciente. 

O evento teve como objetivo traçar diretrizes pautadas no 

histórico de ações decorrentes da Carta de Pombal.  Este 

documento apresenta a agenda de prioridades construídas 

para contribuir com processos de planejamento e tomadas 

de decisão em relação à geração e ao uso de energia solar.  

A Rede ODS Brasil foi representada pelo CERSA  e pelo 

SURA . 

O SURA ministrou a Palestra ODS e a municipalização vi-

sando a efetivação de políticas públicas. 

 

https://nacoesunidas.org/onu-direitos-humanos-e-cidh-condenam-uso-

excessivo-da-forca-durante-manifestacoes-sociais-e-operacoes-de-

seguranca-no-brasil/ 

Nota Pública em defesa da liberdade de expressão e manifestação 

Notícias a respeito de repressões à manifestações pacíficas registram que a intensidade da violên-

cia por parte daqueles que deveriam garantir a segurança dos cidadãos e assegurar seus direitos 

está aumentando. Este tipo de ação viola os direitos à liberdade de expressão e à livre manifesta-

ção, assegurados na Constituição Federal de 1988 (Art. 5°, IV, IX, XVI; Art. 220) e na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (Art. 19; Art. 20, 1). E inviabiliza as Metas 16.1, 16.3 e 16.10 da 

Agenda 2030. Devido a isso, a Rede ODS Brasil repudia qualquer tipo de repressão à toda e qual-

quer manifestação pacífica que ocorra no país, independente do tema abordado.  
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Nos dias 24 e 25/05 a Rede ODS Brasil 

participou da Oficina do Painel Brasileiro de 

Biodiversidade (PainelBio), em Brasília. 

Sendo representada pela Flora do Marajó / 

PA e Prefeitura de Barcarena. 

A Oficina foi promovida por União Internaci-

onal para Conservação da Natureza (UICN 

Brasil); Ministério do Meio Ambiente; Pro-

grama das Nações Unidas para o Desen-

volvimento (PNUD). E teve como objetivo 

apresentar a versão mais atualizada da  

Estratégia e Plano de Ação Nacionais para 

a Biodiversidade (EPANB) e os avanços 

relacionados à sua implementação e discu-

tir com as instituições aderentes a estraté-

gia de implementação e acompanhamento 

de seu Plano de Ação.  

O Painel Brasileiro de Biodiversidade 

(PainelBio) é uma plataforma colaborativa 

com representantes de diferentes setores 

que tem a missão de “Contribuir para a 

conservação e uso sustentável da biodiver-

sidade brasileira, promovendo sinergias en-

tre instituições e áreas de conhecimento, 

disponibilizando informação científica para 

a sociedade, fomentando capacitações em 

diversos níveis e subsidiando tomadas de 

decisão e políticas públicas para o alcance 

das Metas de Aichi no Brasil.” Atualmente, 

o PainelBio é formado por um Conselho 

Deliberativo e atua por meio de Núcleos 

Temáticos, estruturados de acordo com os 

cinco Objetivos Estratégicos do Plano Es-

tratégico de Biodiversidade 2011-2020. 

A Rede ODS Brasil integra o Núcleo Temá-

tico E: Aumentar a implantação, por meio 

Reunião do Painel Brasileiro de Biodiversidade (PainelBio) 

de planejamento participativo, da gestão de conhe-

cimento e capacitação. Junto com diversas institui-

ções, como: Conselho Nacional de Desenvolvi-

mento Científico e Tecnológico (CNPq); Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI); Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (Funbio); Instituto de Pesquisa Bo-

tânico do Rio de Janeiro. 

Estiveram presentes os representantes de mais de 

60 instituições de diversos setores e de todas as 

regiões do país. Todos tiveram a oportunidade de 

discutir e sugerir caminhos para a implementação 

e o monitoramento da EPANB. Além disso, estra-

tégias e ferramentas de comunicação também fo-

ram discutidas. 

As próximas fases do processo incluem a consoli-

dação de planos de monitoramento e comunicação 

que farão parte da EPANB. Além disso, o PaineBio 

continuará trabalhando para fortalecer os seus Nú-

cleos Temáticos para promover a coordenação e a 

cooperação entre as organizações atuantes. 

Rede ODS Brasil 

UICN Brasil 

 

A EPANB (tradução do inglês NBSAP) 

é o principal instrumento para a 

implementação da Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB), da 

qual o Brasil é signatário. Ela 

representa a contribuição brasi-

leira ao alcance da Meta 17 de Ai-

chi, que estabeleceu o compromisso 

de cada país em desenvolver, ado-

tar e implementar uma estratégia e 

plano de ação nacionais para a bi-

odiversidade de forma efetiva, 

participativa e atualizada. E tem 

relação direta com o ODS 15. 
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IV Seminário sobre a localização dos ODS no Brasil - Parcerias para 
Integrar, Inovar e Incluir  

No dia 26/05, a Rede ODS Brasil participou do 

IV Seminário sobre a localização dos ODS no 

Brasil - Parcerias para Integrar, Inovar e Inclu-

ir, no Rio de Janeiro / RJ. Sendo representada 

por: Associação de Celíacos do Brasil 

(ACELBRA); Centro de Ação Comunitária 

(CEDAC) / RJ; Coletivo de Segurança Alimen-

tar e Nutricional / RJ; Prefeitura de Barcarena / 

PA. 

O Seminário foi promovido por: Banco Nacio-

nal de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES); Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD). 

Esse foi o quarto Seminário, de uma série de 

cinco, para discutir com governos, setor priva-

do e sociedade civil a implementação da 

Agenda 2030 no Brasil, com base em seus 

cinco “Ps”: Planeta, Pessoa, Prosperidade, 

Paz e Parcerias.  

Reunião sobre o Fórum Alternativo Mundial da Água (FAMA), 

em São Paulo 

No dia 31/05, a Rede ODS Brasil participou 

de reunião, em São Paulo / SP,  sobre o 

Fórum Alternativo Mundial da Água: Cha-

mamento a população para proteção à vi-

da.  Sendo representada por: Fórum de 

Sustentabilidade do Butantã / SP; Movi-

mento Nacional da População de Rua 

(MNPR) / SP; Prefeitura de Barcarena / 

PA; Rede das Agendas 21 - Centro Sé / 

SP. 

O FAMA é uma iniciativa de dezenas de 

entidades da sociedade civil, de defesa do 

meio ambiente, de representação sindical 

de trabalhadores e movimentos sociais do 

Brasil e do exterior que entendem que a 

água é um direito, não mercadoria. E por 

isso, defendem a soberania nacional e se opõem 

à privatização da água. 

Assim como o Fórum Social Mundial se contrapõe 

ao Fórum Econômico Mundial de Davos, o FAMA 

questiona a legitimidade do chamado “Fórum das 

Corporações” como espaço político para promo-

ção da discussão sobre os problemas relaciona-
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Glossário 

dos à água, apontando a falta 

de independência do conselho 

organizador, por estar vincula-

do às grandes corporações 

multinacionais que têm como 

meta impulsionar a mercantili-

zação da água, privilegiando o 

atendimento das demandas 

do agronegócio, da indústria 

pesada e do capital  financei-

ro, a qualquer preço, em detri-

mento da sua gestão demo-

crática para o bem comum.   

Além disso, essas grandes 

empresas apoiam a constru-

 

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

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  

Fórum Econômico Mundial de Davos:  organização sem fins lucrativos, criada em 1971, com 

sede em Genebra, que reúne anualmente líderes mundiais, grandes economistas, investidores e 

empresários. O Fórum defende a irreversibilidade da globalização. 

Fórum Social Mundial: evento idealizado e organizado por movimentos sociais de diversos conti-

nentes, tem como finalidade elaborar estratégias de interação e cooperação globais que preser-

vem o meio ambiente; promovam a justiça econômica; protejam e valorizem as práticas e saberes 

dos Povos Originários e Povos e Comunidades Tradicionais; estabilizem as economias locais. 

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 elabora-

ção, 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.   

ção de barragens que afetam populações ribeirinhas sem con-

siderar impactos sociais e culturais e a apropriação e controle 

dos aquíferos subterrâneos. A aquisição de terras ricas em re-

servas naturais,  entre elas a água, tem sido a estratégia des-

sas corporações no Brasil e em países da América Latina.  

Neste sentido, o 8° FAMA será realizado paralelamente ao Fó-

rum Mundial da Água (FMA), evento organizado pelo Conselho 

Mundial da Água, em março de 2018, em Brasília. 

O ODS 6 almeja assegurar a disponibilidade e gestão sustentá-

vel da água e saneamento para todos. Por isso, a Rede ODS 

Brasil apoia o FAMA.  

 

Federação Nacional dos Urbanitários (FNU-CUT) 

Rede ODS Brasil 


