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2. Como os jovens brasileiros podem ajudar na implementação dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável?

Os governos de todos os países, incluindo o Brasil, adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) em setembro de 2015 na sede da ONU
em Nova York. Todos os países se comprometeram a atingir 17 objetivos até 2030, fazendo do desenvolvimento sustentável uma possibilidade real para
todas e todos nós.
Agora é hora de unirmos forças para acompanhar e promover a implementação de todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até o prazo de 2030.
Os jovens de hoje tem em mãos uma chance única de fazer história, cobrando e incentivando práticas para o desenvolvimento sustentável. Este espaço foi
criado para que os jovens possam oferecer ao governo brasileiro e às Nações Unidas no Brasil ideias e soluções, a partir de suas experiências, leituras e
debate com seus amigos, familiares, professores. Compartilhe suas ideias sobre como os jovens podem unir forças para transformar o desenvolvimento.
Como os jovens brasileiros podem ajudar na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Por favor, poste sua resposta na caixa de
comentários abaixo (registo necessário).
Crédito: PNUD Brasil: Canaã dos Carajás Foto: Arquivo da Aliança para o Desenvolvimento.
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Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como Objetivos Globais (http://www.globalgoals.org/pt/), são 17 objetivos específicos para
trazer mudanças positivas sociais, econômicas e ambientais na vida das pessoas. Objetivos claros geram resultados claros. Os ODS são a primeira agenda
universal do mundo para o desenvolvimento sustentável, e isso significa que todas as nações – desenvolvidas e em desenvolvimento – serão convidadas a
agir em seus próprios países.

Please

Login

or

Sign Up

to post a comment.

Michelle Elsaesser Moderadora, Voluntária Jovem da ONU
Mon, December 21, 2015 at
06.54 pm

Pessoal, bemvindos(as) ao Espaço ODS!
Esta diálogo virtual foi criado para conectar jovens do Brasil todo e incluilos nos debates sobre o desenvolvimento sustentável. Fiquei muito feliz em poder lançar o Espaço ODS durante
a 3ª Conferência Nacional da Juventude e encontrar tantos jovens engajados por seus direitos, e interessados numa agenda que traga melhorias para o Brasil e o planeta em geral.
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) também estão ligados a esta discussão. Por isso, estou aqui para debater, ouvir e conhecer suas ideias em relação à implementação
dos ODS e o papel dos jovens neste processo. Qual deveria ser a contribuição dos jovens na adaptação dos ODS para o contexto brasileiro? Em qual esferas deveriamos nos engajar?
Como?
Bora discutir e compartilhar suas visões? Participem! Estou esperando vocês!
Michelle

Vágner Augusto Silva
Mon, June 13, 2016 at 03.18 pm

Acredito que os jovens podem contribuir para a implementação dos ODS, primeiramente buscando se informar e conhecer mais sobre esses objetivos, em
seguida sendo um multiplicador do conhecimento adquirido, engajando mais pessoas na busca pelo atingimento das metas estabelecidas na agenda 2030.
Fazendo com que mais pessoas contribuam localmente para que haja uma mudança global, incentivando o voluntariado e buscando incluir os órgãos
governamentais, seja municipal, estadual ou federal.

Alexandre Santos Alexandre Santos
Fri, June 10, 2016 at 03.12
pm

Os jovens podem ajudar na implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável por fazerem parte da geração que está mais aberta e disposta às
mudanças que estão acontecendo. Com isso, é necessário que se crie uma cultura de desenvolvimento sustentável, para que as próximas gerações estejam
acostumadas e familiarizadas. Existem diversas maneiras de ajudar na implementação do desenvolvimento, como por exemplo, evitando a poluição, não
destruindo a natureza, realizando trabalhos voluntários, dando assistência aos mais necessitados, de modo que estes também se integrem à sociedade.

Diogo Loureiro Corretor
Wed, June 8, 2016 at 02.17
am
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Acredito que não só os jovens, mas toda a população. Enquanto não houver a cultura da sustentabilidade, que agrega diversos fatores que contribuem para a não
poluição do meio ambiente, o mesmo continuará sendo degradado. Algumas atitudes são bem importantes, a diminuição do consumo, começar a prática de ações
que auxiliam a sustentabilidade, reutilização de luz solar, roupas, pets, etc

Tiago Dornellas de Souza Estudante de Administração em Seguros e Previdência (Escola Superior Nacional de Seguros)
Wed, June 8, 2016 at 12.59
am

Os Jovens são pessoas que ainda não alcançaram o pleno desenvolvimento, e por isso tem potencial para fazer a mudança de culturas antigas com práticas
insustentáveis. Trazer a esta nova geração a necessidade de novas práticas, mostrar a possibilidade de uma cultura sustentável nas três esperas (social,
econômica e ambiental) é o grande desafio. E por isso os jovens são potenciais, levam a sustentabilidade na sua vida e para as demais gerações.

Antonio Andrade Analista Resseguros
Wed, June 8, 2016 at 12.53
am

Manter os ideais da sustentabilidade já estabelecida pela ONU em mudança e crescimento social, a importante missão dos jovens em efetivar uma nova culturas
mais preocupada e dedicada com o próxima e também com a natureza.

JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA Coordenador
Wed, June 8, 2016 at 12.50
am

Os jovens brasileiros podem ajudar na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) com a participação, não só apenas em projetos
sociais, mas como atividades que busquem o desenvolvimento de sua sociedade, assim teremos uma melhora qualitativa e quantitativa do ambiente geral.

Gabriela Corretor
Wed, June 8, 2016 at 12.48
am

Os jovens tem um acesso maior a informação, atualidades e são geradores de novas ideias. Muitos jovens são empreendedores e donos de idéias maravilhosas
de sustentabilidade. Promovendo campanha em redes sociais como não jogar lixo nas ruas e desperdiçar água.

Keila from
Wed, June 8, 2016 at 12.37
am

Para que os jovens brasileiros possam ajudar na implementação dos ODS é preciso desenvolver métodos que contribuam para a conscientização das pessoas,
ou seja, despertar o interesse coletivo, Acredito que projetos como este devam ser implantados e trabalhados nas escolas sejam elas públicas ou privadas,
criando uma corrente de discussão com os jovens como, não jogar lixo nas ruas, economizar água, separar o lixo.

Fabiano Analista de Seguros
Wed, June 8, 2016 at 12.32
am

Os maiores movimentos sociais, não só brasileiros, mas mundiais, tiveram como força a vontade e capacidade de transformação que os jovens podem trazer.
Desta forma, os mesmos visivelmente podem contribuir para mais este importante movimento "Desenvolvimento Sustentável".

Graziele da Silva Gonçalves from
Wed, June 8, 2016 at 12.32
am

A sociedade brasileira é muita criativa e com isso temos a vantagem por muitas vezes participar de novos projetos na implementação de novos objetivos comum a
todos .
E os jovens tendo acesso a informação, conhecimento e educação, geram novas atitudes.

Ana Luísa Pichinine de Carvalho from
Wed, June 8, 2016 at 12.28
am

Eu aposto em atitudes simples, mas que trazem grandes resultados. Neste caso, conversar com as pessoas, disseminar conhecimento, provocar no próximo o
pensamento coletivo são ações que certamente ajudarão no processo de implementação das metas.
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Patricia Blanchard Arruda from
Wed, June 8, 2016 at 12.18
am

Existem algumas atitudes que podem ajudar nessa preservação, que devemos seguir com grande afinco, educar nossas jovens de forma que possam respeitar e
preservar todo o meio ambiente, através de pequenas atitudes.
Não jogue lixo nas ruas. Cada um deles possui um tipo diferente de matéria prima, que leva anos para se desmanchar na natureza. Um único chiclete leva cinco
anos para se decompor.
Não desperdice água. Escovar os dentes, fazer a barba e tomar banho são atitudes que podem ser feitas com grande economia de água, mantendo os registros
fechados. Molhe a escova e feche a torneira, abrindoa para enxaguar a boca; com a barba e o banho a mesma coisa.
Separe o lixo. Quando o lixo é separado a coleta fica mais fácil, assim também deve ser com produtos que podem ser reciclados, para que o reaproveitamento da
matéria prima seja viável.
Não compre animais silvestres. Retirados de seu habitat natural, algumas espécies animais encontramse em extinção, prejudicando a natureza, a sustentação de
sua cadeia alimentar. Se alguém compra, as vendas tendem a continuar.

caroline rodrigues Estudante Pesquisador
Mon, June 6, 2016 at 02.27
pm

Os jovens podem ajudar com o consumo consciente, uma tendencia chamada low sumerism, que significa consumir menos, trocar ao inves de comprar, comprar
menos, gastar menos com embalagens, tudo que pode afetar o meio ambiente voce diminui o consumo.

Claudete Filha
Sun, June 5, 2016 at 11.03 pm

Praticando em todos os lugares que for.
Utilizar as redes sociais.
Promover projetos e campanhas nas escolas

Amanda Stenkofp
Sun, June 5, 2016 at 10.58 pm

Para que os jovens possam realmente fazer a diferença em nossa nação, é necessário obter informação. Informação, conhecimento, educação.
É através do conhecimento que nascem as mudanças. Geram novas atitudes.
Podemos disseminar o conhecimento através de palestras em instituições de educação.
Colégios, faculdades, seminários.

Nascemos em um país rico em recursos naturais e, ainda assim existe fome em nossa nação. Pessoas vivem em condição de miséria. Nas famílias que estão
abaixo da linha da pobreza, classes D, E, o alimento consumido não possui valor nutricional adequado. Ou seja, gerando impactos no desenvolvimento
intelectual, motor e os mais variados problemas de saúde, não proporcionando uma vida saudável a crianças, jovens, adultos e idosos.
Acredito que qualquer mudança só será possível quando houver instrução. Houver compreensão e entendimento de quanto é importante o engajamento dos
jovens para o cumprimento das mesmas dos objetivos de desenvolvimento sustentável.

Leonardo Fernandes
Sun, June 5, 2016 at 10.51 pm

Procurar estar a par dos objetivos e metas, até mesmo baixarem dowloads em seus smartfones, repassando a outros através das mídias sociais e, agirem como
multiplicador de conhecimento procurando a todo momento ser exemplos, para aplicar ao máximo ações que abragem os objetivos e metas dos ODS. As mídias
sociais, são uma ferramenta poderosa em alcançar um grande número de pessoas e, usadas de modo correto, traz resultados muito positivos.

Marcelo Rodrigues dos Santos
Sun, June 5, 2016 at 10.28 pm

Primeiramente na conscientização da importância do acompanhamento e implementação dos objetivos assumidos. Utilizar como matéria ou pauta obrigatória nas
escolas e faculdades, já conscientizando os cidadãos desde cedo. Sabemos que a juventude tem a força em nosso país, e se tivermos jovens instruídos, com os
objetivos claramente entendidos, será um “braço forte” para a implementação em nossa nação. Além disto, pulverizar nas redes sócias, que hoje tornouse uma
ferramente poderosa para compartilhar conhecimento.

Marcelo de Souza
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Sun, June 5, 2016 at 10.19 pm

Buscando métodos que contribuam para a conscientização das pessoas, despertando interesse colaborativo no uso dos recursos naturais, amparando e
estimulando idéias inclusivas que visem a preservação de toda vida no planeta.

Thiago Silva
Sun, June 5, 2016 at 10.09 pm

O brasileiro por natureza tem a capacidade de se doar sempre que é solicitado, quando falamos dos nossos jovens, é nítido o brilho nos olhos e a força para o
trabalho humanitário que os jovens brasileiros possuem. Mas como todo ser que se doa em prol de alguma causa, precisa estar munido de informações, e
ferramentas para que sua voz e seu trabalho alcancem um raio maior de pessoas.
Acredito que projetos que envolvam os temas dos ODS, devam ser implantados e trabalhados nas escolas sejam públicas ou privadas, criando uma corrente de
discussão com os jovens, e consequentemente gerando soluções para os temas propostos. Em nossa grande área territorial, possuímos inúmeras comunidades
carentes, e a proximidade das escolas com essas comunidades, facilitaria a propagação principalmente das ações voltadas para ODS1 e ODS2, semeando nos
jovens atuantes, o compromisso pela busca por dias melhores para toda a sociedade.

Wegile Francesconi Admin
Wed, June 1, 2016 at 06.48
pm

Olá!
Para que a juventude brasileira possa ajudar na implementação dos ODS, precisamos investir esforços na disseminação da informação sobre os ODS em todos
os níveis da educação no País, com uma maior ênfase ao ensino básico, para que na formação inicial do cidadão, ele já saiba da importância que o engajamento
dele tem para o sucesso dos ODS.
O povo brasileiro tem uma criatividade sem igual, porém, se essa criatividade já fosse fomentada com os ideais dos ODS, desde a educação básica, creio que a
amplitude do alcance dos ideais da agenda teria um crescimento exponencial, aumentando, desta maneira, a probabilidade de alcançarmos os 17 ODS. Creio que
os Governos, Federal, Estadual e Municipal, tem um papel muito importante neste projeto, pois deveriam fazer parcerias com a ONU e seus representantes com o
intuito de promover palestras com os estudantes de cada esfera governamental. Nossa educação é muito deficitária, principalmente, quando o assunto é a
formação de cidadãos para convívio na sociedade. Se queremos que a juventude brasileira ajude na implementação dos ODS, o primeiro passo é fomentálos
com as informações necessárias, com debates e stands em escolas, em ONGs, nas comunidades, etc. A juventude brasileira, só irá se engajar no projeto, em um
número expressivo, quando houver investimento massivo na educação e, principalmente, quando ela tiver o real conhecimento de quão importante é a inclusão
dela no alcance dos ODS.

Gabriel de Andrade Pettersen Lacerda from
Thu, January 28, 2016 at
03.47 pm

Olá!
Esses dias estava refletindo sobre nosso modo de enfrentar a vida, falo diretamente do Brasil e indiretamente do retante do mundo. Sendo mais específico,
esvava vendo a dificuldade que o Brasil e outros países têm de revitalizar coisas que morrem, por exemplo: o lixo, áreas de florestas devastadas, o esgoto cada
vez mais invade nossos rios e mares, como acontece na Baia de Guanabara, vou mais além, as pessoas que comete um desvio de conduta, ainda não sabemos
revitalisálas também.
Entendo que nós jovens temos disposição e vontade, mas precisamos de ambiente como este de dedate e de fato ver a utilidade de nossas idéias.
Podemos ser úteis disseminando nas Escolas, Univercidades, Municípios, redes sociais, nas comunidades e em nossas próprias famílias a nessecidade de
cumprirmos os ODS. Nós jovens somos fortes! Podemos ser treinados para palestrar nas instituições do país inteiro direcionando a juventude para só votar, por
exemplo, em um representante que tenha em seu plano de governo metas convincentes para o cumprimento do ODS. Seria um movimento organizado,
necessário e histórico que motivaria nossos governantes a mudar suas estratégias de política até 2030.
À medida que formos nos reunindo ideias vão começar a surgir.
Eu por enqunto que não nos reunimos faço um trabalho furmiguinha juunto com meu irmão: Visitamos todas as segundas presos do Grupamento Especial
Prisional (GEP) um presídio de Bomeiros Militares. Lá nós aconselhamos eles e mostramos para ele que apesar de sua conduta errada ele continua sendo ser
humano e tem huma família. Tentamos assim trazêlos de volta ao convivio social tirando o rótulo que a sociedade, por causa de suas condutas, os deu. Tem dado
certo, mas sinto que as vezes estamos sozinhos em algumas atitudes que tomamos, por exemplo: o Corpo de Bombeiros não tem um centro de reabilitação para
viciados, isso quer dizer que o militar que tem vícios e precisa se tratar não pode procurar um centro de reabilitação, pois se fizer isso será conciderado desertor.
Enfim, confio na juventude brasileira. Essa juventude pode motivar, com movimentos, políticas para a efetivação dos ODS.
12392062_1495169007459056_106463923629210268_n. [downloaded with 1stBrowser].jpg
(https://www.riodialogues.org/bitcache/b4f37514e9f57b9fe694f74722902140e6bbe050?vid=568167&nid=520290&parent_vid=565188)

Coletivo Jovem de Meio Ambiente (CJ/PA)
Fri, January 22, 2016 at
04.12 pm

Por: Endell Menezes
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A organização de um Fórum presencial de Jovens, para a partir deste, fomentar a criação de um Parlamento Nacional das Juventudes pelos ODS, formado por
jovens voluntários, transformadores e facilitadores do conhecimento, engajados na construção de uma cultura de sustentabilidade, e que se disponiblizam a um
contínuo aprendizado, e a representar de forma crítica e emancipatória as presentes e futuras gerações, na construção de perspectivas melhores para todos. No
contato eminente com os governates, sendo pontes de práticas e expectativas da sociedade com os representantes, em um diálogo permantente ec oncreto,
promovendo o alicerce da democrácia participativa. Integrar, divulgar, valorizar, empoderar e mobilizar são algumas das palavras quedevem nortear o "FAZER
ODS" nas juventudes em suas mais diversas representações. O "FAZER ODS" deve contar com a participação e cobrança pormudanças deste as esferas
munipais à federais, assumindo um carater multidimensional, englobando o pensar global e o fazer local.

jailton alexandrino Coordination and Supervisor
Mon, December 28, 2015 at
07.33 pm

O Brasil é um país em que a pobreza e a miséria tem sido combatidas constantemente. O Governo Federal tem buscado a diminuição da pobreza e o combate a
fome garantindo o minimo a dignidade da pessoa humana. No entanto, o povo brasileiro é um povo bem criativo e empreendendor, um povo trabalhador e busca o
seu próprio sustento com o suor de seu trabalho. Algumas medidas que pode ser implantadas é estimular ainda que de forma informal a capacidade de cada um e
seu talento de fazer coisas e gerar assim receitas, o que movimenta a econômia e ajuda de uma forma simples e muito eficaz para erradicar a miséria e a fome.
Cito exemplos os mais diversos casos de pessoas que desevolvem atividades como vendas de produtos e prestação de serviços: pedreiro, manicure, cabelereiro,
maquiladora, produção independente de alimentos, serviços de bazar e brechós etc.., Podemos observar que todos os caso apresentados podem se desenvolver
sem afetar os recursos naturais, ao contrário disso, ajudar a manter os recurso utilizados de uma forma bem consciente. O precisamos realmente a fazer é impor
aos nossos governantes o cumprimento das metas propostas, pois só assim podese combater a miséria e a fome.
Notase que para alcançar ODS, não precisamos destruir o nosso ecossistema, pois precisamos dele atualmente, como também as gerações futuras precisarão.
O que devemoss estabelecer, são as metas de forma que possamos alcançar os limites da razoábilidade a fim de preservar os rios e nascentes, as florestas, bem
como toda a fauna e flora.
Michelle Elsaesser Moderadora, Voluntária Jovem da ONU
Mon, January 4, 2016 at
08.13 pm

Boa tarde, Jailton!
Primeiramente muito obrigada por sua participação e seu comentário! Espero que seu 2016 tenha começado bem e possa te trazer muitas inspirações e alegrias.
Concordo que o povo brasileiro é bem criativo e que isso possa ser uma vantagem para a participação da sociedade civil na implementação dos novos Objetivos Globais. Com
certeza, a base de todo engajamento é a consideração dos talentos e interesses de cada um. Se isso contribuir para a movimentação da econômia pessoal e local, além de ser
sustentável, melhor ainda.
Entendo que para você a erradicação da pobreza e miséria (ODS 1) e o combate da fome (ODS 2) são prioridades, certo? Na sua visão, o que o jovem brasileiro pode contribuir para
estas áreas e o sucesso das metas espicíficas? Como os governantes poderiam ser influenciados para cumprir as metas?
Gostei também dos exemplos de serviços que citou. Vários deles estão ligados ao ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico) e até ao ODS 12 (Consumo e produção
sustentável). Por acaso, você conhece alguma iniciativa concreta que poderia compartilhar no fórum de discussão número 3 (https://www.riodialogues.org/espacoODS/jovens
iniciativas (https://www.riodialogues.org/espacoODS/jovensiniciativas))?
Um abraço,
Michelle
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