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3. O que está acontecendo de interessante na sua vizinhança e comunidade que
pode contribuir para o desenvolvimento sustentável?

O futuro da humanidade e do planeta Terra depende da transformação do atual modelo de desenvolvimento para um desenvolvimento sustentável. O
primeiro passo para que isso ocorra é fazer com que o maior número de pessoas conheçam e discutam a ideia de desenvolvimento sustentável. Esta é uma
discussão que deve fazer parte do dia a dia de todos e todas, mas principalmente dos jovens, os principais agentes de transformação da realidade.
Este espaço foi criado pelo Centro RIO+ para reunir exemplos de iniciativas brasileiras que inspirem outros países do mundo todo, principalmente nossos
vizinhos na América Latina e Caribe e nossos irmãos no continente africano. Abrimos este espaço para que os jovens do Brasil possam contribuir para a
transformação do desenvolvimento não apenas do Brasil, mas do mundo todo. Para tal, convidamos todos e todas a conversar com seus amigos, vizinhos,
familiares e professores, e buscar, na sua vizinhança, cidade, bairro e comunidade, atitudes e iniciativas que já estão fazendo a diferença na vida das
pessoas, transformando o desenvolvimento em seus três pilares, o econômico, o social e o ambiental.
O que está acontecendo de interessante na sua vizinhança e comunidade que pode contribuir para o desenvolvimento sustentável? Por favor, poste sua
resposta na caixa de comentários abaixo (registo necessário).
Crédito: Júlia Lima/PNUD Brasil: #ONUeJovens  Jovens Grafiteiros fazem mural na Casa da ONU para comemorar o Dia Internacional da Juventude.
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Mostre o que está acontencendo de interessante na sua cidade e inspire mudança no mundo todo. Busque iniciativas simples, mas que já estão melhorando a
vida das pessoas. Assim que você ver algo de interessante, não guarde para você próprio. Compartilhe neste espaço. E faça parte de um movimento global
por um futuro mais justo e sustentável.

Please

Login

or

Sign Up

to post a comment.

Monica Exelrud Villarindo, (Moderadora) Associada do Programa Voluntários das Nações Unidas (VNU), Brasil
Mon, December 21, 2015 at 06.34
pm

Bem Vindos ao "Espaço ODS“ e a nossa primeira discussão online sobre o significado do desenvolvimento sustentável para você. Eu estou super contente em ser
sua moderadora e gostaria de ouvir mais de vocês de como acham que podem começar este processo de mudança localmente em suas comunidades? Já
botaram a mão na massa? Precisam de ideias? Espero que a gente tenha um discussão bem iluminadora.

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

Sim. Próximo a minha residência, existe uma fábrica de reciclagem de garrafas pet e plásticos em geral, onde todos os dias são coletados toneladas desses
produtos que poderiam ser descartados de forma inadequada, ou seja, a fábrica contribui para preservação do meio ambiente, além de ser um gerador de renda
aos catadores.

Alexandre Santos Alexandre Santos
Fri, June 10, 2016 at 03.21
pm

Inicialmente, devemos procurar nos desenvolver sustantavelmente e depois disso, possamos de maneira positiva, influenciar nossos amigos, familiares e a
comunidade como um todo, como por exemplo, a não jogar lixo no chão ou na rua , evitando polua os rios ou obstrua as passagens de água, evitando
alagamentos e mais acidentes. Penso também que, um dos pontos mais importantes, é a ajuda no desenvolvimento social, pois envolve a educação. É necessário
que façamos nossa parte e possamos ajudar o próximo a evoluir, gerando uma harmonia na sociedade.

Diogo Loureiro Corretor
Wed, June 8, 2016 at 02.20
am

Qualquer ação, mesmo que pequena, é uma iniciativa para isso. Coleta seletiva em meu prédio, desligar o chuveiro no banho, não jogar lixo na rua, levar uma
sacola de lixo à praia, pequenas ações que visam um futuro melhor a todas próximas gerações.
monica.villarindo@undp.org Villarindo from
Wed, June 8, 2016 at 03.17
pm

Olá Diogo,

Com certeza, tudo começa com a transformação individual, para depois crescer para o coletivo. Você já pratica estas ações individualmente? Caso positivo o
próximo passo será em educar os amigos e familiares a fazerem o mesmo. Temos muito trabalho pela frente para não deixar ninguem para trás.
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Antonio Andrade from
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