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Introdução

meta estabelecer e promover o empoderamento 

do tema para os cidadãos locais conhecerem 

profundamente os 17 ODS de forma imersiva em 

atividades, oficinas, serviços e intervenções de 

conhecimento e lazer, para que assim, pratiquem 

as ações trabalhadas no dia a dia, trazendo o 

protagonismo da população em uma agenda que 

precisa ser incorporada por todos.

O projeto Caminhão Conhecendo os ODS trouxe 

ações desenvolvidas nas cidades de Joinville (SC), 

Manaus (AM) e Rio Claro (SP) realizadas nos dias 

6 e 27 de Julho e 10 de Agosto do ano de 2019, 

respectivamente. 

Segundo a ONU, “O ano de 2015 apresentou 

uma oportunidade histórica e sem procedentes 

para unir os países e a população global e 

decidir novos caminhos, melhorando a vida das 

pessoas em todos os lugares”. Com isso, a equipe 

do Caminhão conhecendo os ODS trabalhou 

fortemente durante 6 meses para garantir que 

o evento atingisse o maior público possível, 

disseminando informações, práticas e rotinas a 

fim de auxiliar a população a incorporar os 17 ODS 

em seu cotidiano.

A sociedade, empresas e pessoas têm 

passado por profundas transformações que, 

consequentemente, impactam diretamente na 

interação do homem com o meio ambiente onde 

vive, comprometendo a qualidade de vida das 

futuras gerações. Sabemos que uma sociedade 

sustentável está pautada no que tange o respeito 

ao meio ambiente e a vida, as diferenças e o direito 

de todos de ir e vir. Por este motivo, foi criado o 

Caminhão Conhecendo os ODS, projeto este com 

intuito de desenvolver um circuito de atividades 

com as temáticas ODS e ampliar o debate sobre 

as metas dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 da ONU nas cidades 

contempladas onde a Whirlpool Corporation 

possui unidades fabris.

A partir desse objetivo em comum, foi criada uma 

comissão dentro da NTICS Projetos, produtora 

do caminhão, para discutir a melhor forma de 

apresentar a agenda 2030 de uma forma com 

fácil absorção do público, fazendo com que, 

de forma simples e descontraída, os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável fossem 

disseminados entre as três cidades por onde o 

projeto percorreu. Com isso, o projeto teve como 
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Identificando uma 
problemática
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Durante a concepção do projeto, foram 

identificadas algumas problemáticas que 

seriam trabalhadas com o projeto, de todas 

elas, a principal era descobrir se as pessoas 

conheciam e entendiam o que eram os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Durante as visitas de engajamento, foi notado 

que por mais que a agenda já estivesse sendo 

divulgada entre alguns dos principais órgãos, 

muitas pessoas nas cidades não tinham 

conhecimento do que se tratavam os ODS, 

nem a importância da incorporação dos 

objetivos em suas rotinas. 

Com isso, foram pensadas maneiras de 

engajar a população, não apenas para a 

presença no projeto, mas também para que 

já fosse plantada a semente na consciência 

das pessoas, preparando as cidades para a 

chegada do caminhão.

Por isso, precisou-se pensar em uma 

metodologia de projeto que fizesse com 

que o público geral compreendesse, mesmo 

de formas muitas vezes lúdicas, qual a real 

importância dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, e principalmente, entendessem 

o papel de cada um no alcance da 

agenda 2030. Assim a metodologia de 

transmissão de informações do caminhão 

foi pensada: Trazendo instituições, agentes 

transformadores, empresas locais conscientes 

e sustentáveis que construiriam junto com 

a produção do caminhão, a programação de 

cada uma das atividades do projeto. Em cada 

cidade essa equipe passou por alterações 

de acordo com a realidade local, instituições 

diferentes e grau de instrução relacionada aos 

Objetivos.

Mais um dos desafios do Caminhão 

Conhecendo os ODS foi identificar quais eram 

essas realidades, e como o projeto se moldaria 

ao local onde seria aplicado. Portanto, 

mesmo com uma metodologia bem definida, 

a cada cidade que o caminhão passou, sua 

abordagem em cada tenda foi ajustada da 

melhor forma para passar os conhecimentos 

ao público.

RELATÓRIO_FINAL_CAMINHÃO_CONHECENDO_OS_ODS_AJUSTE.indd   7 04/10/2019   06:34:59



Engajamento

O Engajamento foi uma parte crucial para a execução do projeto, pois foi a etapa de criação de um laço 

com as cidades, gerando uma relação entre o projeto e a população local.

O engajamento neste tipo de iniciativa envolveu partes interessadas distintas, de três grandes cidades, 

esse foi o ponto chave para o sucesso do projeto. Três meses antes da ação ter início, foi iniciado um 

diálogo com atores das cidades: Poder público, instituições, empresas privadas, ONGs com conexões 

com o tema e cidadãos independentes engajados. Destes diálogos foram trabalhadas as atividades que 

fizeram parte do projeto, assim como foram formadas as chamadas “REDE PELOS ODS“ em cada uma 

das cidades, o que conduziram em conjunto estratégias para que mais pessoas estivessem envolvidas 

e para que pudessem ampliar a atuação do projeto para outras localidades além das praça onde o 

Caminhão Conhecendo os ODS estacionou.

Com a criação das REDES PELOS ODS, em cada cidade, foram criados grupos de discussão dos temas 

abordados no projeto, onde a população, instituições, responsáveis por órgãos e microempreendedores 

discutiam e tiravam dúvidas sobre a agenda 2030. As Redes foram muito importantes para o engajamento 

local, pois gerou a união entre a população em prol do alcance da agenda. Além da união pelos ODS, 

gerou uma rede comunitária que aos poucos foi entendendo seu papel dentro do projeto, e mais 

importante, na construção de um mundo mais sustentável. 

Durante três semanas, a equipe responsável pelo engajamento visitou pessoalmente os principais 

pontos das cidades, conhecendo a população de uma forma mais intimista, e entendendo como os ODS 

RELATÓRIO_FINAL_CAMINHÃO_CONHECENDO_OS_ODS_AJUSTE.indd   8 04/10/2019   06:35:03



poderiam ser trabalhados de acordo com as formas de vida de cada cidade, com suas peculiaridades e 

facilidades. Após isso, as reuniões passaram a ser virtuais com acompanhamentos prévios a chegada 

do projeto.

Uma curiosidade muito interessante do engajamento é que muitas pessoas descobriram que já 

trabalhavam em prol dos ODS inconscientemente, sem entender que suas pequenas ações faziam parte 

de uma agenda mundial. O engajamento contribuiu também com a criação da programação do projeto, 

uma vez que durante todos os encontros, presenciais ou não, surgiam novas ideias e instituições que se 

apropriavam de um ODS em específico para a criação de uma atividade lúdica que trabalhava as metas 

de cada objetivo. 

O projeto despertou interesse
em se tornar signatário

do pacto global?

Sim Não

29%

71%

Sim Não

44%

56%

Você já trabalhava os ODS
 de Pilar Social antes

de descobrir o que eram ODS?

Sim Não

86%

Você já trabalhava os ODS
 de Pilar Ambiental antes

de descobrir o que eram ODS?

14%
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Eis que após a identificação do problema todo o engajamento, chega a hora de pensar em como 

funcionaria o projeto. Um caminhão que viajaria pelo Brasil inteiro, parando em três cidades 

completamente diferentes, com culturas, economias, pessoas e principalmente histórias diferentes. 

Além de resistente, o caminhão precisava superar as expectativas de todo o público, que esperou 

avidamente por meses a chegada do projeto. Para isso foi preciso pensar primeiramente em sua 

estrutura, que fosse concebida de forma com que todo o caminhão fosse interativo, com vídeos, 

exposições, infográficos, óculos de realidade virtual e até uma parede para que o público deixasse 

uma mensagem de cada cidade.

O Caminhão, que circulou por Joinville (SC), Manaus (AM) e Rio Claro (SP) foi concebido a partir 

de uma ideia de programação itinerante independente, para que toda a cenografia e conteúdo 

fosse transportado para cada cidade, e ao estacionar, as atividades circundassem o protagonista 

Caminhão
conhecendo os ODS
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do projeto: O próprio Caminhão. A ideia foi de que o Caminhão trabalhasse de forma interativa 4 

ODS em seu interior, e os outros 13 ODS fossem trabalhados em tendas em uma praça de grande 

movimento em cada cidade, atraindo o público com sua composição colorida e programação 

atrativa. E assim foi executado o projeto, com uma programação de 238 atividades em três cidades 

do Brasil, abordando a importância e as metas de cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, promovendo uma agenda tão importante e transformando a realidade impactando 

mais de 24mil pessoas durante todo o projeto.

Após a concepção do Caminhão, foi preciso pensar em parceiros que trabalhassem de alguma 

forma os outros Objetivos que seriam apresentados e trabalhados dentro de cada uma das tendas 

coloridas do projeto. Para isso, foi criada uma programação individual em cada cidade, de forma a 

trabalhar os ODS de forma interativa, comunicativa e efetiva. 

Caminhão
conhecendo os ODS
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Atividades dentro
do Caminhão

Além de fazer todo o transporte de todos os materiais, o Caminhão possuiu uma cenografia 

inovadora em seu interior, com diversos pontos de atividades, e monitores locais com domínio sobre 

os ODS trabalhados, sendo eles os Objetivos 1 (erradicação da pobreza), 5 (igualdade de gênero), 

10(redução das desigualdades) e 16 (paz, justiça e instituições eficazes), através de infográficos, 
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óculos de realidade virtual, vídeos interativos, exposição e orientações sobre as principais metas de 

cada ODS.

Com o projeto, 12 agentes transformadores locais foram contratados para discursar sobre os 

Objetivos de Desenvolvimento no caminhão, preparando-se para instruir a população.
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O Primeiro Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável tem como meta principal acabar com 
a pobreza em todas as suas formas, em todos os 
lugares. Esse objetivo tem um longo caminho para 
que todas as suas metas sejam alcançadas até 2030. 

Como forma de auxiliar no alcance das metas do 
ODS 1, O Caminhão Conhecendo os ODS, trabalhou 
o objetivo com a exibição de vídeo sobre ações 
para redução de fome no planeta, mostrando 
dados e condições de vida das populações que 

1.1 Até 2030, erradicar a pobreza extrema 
para todas as pessoas em todos os lugares, 
atualmente medida como pessoas vivendo com 
menos de US$ 1,90 por dia;
1.2 Até 2030, reduzir pelo menos à metade a 
proporção de homens, mulheres e crianças, de 
todas as idades, que vivem na pobreza, em todas 
as suas dimensões, de acordo com as definições 
nacionais;
1.3 Implementar, em nível nacional, medidas 
e sistemas de proteção social adequados, para 
todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a 
cobertura substancial dos pobres e vulneráveis;
1.4 Até 2030, garantir que todos os homens 
e mulheres, particularmente os pobres e 
vulneráveis, tenham direitos iguais aos recursos 
econômicos, bem como o acesso a serviços 
básicos, propriedade e controle sobre a terra e 
outras formas de propriedade, herança, recursos 
naturais, novas tecnologias apropriadas e 
serviços financeiros, incluindo microfinanças;

vivem em extrema pobreza por todo o mundo. O 
vídeo assistido por mais de 500 pessoas nas três 
cidades por onde o projeto passou teve um forte 
impacto com o público, uma vez que evidencia uma 
realidade tão próxima, e tão distante ao mesmo 
tempo.

A meta dessa atividade dentro do projeto foi 
conscientizar os cidadãos das três cidades 
contempladas a repensar em diversos aspectos 
suas condições e privilégios. 

1.5 Até 2030, construir a resiliência dos pobres 
e daqueles em situação de vulnerabilidade, e 
reduzir a exposição e vulnerabilidade destes a 
eventos extremos relacionados com o clima e 
outros choques e desastres econômicos, sociais 
e ambientais;
1.a Garantir uma mobilização significativa de 
recursos a partir de uma variedade de fontes, 
inclusive por meio do reforço da cooperação para 
o desenvolvimento, para proporcionar meios 
adequados e previsíveis para que os países em 
desenvolvimento, em particular os países menos 
desenvolvidos, implementem programas e 
políticas para acabar com a pobreza em todas as 
suas dimensões;
1.b Criar marcos políticos sólidos em níveis 
nacional, regional e internacional, com base 
em estratégias de desenvolvimento a favor 
dos pobres e sensíveis a gênero, para apoiar 
investimentos acelerados nas ações de 
erradicação da pobreza.

Metas do ODS 1

O ODS 1 trabalhado no Caminhão
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Pessoas impactadas pelas atividades
referentes ao ODS 1 por cidade

DifícilFácil

Razoável

Muito fácil Muito difícil

43,06%

38,89%

1,39%

15,28%

1,39%

Respostas sobre a compreensão do conteúdo apresentado no 
ODS 1, onde 72 pessoas responderam a pesquisa. Tivemos uma 
amostra de que o conteúdo foi de Fácil e Muito Fácil Absorção 

Referente ao ODS - Erradicação da Pobreza, quão
interessante foi o conteúdo apresentado no vídeo:

Muito interessante

Interessante

Regular

Não sei / prefiro 
não responder

60%

23%

11%

6%

60% dos participantes alegaram que o vídeo
referente ao ODS foi muito interessante

Assista o vídeo
referente ao ODS 1
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O ODS 5 tem como objetivo alcançar a igualdade 

de gênero e empoderar todas as mulheres e 

meninas. Indicando a criação de políticas públicas 

que promovam a igualdade de gênero. Com isso, 

é imprescindível ter como base para apresentar o 

ODS 5, as próprias mulheres.

Para isso, dentro do caminhão foi dada ênfase 

para que mulheres discursassem sobre o 

empoderamento feminino e a igualdade de gênero, 

além de falarem sobre as metas desse objetivo, 

no Caminhão Conhecendo os ODS foi criado 

5.1 Acabar com todas as formas de discriminação 

contra todas as mulheres e meninas em toda 

parte

5.2 Eliminar todas as formas de violência contra 

todas as mulheres e meninas nas esferas públicas 

e privadas, incluindo o tráfico e exploração sexual 

e de outros tipos

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os 

casamentos prematuros, forçados e de crianças 

e mutilações genitais femininas

5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de 

assistência e doméstico não remunerado, por 

meio da disponibilização de serviços públicos, 

infraestrutura e políticas de proteção social, 

bem como a promoção da responsabilidade 

compartilhada dentro do lar e da família, 

conforme os contextos nacionais

5.5 Garantir a participação plena e efetiva das 

mulheres e a igualdade de oportunidades para 

a liderança em todos os níveis de tomada de 

decisão na vida política, econômica e pública

um espaço próprio com uma exposição, onde 

foram indicadas 3 mulheres de cada cidade para 

darem rosto a uma parede inteira de referências, 

mulheres que de diversas formas serviram como 

exemplo nas cidades. Além disso, participaram da 

exposição três outras mulheres brasileiras com 

histórias inspiradoras de luta pelos seus direitos. 

Nas três cidades, tivemos mais de 600 pessoas 

prestigiando a atividade, e participando de debates 

com as monitoras sobre igualdade de gênero e 

empoderamento feminino.

5.6 Assegurar o acesso universal à saúde sexual 

e reprodutiva e os direitos reprodutivos, como 

acordado em conformidade com o Programa 

de Ação da Conferência Internacional sobre 

População e Desenvolvimento e com a Plataforma 

de Ação de Pequim e os documentos resultantes 

de suas conferências de revisão

5.a Realizar reformas para dar às mulheres 

direitos iguais aos recursos econômicos, bem 

como o acesso a propriedade e controle sobre 

a terra e outras formas de propriedade, serviços 

financeiros, herança e os recursos naturais, de 

acordo com as leis nacionais

5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, 

em particular as tecnologias de informação e 

comunicação, para promover o empoderamento 

das mulheres

5.c Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação 

aplicável para a promoção da igualdade de gênero 

e o empoderamento de todas as mulheres e 

meninas em todos os níveis.

Metas do ODS 5

Exposição mulheres no Caminhão ODS
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Pessoas que foram orientadas sobre a importância
do empoderamento feminino nas cidades

Assista o vídeo
referente ao ODS 5

Foram atingidas 632 pessoas na atividade nas três cidades, sendo 151 em 
Rio Claro (SP), 230 em Manaus (AM) e 251 em Joinville (SC)
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No ODS 10, temos a redução da desigualdade dentro 

dos países e entre eles, com isso, no Caminhão 

Conhecendo os ODS, o público foi convidado a 

viajar o mundo, em três óculos de realidade virtual, 

que mostravam em um primeiro momento uma 

realidade luxuosa, com países desenvolvidos, e 

em um segundo momento, encontravam-se em 

locais sem saneamento, com pessoas subnutridas e 

crianças andando no meio de aterros. 

O Objetivo da atividade era proporcionar, através 

da realidade virtual, uma imersão nesses locais a 

fim de conscientizar a população das cidades sobre 

10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e 
sustentar o crescimento da renda dos 40% da 
população mais pobre a uma taxa maior que a 
média nacional 
10.2 Até 2030, empoderar e promover a 
inclusão social, econômica e política de todos, 
independentemente da idade, sexo, deficiência, 
raça, etnia, origem, religião, condição econômica 
ou outra 
10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e 
reduzir as desigualdades de resultado, inclusive 
por meio da eliminação de leis, políticas e práticas 
discriminatórias e promover legislação, políticas e 
ações adequadas a este respeito 
10.4 Adotar políticas, especialmente fiscal, 
salarial e políticas de proteção social, e alcançar 
progressivamente uma maior igualdade 
10.5 Melhorar a regulamentação e monitoramento 
dos mercados e instituições financeiras 
globais, e fortalecer a implementação de tais 
regulamentações 
10.6 Assegurar uma representação e voz mais 
forte dos países em desenvolvimento em 
tomadas de decisão nas instituições econômicas 

a desigualdade no âmbito social e econômico. A 

realidade virtual foi essencial nessa etapa, uma vez 

que transportava o público a uma rápida visita em 

locais completamente diferentes, atraindo o público 

enquanto os monitores da estação discursavam 

sobre a desigualdade no mundo, conscientizando de 

forma interativa o ODS 10.

A atividade foi um marco do Caminhão, pois uma 

tecnologia totalmente inovadora foi utilizada, fazendo 

com que a atividade tivesse o melhor desempenho 

no projeto, como mostra o gráfico ao lado. 

e financeiras internacionais globais, a fim de 
garantir instituições mais eficazes, críveis, 
responsáveis e legítimas 
10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, 
segura, regular e responsável de pessoas, 
inclusive por meio da implementação de políticas 
de migração planejadas e bem geridas 
10.a Implementar o princípio do tratamento 
especial e diferenciado para países em 
desenvolvimento, em particular os países de 
menor desenvolvimento relativo, em conformidad 
e com os acordos da Organização Mundial do 
Comércio 
10.b Incentivar a assistência oficial ao 
desenvolvimento e fluxos financeiros, incluindo 
o investimento externo direto, para os Estados 
onde a necessidade é maior, em particular os 
países de menor desenvolvimento relativo, 
os países africanos, os pequenos Estados 
insulares em desenvolvimento e os países em 
desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus 
planos e programas nacionais 
10.c Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos 
de transação de remessas

Metas do ODS 10

Retratando o ODS em Realidade Virtual
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Sobre os conteúdos do caminhão,
quais chamarão mais a sua atenção?

Etapa 4 - Óculos de
Realidade Virtual

Etapa 3 - 
O Caminho da Paz

Etapa 1 - 
Exibição de vídeos

Etapa 2 - 
Homenagem a seis mulheres

Quão importantes foram
os conceitos sobre os ODS 1, 5, 10 e 16

trabalhados dentro do caminhão

Muito importante

Desimportante

Intermediário

100%

Pessoas que assistiram ao vídeo sobre Redução
das Desigualdades e foram orientadas sobre o ODS 10

Foi constatada a presença de 141 pessoas na cidade
de Rio Claro (SP), 84 em Manaus (AM) e 202 em Joinville (SC)

Os conteúdos da atividade da etapa 4 foram os que mais chamaram a atenção do público

100% do público entrevistado 
considerou as atividades de dentro

do caminhão Muito importantes

Assista o vídeo
referente ao ODS 10
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O ODS 16 tem como foco promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 
sustentável, proporcionar o acesso à justiça 
para todos e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Para isso, foi pensada em uma forma de ilustrar 
esse caminho para que alcancemos uma 
sociedade igualitária, responsável e inclusiva, à 
fim de atingirmos a paz mundial. 
Para essa etapa, foi criado o CAMINHO DA PAZ, 
um infográfico com uma linha do tempo simples, 
que mostra alguns passos que foram dados 
em direção ao ODS 16, nos âmbitos nacionais e 
mundiais.

16.1 Reduzir significativamente todas as formas de 
violência e as taxas de mortalidade relacionada em 
todos os lugares;
16.2 Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas 
as formas de violência e tortura contra crianças;
16.3 Promover o Estado de Direito, em nível nacional 
e internacional, e garantir a igualdade de acesso à 
justiça para todos;
16.4 Até 2030, reduzir significativamente os fluxos 
financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação 
e devolução de recursos roubados e combater todas 
as formas de crime organizado;
16.5 Reduzir substancialmente a corrupção e o 
suborno em todas as suas formas
16.6 Desenvolver instituições eficazes, responsáveis 
e transparentes em todos os níveis;
16.7 Garantir a tomada de decisão responsiva, 
inclusiva, participativa e representativa em todos os 

Após a discussão sobre o ODS, o público foi 
convidado a escrever em uma das paredes 
do caminhão, antes de sair da experiência, se 
encontravam com a seguinte problemática “O ano 
é 2030, quais atitudes você teve para promover 
a paz no mundo”, fazendo com que o público 
refletisse sobre seu papel em metas ambiciosas 
da agenda 2030.
A atividade gerou uma reflexão no público em 
todas as cidades. Crianças, adultos e idosos 
deixaram mensagens nas paredes do caminhão, 
refletindo sobre suas ações para promover a paz 
no mundo. Foram mais de 500 mensagens escritas 
na parede do Caminhão.

níveis;
16.8 Ampliar e fortalecer a participação dos países 
em desenvolvimento nas instituições de governança 
global;
16.9 Até 2030, fornecer identidade legal para todos, 
incluindo o registro de nascimento
16.10 Assegurar o acesso público à informação 
e proteger as liberdades fundamentais, em 
conformidade com a legislação nacional e os acordos 
internacionais;
16.a Fortalecer as instituições nacionais relevantes, 
inclusive por meio da cooperação internacional, para 
a construção de capacidades em todos os níveis, em 
particular nos países em desenvolvimento, para a 
prevenção da violência e o combate ao terrorismo e 
ao crime
16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não 
discriminatórias para o desenvolvimento sustentável.

Metas do ODS 16

O Caminho da Paz
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Assista o vídeo
referente ao ODS 16

Extremamente importante

Importante

83%

17%
Quanto as atividades da segunda Etapa - O Caminhão da 

Paz, qual sua opinião sobre promover sociedades
pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

A maioria das pessoas (83%) acha que é de extrema importância
 promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável

Pessoas conscientizadas sobre a importância
da promoção da paz mundial.

Pessoas que escreveram nas paredes do 
caminhão, refletindo sobre as metas do ODS 16 - 

152 em Rio Claro, 203 Manaus e 254 Joinville
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Atividades dentro
das Tendas

Além das atividades dentro do caminhão, cada uma das tendas distribuídas pelas praças onde o 

caminhão ficou estacionado teve uma programação diferente por cidade, trazendo o protagonismo 

aos agentes transformadores locais, monitores, voluntários e instituições determinadas a alcançar 

as metas presentes na agenda 2030, e conscientes de que esse alcance só será possível a partir da 

transmissão de conhecimentos e boas práticas sustentáveis. 
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Com isso, mais de 200 atividades foram desenvolvidas em 14 tendas pelas cidades, com oficinas, 

palestras, workshops, jogos, apresentações de equipamentos, projetos, artigos e diversas 

atividades que contribuam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que de alguma 

forma orientaram o público sobre o crescimento sustentável e as formas de diminuir os impactos 

de atividades, atingindo uma ou mais metas de cada um dos ODS.
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No Objetivo 2, acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e melhoria da nutrição e 
promover a agricultura sustentável é o principal 
foco do Objetivo, dividido em 8 metas. 
A tenda no Caminhão Conhecendo os ODS, 
trabalhou o objetivo com atividades relacionadas 
ao consumo consciente e produção de agricultura 
sustentável, com oficinas de criação de hortas, 
composteiras e plantas alimentícias não 
convencionais (PANCs) como forma de demonstrar 
a população novas formas de trabalhar a 
agricultura sustentável e de abrir a possibilidade 
para criação de hortas e composteiras pessoais 
em suas residências. 

Metas: 2.1 Até 2030, acabar com a fome e garantir o 
acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e 
pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, 
a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante 
todo o ano;
2.2 Até 2030, acabar com todas as formas de 
desnutrição, incluindo atingir, até 2025, as metas 
acordadas internacionalmente sobre nanismo e 
caquexia em crianças menores de cinco anos de 
idade, e atender às necessidades nutricionais dos 
adolescentes, mulheres grávidas e lactantes e pessoas 
idosas;
2.3 Até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a 
renda dos pequenos produtores de alimentos, 
particularmente das mulheres, povos indígenas, 
agricultores familiares, pastores e pescadores, inclusive 
por meio de acesso seguro e igual à terra, outros 
recursos produtivos e insumos, conhecimento, serviços 
financeiros, mercados e oportunidades de agregação 
de valor e de emprego não agrícola;
2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de 
produção de alimentos e implementar práticas 
agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e 
a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que 
fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças 
climáticas, às condições meteorológicas extremas, 
secas, inundações e outros desastres, e que melhorem 
progressivamente a qualidade da terra e do solo;

Além de contribuir com a agricultura sustentável, 
as oficinas mostraram aos participantes formas 
alternativas de se criar hortas e composteiras 
caseiras. As atividades, que tiveram mais de 1100 
pessoas participantes nas três cidades, foram 
pautadas na criação de hortas pelas secretarias 
de agricultura das cidades, demonstração sobre 
composteira caseira e criação das mesmas, 
palestras sobre nutrição e segurança alimentar.
Ao término das atividades, foram distribuídas 
sementes e mudas, para que os participantes 
reproduzissem os conteúdos passados em oficinas 
em suas casas, criando suas próprias hortas 
caseiras muitas vezes com materiais reciclados.

2.5 Até 2020, manter a diversidade genética de 
sementes, plantas cultivadas, animais de criação e 
domesticados e suas respectivas espécies selvagens, 
inclusive por meio de bancos de sementes e plantas 
diversificados e bem geridos em nível nacional, regional 
e internacional, e garantir o acesso e a repartição justa 
e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização 
dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais 
associados, como acordado internacionalmente;
2.a Aumentar o investimento, inclusive via o reforço 
da cooperação internacional, em infraestrutura 
rural, pesquisa e extensão de serviços agrícolas, 
desenvolvimento de tecnologia, e os bancos de genes 
de plantas e animais, para aumentar a capacidade de 
produção agrícola nos países em desenvolvimento, 
em particular nos países menos desenvolvidos;
2.b Corrigir e prevenir as restrições ao comércio e 
distorções nos mercados agrícolas mundiais, incluindo 
a eliminação paralela de todas as formas de subsídios 
à exportação e todas as medidas de exportação com 
efeito equivalente, de acordo com o mandato da 
Rodada de Desenvolvimento de Doha
2.c Adotar medidas para garantir o funcionamento 
adequado dos mercados de commodities de alimentos 
e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à 
informação de mercado, inclusive sobre as reservas 
de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade 
extrema dos preços dos alimentos.

Metas do ODS 2

Abordando o ODS 2 para a população
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Assista o vídeo
referente ao ODS 2

Quantidade de pessoas que visitaram a tenda por cidade

As atividades foram trabalhadas por 253 pessoas em Rio 
Claro, 580 pessoas em Manaus, e 288 pessoas em Joinville
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No ODS 3, que tem como foco assegurar uma 
vida saudável e promover o bem-estar para todas 
e todos, em todas as idades, possui 14 metas 
ambiciosas para o cumprimento do objetivo. 
No Caminhão Conhecendo os ODS, a tenda do 
ODS 3 foi a que teve a programação mais extensa, 
contando com 14 atividades nas três cidades, 
contou com a participação de mais de 1200 
pessoas nos três dias de execução do projeto, além 
de instruções sobre saúde e qualidade de vida, 
a tenda ofereceu serviços gratuitos de Testes de 

3.1 Até 2030, reduzir a taxa de mortalidade materna 
global para menos de 70 mortes por 100.000 
nascidos vivos
3.2 Até 2030, acabar com as mortes evitáveis de 
recém-nascidos e crianças menores de 5 anos, com 
todos os países objetivando reduzir a mortalidade 
neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos 
vivos e a mortalidade de crianças menores de 5 
anos para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos
3.3 Até 2030, acabar com as epidemias de 
AIDS, tuberculose, malária e doenças tropicais 
negligenciadas, e combater a hepatite, doenças 
transmitidas pela água, e outras doenças 
transmissíveis
3.4 Até 2030, reduzir em um terço a mortalidade 
prematura por doenças não transmissíveis via 
prevenção e tratamento, e promover a saúde 
mental e o bem-estar
3.5 Reforçar a prevenção e o tratamento do abuso 
de substâncias, incluindo o abuso de drogas 
entorpecentes e uso nocivo do álcool
3.6 Até 2020, reduzir pela metade as mortes e os 
ferimentos globais por acidentes em estradas
3.7 Até 2030, assegurar o acesso universal aos 
serviços de saúde sexual e reprodutiva, incluindo 
o planejamento familiar, informação e educação, 
bem como a integração da saúde reprodutiva em 
estratégias e programas nacionais
3.8 Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo 
a proteção do risco financeiro, o acesso a serviços 
de saúde essenciais de qualidade e o acesso 

hepatite C, orientações sobre saúde pública, aulas 
práticas sobre amamentação, orientação alimentar, 
avaliação antropomédica, testes de pressão arterial 
e glicemia, exposição de animais peçonhentos, 
teste de glicemia capilar, orientações sobre higiene 
bucal e distribuição de kits de higiene bucal além de 
orientações psicológicas. 
Todos os serviços prestados as comunidades 
foram acompanhados por profissionais da área da 
saúde, que colocaram em prática muitas das metas 
apresentadas no ODS 3.

a medicamentos e vacinas essenciais seguros, 
eficazes, de qualidade e a preços acessíveis para 
todos
3.9 Até 2030, reduzir substancialmente o número de 
mortes e doenças por produtos químicos perigosos, 
contaminação e poluição do ar e água do solo
3.a Fortalecer a implementação da Convenção-
Quadro para o Controle do Tabaco em todos os 
países, conforme apropriado
3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento 
de vacinas e medicamentos para as doenças 
transmissíveis e não transmissíveis, que afetam 
principalmente os países em desenvolvimento, 
proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas 
essenciais a preços acessíveis, de acordo com a 
Declaração de Doha, que afirma o direito dos países 
em desenvolvimento de utilizarem plenamente as 
disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades 
para proteger a saúde pública e, em particular, 
proporcionar o acesso a medicamentos para todos
3.c Aumentar substancialmente o financiamento 
da saúde e o recrutamento, desenvolvimento e 
formação, e retenção do pessoal de saúde nos 
países em desenvolvimento, especialmente nos 
países menos desenvolvidos e nos pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento
3.d Reforçar a capacidade de todos os países, 
particularmente os países em desenvolvimento, 
para o alerta precoce, redução de riscos e 
gerenciamento de riscos nacionais e globais de 
saúde

Metas do ODS 3

Abordando o ODS 3 para a população
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Assista o vídeo
referente ao ODS 3

Quantidade de pessoas que visitaram a tenda por cidade

Participaram das 14 atividades do ODS 2 701 
pessoas em Rio Claro, 439 pessoas em Manaus 

e 157 pessoas em Joinville
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No Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
numero 4, assegurar a educação inclusiva e equitativa 
e de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida para todas e todos 
é o foco. 
Promover uma sociedade com educação de 
qualidade no Brasil é uma grande responsabilidade 
das secretarias de educação, que fazem projetos 
de inclusão e extensão dos conteúdos aprendidos 
em escolas, além de trabalhos que abordam os 
conhecimentos sobre ODS e conhecimentos gerais 
com os alunos. No projeto as secretarias foram 
grandes parceiras, e tiveram um espaço para abordar 

4.1 Até 2030, garantir que todas as meninas e 
meninos completem o ensino primário e secundário 
livre, equitativo e de qualidade, que conduza a 
resultados de aprendizagem relevantes e eficazes
4.2 Até 2030, garantir que todos as meninas e 
meninos tenham acesso a um desenvolvimento de 
qualidade na primeira infância, cuidados e educação 
pré-escolar, de modo que eles estejam prontos para 
o ensino primário
4.3 Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para 
todos os homens e mulheres à educação técnica, 
profissional e superior de qualidade, a preços 
acessíveis, incluindo universidade
4.4 Até 2030, aumentar substancialmente o número 
de jovens e adultos que tenham habilidades 
relevantes, inclusive competências técnicas e 
profissionais, para emprego, trabalho decente e 
empreendedorismo
4.5 Até 2030, eliminar as disparidades de gênero 
na educação e garantir a igualdade de acesso a 
todos os níveis de educação e formação profissional 
para os mais vulneráveis, incluindo as pessoas 
com deficiência, povos indígenas e as crianças em 
situação de vulnerabilidade
4.6 Até 2030, garantir que todos os jovens e uma 
substancial proporção dos adultos, homens e 
mulheres estejam alfabetizados e tenham adquirido 
o conhecimento básico de matemática
4.7 Até 2030, garantir que todos os alunos 
adquiram conhecimentos e habilidades necessárias 

seus próprios casos, evidenciando ao público do 
projeto como contribuem com as metas do ODS 4. 
Mais de 600 pessoas tiveram conhecimento sobre os 
trabalhos das secretarias de educação das cidades 
de Joinville (SC), Manaus (AM), e Rio Claro (SP), além 
da secretaria de meio ambiente da cidade de Rio 
Claro. Secretários, professores e coordenadores 
das redes públicas de educação fizeram distribuição 
de materiais educativos produzidos para serem 
trabalhados com os alunos, apresentaram projetos 
criados para o ensino alternativo e ministraram 
palestras sobre a importância da presença dos pais 
no ensino escolar. 

para promover o desenvolvimento sustentável, 
inclusive, entre outros, por meio da educação 
para o desenvolvimento sustentável e estilos de 
vida sustentáveis, direitos humanos, igualdade 
de gênero, promoção de uma cultura de paz e 
não violência, cidadania global e valorização da 
diversidade cultural e da contribuição da cultura 
para o desenvolvimento sustentável
4.a Construir e melhorar instalações físicas para 
educação, apropriadas para crianças e sensíveis 
às deficiências e ao gênero, e que proporcionem 
ambientes de aprendizagem seguros e não 
violentos, inclusivos e eficazes para todos
4.b Até 2020, substancialmente ampliar globalmente 
o número de bolsas de estudo para os países em 
desenvolvimento, em particular os países menos 
desenvolvidos, pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e os países africanos, para o 
ensino superior, incluindo programas de formação 
profissional, de tecnologia da informação e da 
comunicação, técnicos, de engenharia e programas 
científicos em países desenvolvidos e outros países 
em desenvolvimento
4.c Até 2030, substancialmente aumentar 
o contingente de professores qualificados, 
inclusive por meio da cooperação internacional 
para a formação de professores, nos países em 
desenvolvimento, especialmente os países menos 
desenvolvidos e pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento

Metas do ODS 4

Abordando o ODS 4 para a população
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Assista o vídeo
referente ao ODS 4

Quantidade de pessoas que visitaram a tenda por cidade

As secretarias na tenda do ODS 4 apresentaram seus 
projetos para 47 pessoas em Rio Claro, 453 pessoas em 

Manaus e 100 pessoas em Joinville
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No ODS de número 6, assegurar a disponibilidade 

e gestão sustentável da água e saneamento para 

todas e todos norteia as 8 metas que compõem a 

agenda 2030 no quesito água potável e saneamento.

Como forma de abordar o assunto de saneamento 

para crianças, foi criado o jogo Super Trunfo da 

Água, um jogo da NTICS projetos, que compara o 

saneamento, qualidade da água, disponibilidade 

de água para todos  os públicos em 21 cidades do 

Brasil, dessa forma o público pôde interagir entre 

si e discutir de forma lúdica algumas das metas do 

ODS 6. 

Além da atividade para crianças, o projeto contou 

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e 
equitativo a água potável e segura para todos
6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e 
higiene adequados e equitativos para todos, e 
acabar com a defecação a céu aberto, com especial 
atenção para as necessidades das mulheres e 
meninas e daqueles em situação de vulnerabilidade
6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, 
reduzindo a poluição, eliminando despejo e 
minimizando a liberação de produtos químicos 
e materiais perigosos, reduzindo à metade a 
proporção de águas residuais não tratadas e 
aumentando substancialmente a reciclagem e 
reutilização segura globalmente
6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a 
eficiência do uso da água em todos os setores e 
assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento 
de água doce para enfrentar a escassez de água, e 

com a presença de uma amostra do Museu do 

Encanador, uma atividade que faz a limpeza 

dos esgotos da cidade de Rio Claro, e expõe os 

principais objetos retirados das redes da cidade, 

conscientizando o público sobre o não descarte de 

resíduos em rios, privadas, córregos e até mesmo 

nas ruas. Além disso uma maquete interativa 

sobre como se formam as bacias e um filtro de rios 

foram apresentados no projeto, mostrando como 

funcionam processos de pesquisa para o alcance 

das 8 metas do ODS nº 6. As atividades contaram 

com a participação de mais de 350 pessoas nas três 

cidades.

reduzir substancialmente o número de pessoas 
que sofrem com a escassez de água
6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos 
recursos hídricos em todos os níveis, inclusive via 
cooperação transfronteiriça, conforme apropriado
6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas 
relacionados com a água, incluindo montanhas, 
florestas, zonas úmidas, rios, aquíferos e lagos
6.a Até 2030, ampliar a cooperação internacional 
e o apoio à capacitação para os países em 
desenvolvimento em atividades e programas 
relacionados à água e saneamento, incluindo a 
coleta de água, a dessalinização, a eficiência no uso 
da água, o tratamento de efluentes, a reciclagem e 
as tecnologias de reuso
6.b Apoiar e fortalecer a participação das 
comunidades locais, para melhorar a gestão da 
água e do saneamento

Metas do ODS 6

Abordando o ODS 6 para a população
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Assista o vídeo
referente ao ODS 6

Pessoas orientadas sobre a importância
do ODS 6 em cada cidade

Participaram das atividades 261 pessoas em Rio Claro, 
24 pessoas em Manaus e 102 pessoas em Joinville
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O Ods pautado em assegurar o acesso confiável, 
sustentável, moderno e a preço acessível à energia 
para todas e todos possui 5 metas norteadoras 
que foram trabalhadas nas 7 atividades da tenda 
do ODS 7. 
Como forma de abordar as temáticas para 
crianças, foi apresentado o ECOGAME, um jogo de 
tabuleiro da NTICS projetos, onde um monitor era 
responsável por conduzir os participantes, e a cada 
casa passada, uma problemática era apresentada 
para as crianças refletirem sobre a questão da 
energia limpa e sustentabilidade, nos jogos, 130 

7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, 

moderno e a preços acessíveis a serviços de energia

7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a 

participação de energias renováveis na matriz 

energética global

7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da 

eficiência energética

7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional 

para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias 

de energia limpa, incluindo energias renováveis, 

eficiência energética e tecnologias de combustíveis 

crianças se divertiram aprendendo sobre as metas 
do ODS 7.
Projetos e empresas que trabalham com 
energias limpas, renováveis, energia solar 
e eólica apresentaram seus processos de 
pesquisa, mostrando ao público a importância 
do racionamento, soluções para energias limpas 
e novas formas de se consumir energia evitando 
danos ao meio ambiente, mais de 400 pessoas 
foram orientadas sobre as metas do ODS 7 nas 
três cidades, contribuindo com os conhecimentos 
sobre as metas pilares do ODS

fósseis avançadas e mais limpas, e promover o 

investimento em infraestrutura de energia e em 

tecnologias de energia limpa

7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar 

a tecnologia para o fornecimento de serviços de 

energia modernos e sustentáveis para todos nos 

países em desenvolvimento, particularmente nos 

países menos desenvolvidos, nos pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento e nos países em 

desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus 

respectivos programas de apoio

Metas do ODS 7

Abordando o ODS 7 para a população
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Pessoas que participaram das atividades em cada cidade

Assista o vídeo
referente ao ODS 7
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Promover o crescimento econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo 
e trabalho decente para todas e todos é a pauta 
das 12 metas do ODS 8.  Com 5 atividades, o ODS 
foi trabalhado através de mentorias, workshops, 
palestras, oficinas de construção de currículos, a fim 
de contribuir com a conquista de trabalhos decente, 
além de mentorias contábeis, com profissionais 
realizando consultas de nomes, auxiliando na 
visualização e contato com órgãos fiscais, a fim de 
promover a estabilidade e independência financeira. 
Na cidade de Manaus, o ODS foi trabalhado também 

8.1 Sustentar o crescimento econômico 
per capita de acordo com as circunstâncias 
nacionais e, em particular, um crescimento 
anual de pelo menos 7% do produto interno 
bruto [PIB] nos países menos desenvolvidos
8.2 Atingir níveis mais elevados de produtividade 
das economias por meio da diversificação, 
modernização tecnológica e inovação, inclusive 
por meio de um foco em setores de alto valor 
agregado e dos setores intensivos em mão de obra
8.3 Promover políticas orientadas para o 
desenvolvimento que apoiem as atividades 
produtivas, geração de emprego decente, 
empreendedorismo, criatividade e inovação, e 
incentivar a formalização e o crescimento das 
micro, pequenas e médias empresas, inclusive 
por meio do acesso a serviços financeiros
8.4 Melhorar progressivamente, até 2030, a 
eficiência dos recursos globais no consumo e 
na produção, e empenhar-se para dissociar o 
crescimento econômico da degradação ambiental, 
de acordo com o Plano Decenal de Programas 
sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com 
os países desenvolvidos assumindo a liderança
8.5 Até 2030, alcançar o emprego pleno e produtivo e 
trabalho decente para todas as mulheres e homens, 
inclusive para os jovens e as pessoas com deficiência, 
e remuneração igual para trabalho de igual valor
8.6 Até 2020, reduzir substancialmente a proporção 
de jovens sem emprego, educação ou formação

com refugiados venezuelanos, que construíram, 
junto com a equipe do projeto, seus currículos novos, 
e saíram do projeto vislumbrando novos trabalhos 
dignos no país. 
Para apresentar o ODS 8, o projeto contou com 16 
pessoas nas tendas, empenhadas em contribuir 
com o crescimento econômico das cidades por 
onde o caminhão passou.  Mais de 600 pessoas 
foram orientadas e participaram das atividades 
apresentadas, saindo do projeto com novos 
vislumbres de um crescimento econômico estável e 
digno. 

8.7 Tomar medidas imediatas e eficazes para 
erradicar o trabalho forçado, acabar com a 
escravidão moderna e o tráfico de pessoas, e 
assegurar a proibição e eliminação das piores 
formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento 
e utilização de crianças-soldado, e até 2025 acabar 
com o trabalho infantil em todas as suas formas
8.8 Proteger os direitos trabalhistas e promover 
ambientes de trabalho seguros e protegidos para 
todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores 
migrantes, em particular as mulheres 
migrantes, e pessoas em empregos precários
8.9 Até 2030, elaborar e implementar políticas 
para promover o turismo sustentável, que gera 
empregos e promove a cultura e os produtos locais
8.10 Fortalecer a capacidade das instituições 
financeiras nacionais para incentivar a 
expansão do acesso aos serviços bancários, 
de seguros e financeiros para todos
8.a Aumentar o apoio da Iniciativa de Ajuda 
para o Comércio [Aid for Trade] para os países 
em desenvolvimento, particularmente os 
países menos desenvolvidos, inclusive por 
meio do Quadro Integrado Reforçado para 
a Assistência Técnica Relacionada com o 
Comércio para os países menos desenvolvidos
8.b Até 2020, desenvolver e operacionalizar uma 
estratégia global para o emprego dos jovens e 
implementar o Pacto Mundial para o Emprego 
da Organização Internacional do Trabalho [OIT]

Metas do ODS 8 

Abordando o ODS 8 para a população
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Assista o vídeo
referente ao ODS 8

pessoas atendidas na tenda do ODS 8, participando 
efetivamente das mentorias e oficinas.

As atividades foram trabalhadas com 403 pessoas 
em Rio Claro, 105 pessoas em Manaus

e 60 pessoas em Joinville
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Na tenda representante do ODS numero 9, que 

tem como foco construir infraestruturas resilientes, 

promover a industrialização inclusiva e sustentável e 

fomentar a inovação, foi promovido um espaço para 

apresentação de projetos de pesquisas, assim como 

descobertas e inovações. Foi a tenda onde o público 

podia visualizar e experimentar protótipos de alunos 

de universidades e startups experimentais, além de 

livros ilustrativos, jardins sensoriais, aplicativos de 

9.1 Desenvolver infraestrutura de qualidade, 
confiável, sustentável e resiliente, incluindo 
infraestrutura regional e transfronteiriça, para 
apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-
estar humano, com foco no acesso equitativo e a 
preços acessíveis para todos
9.2 Promover a industrialização inclusiva e 
sustentável e, até 2030, aumentar significativamente 
a participação da indústria no setor de emprego e 
no PIB, de acordo com as circunstâncias nacionais, 
e dobrar sua participação nos países menos 
desenvolvidos
9.3 Aumentar o acesso das pequenas indústrias 
e outras empresas, particularmente em países 
em desenvolvimento, aos serviços financeiros, 
incluindo crédito acessível e sua integração em 
cadeias de valor e mercados
9.4 Até 2030, modernizar a infraestrutura e 
reabilitar as indústrias para torná-las sustentáveis, 
com eficiência aumentada no uso de recursos 
e maior adoção de tecnologias e processos 
industriais limpos e ambientalmente corretos; 
com todos os países atuando de acordo com suas 
respectivas capacidades.
9.5 Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as 

utilidades domésticas, veículos autossustentáveis, 

processos de impressoras 3D, além de 

compreenderem como funciona a eletrônica em 

oficinas de robótica.

Com aproximadamente 350 pessoas circulando 

na tenda, foram relacionados os trabalhos com as 

metas do ODS 9, como a industrialização inclusiva e 

sustentável e promovendo o acesso às tecnologias 

de informação e comunicação. 

capacidades tecnológicas de setores industriais 
em todos os países, particularmente os países em 
desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando 
a inovação e aumentando substancialmente 
o número de trabalhadores de pesquisa e 
desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos 
público e privado em pesquisa e desenvolvimento
9.a Facilitar o desenvolvimento de infraestrutura 
sustentável e resiliente em países em 
desenvolvimento, por meio de maior apoio 
financeiro, tecnológico e técnico aos países 
africanos, aos países menos desenvolvidos, aos 
países em desenvolvimento sem litoral e aos 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento
9.b Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a 
pesquisa e a inovação nacionais nos países 
em desenvolvimento, inclusive garantindo um 
ambiente político propício para, entre outras 
coisas, a diversificação industrial e a agregação de 
valor às commodities
9.c Aumentar significativamente o acesso às 
tecnologias de informação e comunicação e se 
empenhar para oferecer acesso universal e a 
preços acessíveis à internet nos países menos 
desenvolvidos, até 2020.

Metas do ODS 9

Abordando o ODS 9 para a população
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Assista o vídeo
referente ao ODS 9

pessoas atendidas na tenda do ODS 8, participando 
efetivamente das mentorias e oficinas.
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11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à 
habitação segura, adequada e a preço acessível, e 
aos serviços básicos e urbanizar as favelas
11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas 
de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis 
e a preço acessível para todos, melhorando a 
segurança rodoviária por meio da expansão dos 
transportes públicos, com especial atenção para 
as necessidades das pessoas em situação de 
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com 
deficiência e idosos
11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e 
sustentável, e as capacidades para o planejamento e 
gestão de assentamentos humanos participativos, 
integrados e sustentáveis, em todos os países
11.4 Fortalecer esforços para proteger e 
salvaguardar o patrimônio cultural e natural do 
mundo
11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número 
de mortes e o número de pessoas afetadas 
por catástrofes e substancialmente diminuir as 
perdas econômicas diretas causadas por elas em 
relação ao produto interno bruto global, incluindo 
os desastres relacionados à água, com o foco em 
proteger os pobres e as pessoas em situação de 
vulnerabilidade.

O Objetivo 11, que busca tornar as cidades e os 
assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis foi abordado nas três 
cidades com uma atividade direcionada para 
crianças, das 10 metas do ODS 11, a meta de nº 6 
foi trabalhada com mais de 400 crianças nas três 
cidades participantes. Com a intenção de “reduzir 
o impacto ambiental negativo per capita das 
cidades, inclusive prestando especial atenção à 
qualidade do ar, gestão de resíduos municipais 
e outros”, a atividade OFICINA RESSIGNIFICAR 
trouxe o protagonismo infantil para o projeto, 
com o reaproveitamento de resíduos recicláveis, 
as crianças foram convidadas a criar brinquedos e 

utensílios de decoração com garrafas PET, tampas 
de garrafas, caixas de ovos, latas de alumínio e 
outros materiais que seriam descartados. 
Os brinquedos criados com o auxílio de mais 
de 22 pessoas foram levados como legado do 
projeto. 
Além da criação dos brinquedos, as crianças 
eram orientadas durante a confecção sobre o 
papel individual da criação de uma comunidade 
sustentável, uma vez que aprenderam a 
ressignificar materiais, foram conscientizadas 
sobre a importância de evitar o descarte incorreto 
de resíduos, e como reutilizar materiais que eram 
considerados lixo.

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental 
negativo per capita das cidades, inclusive 
prestando especial atenção à qualidade do ar, 
gestão de resíduos municipais e outros
11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a 
espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis 
e verdes, particularmente para as mulheres e 
crianças, pessoas idosas e pessoas com deficiência
11.a Apoiar relações econômicas, sociais e 
ambientais positivas entre áreas urbanas, 
periurbanas e rurais, reforçando o planejamento 
nacional e regional de desenvolvimento
11.b Até 2020, aumentar substancialmente o 
número de cidades e assentamentos humanos 
adotando e implementando políticas e planos 
integrados para a inclusão, a eficiência dos 
recursos, mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver 
e implementar, de acordo com o Marco de Sendai 
para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030, 
o gerenciamento holístico do risco de desastres 
em todos os níveis
11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, 
inclusive por meio de assistência técnica e 
financeira, para construções sustentáveis e 
resilientes, utilizando materiais locais.

Metas do ODS 11

Abordando o ODS 11 para a população
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Assista o vídeo
referente ao ODS 11

Pessoas que participaram das
Oficinas Ressignificar no ODS 11

Os conteúdos foram trabalhados com
103 pessoas em Rio Claro, 37 pessoas
em Manaus e 201pessoas em Joinville
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O ODS 12, que tem como foco assegurar padrões 
de produção e de consumo sustentáveis, foi 
apresentado pelo Consulado da Mulher, uma 
ação social da marca Consul, que trabalha com 
o intuito de assessorar o empreendedorismo 
feminino, através do empoderamento de 
mulheres empreendedoras. Três assessoradas do 
consulado foram convidadas a comandar a tenda 
da Culinária Sustentável, que atendeu mais de 
700 pessoas com oficinas de reaproveitamento 
de alimentos, com aulas práticas e degustação 
dos alimentos feitos durante as palestras. Além 

12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas 
sobre Produção e Consumo Sustentáveis, 
com todos os países tomando medidas, e os 
países desenvolvidos assumindo a liderança, 
tendo em conta o desenvolvimento e as 
capacidades dos países em desenvolvimento
12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável 
e o uso eficiente dos recursos naturais
12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício 
de alimentos per capita mundial, nos níveis de 
varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de 
alimentos ao longo das cadeias de produção e 
abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita
12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente 
saudável dos produtos químicos e todos os 
resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de 
acordo com os marcos internacionais acordados, e 
reduzir significativamente a liberação destes para 
o ar, água e solo, para minimizar seus impactos 
negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente
12.5 Até 2030, reduzir substancialmente 
a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso
12.6 Incentivar as empresas, especialmente as 
empresas grandes e transnacionais, a adotar 
práticas sustentáveis e a integrar informações 
de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios

disso, nos intervalos das oficinas foram realizadas 
palestras com nutricionistas sobre desperdício 
de alimentos, reaproveitamento de cascas de 
vegetais e frutas e receitas com cascas e talos de 
alimentos. 
Uma cozinha itinerante foi montada para garantir 
que todas as atividades fossem executadas de 
forma responsável, além de apresentação de 
formas de geração de renda com a culinária 
sustentável, uma vez que os produtos feitos pelos 
participantes podem ser comercializados, gerando 
empregos e complementando a renda de famílias. 

12.7 Promover práticas de compras 
públicas sustentáveis, de acordo com 
as políticas e prioridades nacionais
12.8 Até 2030, garantir que as pessoas, em todos 
os lugares, tenham informação relevante e 
conscientização para o desenvolvimento sustentável 
e estilos de vida em harmonia com a natureza
12.a Apoiar países em desenvolvimento 
a fortalecer suas capacidades científicas 
e tecnológicas para mudar para padrões 
mais sustentáveis de produção e consumo
12.b Desenvolver e implementar ferramentas 
para monitorar os impactos do desenvolvimento 
sustentável para o turismo sustentável, que gera 
empregos, promove a cultura e os produtos locais
12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos 
combustíveis fósseis, que encorajam o consumo 
exagerado, eliminando as distorções de mercado, 
de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive 
por meio da reestruturação fiscal e a eliminação 
gradual desses subsídios prejudiciais, caso existam, 
para refletir os seus impactos ambientais, tendo 
plenamente em conta as necessidades específicas 
e condições dos países em desenvolvimento e 
minimizando os possíveis impactos adversos 
sobre o seu desenvolvimento de uma forma que 
proteja os pobres e as comunidades afetadas.

Metas do ODS 12

Abordando o ODS 12 para a população
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Assista o vídeo
referente ao ODS 12

Pessoas instruídas a partir das oficinas 
de culinária sustentável por cidade.

Durante as atividades de Culinária Sustentável, 
participaram 374 pessoas em Rio Claro, 233 

pessoas em Manaus e 172 pessoas em Joinville
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O Ods que tem como centro tomar medidas 
urgentes para combater a mudança climática e 
seus impactos foi trabalhado com 522 pessoas 
em 9 atividades, abordou as 5 metas do Objetivo 
com a apresentação de maquetes interativas, 
apresentação de parques geológicos, exposições, 
atividade itinerante de cápsula do tempo e 
neutralização de carbono. Durante as atividades, 
o público pôde compreender como funcionam 
parques geológicos, realizar a “Pegada Sustentável”, 
que consiste na verificação de emissão de gás 
carbônico e resíduos gerados em suas residências, 
a fim de conscientizar o público a trabalhar em prol 
das metas do ODS 13.
Todas as atividades evidenciavam qual meta do 
ODS era trabalhado, fazendo com que o público 

13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de 
adaptação a riscos relacionados ao clima e às 
catástrofes naturais em todos os países
13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas 
políticas, estratégias e planejamentos nacionais
13.3 Melhorar a educação, aumentar a 
conscientização e a capacidade humana e 
institucional sobre mitigação, adaptação, redução 
de impacto e alerta precoce da mudança do clima
13.a Implementar o compromisso assumido pelos 
países desenvolvidos partes da Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
[UNFCCC] para a meta de mobilizar conjuntamente 

compreendesse de forma prática quais ações 
eram preciso ser mudadas para evitar a mudança 
climática até 2030.
Com tantas questões ambientais que o Brasil 
está lidando, a informação é primordial para 
conquistar todas as metas do ODS, uma vez que 
o projeto busca o empoderamento da população, 
as atividades na tenda do ODS 13 tornam-se não 
apenas importantes, mas sim necessárias.
A atividade da Cápsula do tempo foi realizada com 
o público, o público foi indagado sobre “Como você 
quer a sua cidade daqui 11 anos?”, as respostas 
foram colocadas em um pedaço de papel e inseridas 
em uma garrafa, a ser enterrada e onze anos depois 
ser desenterrada para ver se os desejos para a 
sociedade e mundo foram realizados.

US$ 100 bilhões por ano a partir de 2020, de 
todas as fontes, para atender às necessidades 
dos países em desenvolvimento, no contexto das 
ações de mitigação significativas e transparência 
na implementação; e operacionalizar plenamente 
o Fundo Verde para o Clima por meio de sua 
capitalização o mais cedo possível
13.b Promover mecanismos para a criação de 
capacidades para o planejamento relacionado 
à mudança do clima e à gestão eficaz, nos 
países menos desenvolvidos, inclusive com foco 
em mulheres, jovens, comunidades locais e 
marginalizadas.

Metas do ODS 13

Abordando o ODS 13 para a população
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Assista o vídeo
referente ao ODS 13

Pessoas impactadas pelas atividades na 
tenda sobre o ODS 13 por cidade.

Os conteúdos foram trabalhados
com 160 pessoas em Rio Claro,

207 pessoas em Manaus
e 155 pessoas em Joinville
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No ODS 14, a conservação e uso sustentável dos 
oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para 
o desenvolvimento sustentável permeia as suas 20 
metas. Com isso foi pensada uma atividade para, 
ludicamente evitar o descarte incorreto de resíduos 
em mares, rios e oceanos. O jogo Limpa Pesca, da 
NTICS Projetos, foi utilizado em todas as cidades, 
sua metodologia é simples, um lago é representado 
em lona, e resíduos são dispostos sobre o lago, 
e com uma vara de pesca o público era orientado 

14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente 
a poluição marinha de todos os tipos, especialmente 
a advinda de atividades terrestres, incluindo 
detritos marinhos e a poluição por nutrientes
14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger 
os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar 
impactos adversos significativos, inclusive por 
meio do reforço da sua capacidade de resiliência, 
e tomar medidas para a sua restauração, a fim 
de assegurar oceanos saudáveis e produtivos
14.3 Minimizar e enfrentar os impactos da 
acidificação dos oceanos, inclusive por meio do 
reforço da cooperação científica em todos os níveis
14.4 Até 2020, efetivamente regular a coleta, e 
acabar com a sobrepesca, ilegal, não reportada e não 
regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e 
implementar planos de gestão com base científica, 
para restaurar populações de peixes no menor 
tempo possível, pelo menos a níveis que possam 
produzir rendimento máximo sustentável, como 
determinado por suas características biológicas
14.5 Até 2020, conservar pelo menos 10% das 
zonas costeiras e marinhas, de acordo com a 
legislação nacional e internacional, e com base 
na melhor informação científica disponível
14.6 Até 2020, proibir certas formas de subsídios 
à pesca, que contribuem para a sobrecapacidade 
e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que 
contribuam para a pesca ilegal, não reportada 
e não regulamentada, e abster-se de introduzir 
novos subsídios como estes, reconhecendo que 

a pescar e deixar o lago limpo, ao término, quem 
pescou mais resíduos foi o vencedor. Antes do jogo 
iniciar, os monitores explicaram as metas do ODS 
14, instruindo as teorias que norteiam o objetivo. 
Além das atividades para crianças, palestras, jogos 
e exposições mostraram formas de preservar a vida 
marinha através de pesquisa e limpeza dos mares. 
A programação, que teve um público de mais de 
800 pessoas, foi apresentada em 7 atividades pelas 
cidades. 

o tratamento especial e diferenciado adequado 
e eficaz para os países em desenvolvimento e 
os países menos desenvolvidos deve ser parte 
integrante da negociação sobre subsídios à 
pesca da Organização Mundial do Comércio
14.7 Até 2030, aumentar os benefícios 
econômicos para os pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento e os países menos 
desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos 
recursos marinhos, inclusive por meio de uma 
gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo
14.a  Aumentar o conhecimento científico, desenvolver 
capacidades de pesquisa e transferir tecnologia 
marinha, tendo em conta os critérios e orientações 
sobre a Transferência de Tecnologia Marinha da 
Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a 
fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar 
a contribuição da biodiversidade marinha para o 
desenvolvimento dos países em desenvolvimento, 
em particular os pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e os países menos desenvolvidos
14.b Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais 
de pequena escala aos recursos marinhos e mercados
14.c Assegurar a conservação e o uso sustentável 
dos oceanos e seus recursos pela implementação 
do direito internacional, como refletido na 
UNCLOS [Convenção das Nações Unidas sobre 
o Direito do Mar], que provê o arcabouço legal 
para a conservação e utilização sustentável dos 
oceanos e dos seus recursos, conforme registrado 
no parágrafo 158 do “Futuro Que Queremos.”

Metas do ODS 14

Abordando o ODS 14 para a população
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Pessoas conscientizadas sobre a importância
da preservação da vida na água por cidade.

As atividades foram trabalhadas com 77 
pessoas em Rio Claro, 488 pessoas em 

Manaus e 265 pessoas em Joinville

Assista o vídeo
referente ao ODS 14
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No ODS 15 - Proteger, recuperar e promover o uso 
sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma 
sustentável as florestas, combater a desertificação, 
deter e reverter a degradação da terra e deter a perda 
de biodiversidade, foram apresentados projetos de 
pesquisa, exposição de animais silvestres vítimas 
de tráfico, orientações sobre preservação do meio 
ambiente e projetos de pesquisas sobre paleontologia 
e preservação da vida terrestre.

15.1 Até 2020, assegurar a conservação, 
recuperação e uso sustentável de ecossistemas 
terrestres e de água doce interiores e seus serviços, 
em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e 
terras áridas, em conformidade com as obrigações 
decorrentes dos acordos internacionais
15.2 Até 2020, promover a implementação da 
gestão sustentável de todos os tipos de florestas, 
deter o desmatamento, restaurar florestas 
degradadas e aumentar substancialmente o 
florestamento e o reflorestamento globalmente
15.3 Até 2030, combater a desertificação, 
restaurar a terra e o solo degradado, incluindo 
terrenos afetados pela desertificação, secas e 
inundações, e lutar para alcançar um mundo 
neutro em termos de degradação do solo
15.4 Até 2030, assaegurar a conservação 
dos ecossistemas de montanha, incluindo 
a sua biodiversidade, para melhorar a sua 
capacidade de proporcionar benefícios que são 
essenciais para o desenvolvimento sustentável
15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para 
reduzir a degradação de habitat naturais, deter 
a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger 
e evitar a extinção de espécies ameaçadas
15.6 Garantir uma repartição justa e 
equitativa dos benefícios derivados da 
utilização dos recursos genéticos e promover 
o acesso adequado aos recursos genéticos

As 12 metas do ODS foram representadas em 8 
atividades que tiveram um total de 890 pessoas 
conscientizadas sobre a importância da preservação 
da vida terrestre. 
Projetos ecológicos foram apresentados através de 
quadros, vídeos, folhetos, cartazes e óculos de realidade 
virtual, que ilustraram a importância da preservação da 
vida terrestre e de ecossistemas, à fim de manter a 
biodiversidade brasileira. 

15.7 Tomar medidas urgentes para acabar com a 
caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e fauna 
protegidas e abordar tanto a demanda quanto 
a oferta de produtos ilegais da vida selvagem
15.8 Até 2020, implementar medidas para 
evitar a introdução e reduzir significativamente 
o impacto de espécies exóticas invasoras 
em ecossistemas terrestres e aquáticos, e 
controlar ou erradicar as espécies prioritárias
15.9 Até 2020, integrar os valores dos 
ecossistemas e da biodiversidade ao 
planejamento nacional e local, nos processos 
de desenvolvimento, nas estratégias de 
redução da pobreza e nos sistemas de contas
15.a Mobilizar e aumentar significativamente, 
a partir de todas as fontes, os recursos 
financeiros para a conservação e o uso 
sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas
15.b Mobilizar recursos significativos de todas as 
fontes e em todos os níveis para financiar o manejo 
florestal sustentável e proporcionar incentivos 
adequados aos países em desenvolvimento 
para promover o manejo florestal sustentável, 
inclusive para a conservação e o reflorestamento
15.c Reforçar o apoio global para os esforços de 
combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies 
protegidas, inclusive por meio do aumento da 
capacidade das comunidades locais para buscar 
oportunidades de subsistência sustentável.

Metas do ODS 15

Abordando o ODS 15 para a população
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Assista o vídeo
referente ao ODS 15

Pessoas impactadas sobre o ODS 15 por cidade.

As atividades foram trabalhadas
com 304 pessoas em Rio Claro, 434 pessoas

em Manaus, e 152 pessoas em Joinville
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O ultimo ODS, com o foco de fortalecer os meios de 
implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável teve uma programação 
direcionada a disseminação da agenda 2030 e todas as 
metas para implementação da agenda. 
Os Movimentos que trabalham ODS fizeram plantões 
de informações, como forma de orientar pessoas e 
instituições sobre a importância do trabalho em conjunto 

Finanças
17.1 Fortalecer a mobilização de recursos internos, 
inclusive por meio do apoio internacional aos países em 
desenvolvimento, para melhorar a capacidade nacional 
para arrecadação de impostos e outras receitas
17.2 Países desenvolvidos implementarem plenamente 
os seus compromissos em matéria de assistência oficial 
ao desenvolvimento [AOD], inclusive fornecer 0,7% da 
renda nacional bruta [RNB] em AOD aos países em 
desenvolvimento, dos quais 0,15% a 0,20% para os países 
menos desenvolvidos; provedores de AOD são encorajados 
a considerar a definir uma meta para fornecer pelo menos 
0,20% da renda nacional bruta em AOD para os países 
menos desenvolvidos
17.3 Mobilizar recursos financeiros adicionais para os 
países em desenvolvimento a partir de múltiplas fontes
17.4 Ajudar os países em desenvolvimento a alcançar 
a sustentabilidade da dívida de longo prazo por meio 
de políticas coordenadas destinadas a promover o 
financiamento, a redução e a reestruturação da dívida, 
conforme apropriado, e tratar da dívida externa dos 
países pobres altamente endividados para reduzir o 
superendividamento
17.5 Adotar e implementar regimes de promoção de 
investimentos para os países menos desenvolvidos
Tecnologia
17.6 Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e 
triangular regional e internacional e o acesso à ciência, 
tecnologia e inovação, e aumentar o compartilhamento 
de conhecimentos em termos mutuamente acordados, 
inclusive por meio de uma melhor coordenação entre 
os mecanismos existentes, particularmente no nível das 
Nações Unidas, e por meio de um mecanismo de facilitação 
de tecnologia global

para a construção de uma sociedade sustentável. 
Parcerias para o desenvolvimento sustentável 
pautaram as mentorias, palestras, atendimentos e 
orientações sobre como entender e incorporar os ODS 
na rotina da população. As 19 metas do ODS 17 foram 
trabalhadas com 187 pessoas, que tornaram-se novos 
agentes transformadores, incorporando os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável em suas rotinas. 

17.7 Promover o desenvolvimento, a transferência, a 
disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente 
corretas para os países em desenvolvimento, em 
condições favoráveis, inclusive em condições concessionais 
e preferenciais, conforme mutuamente acordado
17.8 Operacionalizar plenamente o Banco de Tecnologia 
e o mecanismo de capacitação em ciência, tecnologia e 
inovação para os países menos desenvolvidos até 2017, 
e aumentar o uso de tecnologias de capacitação, em 
particular das tecnologias de informação e comunicação
Capacitação
17.9 Reforçar o apoio internacional para a implementação 
eficaz e orientada da capacitação em países em 
desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais 
para implementar todos os objetivos de desenvolvimento 
sustentável, inclusive por meio da cooperação Norte-Sul, 
Sul-Sul e triangular
Comércio
17.10 Promover um sistema multilateral de comércio 
universal, baseado em regras, aberto, não discriminatório e 
equitativo no âmbito da Organização Mundial do Comércio, 
inclusive por meio da conclusão das negociações no âmbito 
de sua Agenda de Desenvolvimento de Doha
17.11 Aumentar significativamente as exportações dos 
países em desenvolvimento, em particular com o objetivo 
de duplicar a participação dos países menos desenvolvidos 
nas exportações globais até 2020
17.12 Concretizar a implementação oportuna de acesso 
a mercados livres de cotas e taxas, de forma duradoura, 
para todos os países menos desenvolvidos, de acordo 
com as decisões da OMC, inclusive por meio de garantias 
de que as regras de origem preferenciais aplicáveis às 
importações provenientes de países menos desenvolvidos 
sejam transparentes e simples, e contribuam para facilitar 

Metas do ODS 17

Abordando o ODS 17 para a população
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Assista o vídeo
referente ao ODS 17

Pessoas orientadas sobre a importância da 
agenda 2030 dentro da tenda do ODS 17.

o acesso ao mercado
Questões sistêmicas
Coerência de políticas e institucional
17.13 Aumentar a estabilidade macroeconômica global, 
inclusive por meio da coordenação e da coerência de 
políticas
17.14 Aumentar a coerência das políticas para o 
desenvolvimento sustentável
17.15 Respeitar o espaço político e a liderança de cada país 
para estabelecer e implementar políticas para a erradicação 
da pobreza e o desenvolvimento sustentável
As parcerias multissetoriais
17.16 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento 
sustentável, complementada por parcerias multissetoriais 
que mobilizem e compartilhem conhecimento, expertise, 
tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a realização 
dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os 
países, particularmente nos países em desenvolvimento

17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-
privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da 
experiência das estratégias de mobilização de recursos 
dessas parcerias
Dados, monitoramento e prestação de contas
17.18 Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os 
países em desenvolvimento, inclusive para os países 
menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares 
em desenvolvimento, para aumentar significativamente 
a disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e 
confiáveis, desagregados por renda, gênero, idade, raça, 
etnia, status migratório, deficiência, localização geográfica 
e outras características relevantes em contextos nacionais
17.19 Até 2030, valer-se de iniciativas existentes para 
desenvolver medidas do progresso do desenvolvimento 
sustentável que complementem o produto interno bruto 
[PIB] e apoiem a capacitação estatística nos países em 
desenvolvimento.

Os conteúdos do ODS 17 foram trabalhados 
com 110 pessoas em Rio Claro, 43 pessoas em 

Manaus e 34 pessoas em Joinville
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Atividades externas
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Foi visto durante o planejamento do projeto que as tendas e o caminhão sozinhos não supririam 

a demanda dos conteúdos que foram levantados e que seriam apresentados. Por isso, com a 

intenção de dinamizar as atividades, foram elaboradas atividades extras, que abordavam um ou 

mais ODS de formas não convencionais. 
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Palco e Coreto
Conhecendo os ODS

As atividades nos Palcos e Coretos foram grandes atrações de público no evento, 38 atrações 

divididas em palestras, rodas de conversas, peças de teatro, apresentações musicais e contação 

de história compuseram uma programação durante todos os dias de execução do projeto.Além 

de chamar a atenção do público com atividades de entretenimento, o palco conhecendo os ODS 

também abordou temáticas presentes nas metas da agenda 2030. Atividades com foco em saúde e 

bem estar foram desenvolvidas com programas de meditação, danças, peças de teatro e palestras.

Atividades com foco em empoderamento feminino foram apresentadas através de atrações 

musicais, palestras e rodas de conversa. Além disso, foram trabalhados outros ODS na programação:

 ODS Trabalhados no Palco e Coreto
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Palco e Coreto
Conhecendo os ODS

Pensando em ações infantis para que os pais pudessem absorver os conhecimentos e participarem 

das atividades, foi criado um espaço Kids, com atividades infantis, pinturas de rosto, jogos, atividades 

de entretenimento, construção de mandala com tampas de garrafas. Onde as crianças ficaram com 

monitores realizando as atividades enquanto os pais circulavam pelo evento. 

Área Kids
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Espaço Reciclagem

Um espaço para controle de resíduos e encaminhamento dos mesmos para os locais certos 

de descarte foi elaborado juntamente a cooperativas locais, que realizavam a coleta, triagem e 

direcionamento dos materiais descartados no evento. Além disso, as cooperativas instruíam o 

público sobre como realizar a separação correta de resíduos em suas residências, quais resíduos 

são recicláveis, orgânicos e químicos. 

O público teve a oportunidade de acompanhar essa triagem, minimizando a produção de resíduos 

durante o evento, uma vez que a grande maioria dos materiais foi direcionado aos pontos de 

descarte corretos.
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Desfile ODS 

Uma atividade específica da cidade de Rio Claro, o desfile dos ODS fez parte da programação local, 

onde estimulou o empoderamento feminino com a utilização de peças criadas pelas assessoradas 

do programa de Economia solidária da cidade. Houve uma mobilização de mais de 50 pessoas para 

a concepção do desfile, desde a criação das peças até a montagem da passarela.

No dia do Evento, 185 pessoas estavam presentes para ver as peças que representavam cada um 

dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 
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legado do projeto

Além dos legados intangíveis do Caminhão, algumas ações foram realizadas com a finalidade de 

deixar um legado do projeto em cada cidade por onde o Caminhão passou. Algumas atividades 

foram planejadas no inicio, outras atividades foram incorporadas no decorrer do projeto, conforme 

era vista a importância de cada uma. 
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Rota dos ODS

A Rota dos ODS foi uma atividade preparatória que aconteceu nas cidades de Joinville e Rio Claro, 

em que 17 pontos das  cidades receberam pinturas com a intenção de divulgar os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). A 

atividade fez parte dos preparativos para a chegada projeto Caminhão Conhecendo os ODS nas 

cidades. Cada ponto representava um Objetivo de Desenvolvimento sustentável, e as crianças das 

escolas públicas participaram da pintura, que formava uma rota, onde o ultimo ODS (17) foi pintado 

na praça que recebeu o caminhão. 

Foram mais de 1000 crianças pintando cada um dos ODS, representando cada Objetivo com o olhar 

do artista Samuel Costa.
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Ação das Bandeiras

A Ação das bandeiras foi outra atividade preparatória para a chegada do caminhão, onde foram 

distribuídos 10.100 retalhos nas escolas públicas de cada uma das cidades , para que os alunos 

pudessem escrever, após uma apresentação sobre Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, qual 

ODS desejaria Incorporar em sua rotina, e como trabalharia em prol de uma sociedade sustentável. 

No final do projeto, as bandeirinhas foram costuradas umas nas outras, criando uma megabandeira, 

exposta em cada uma das cidades, onde os alunos procuravam, durante o evento, sua bandeirinha com 

a mensagem. 

Durante 20 dias as atividades aconteceram nas escolas, empoderando os alunos sobre as temáticas 

ODS. A ação preparatória teve um impacto muito grande nas cidades, e as bandeiras costuradas foram 

doadas como legado do projeto para as secretarias de educação de cada uma das respectivas cidades .
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Horta de Pancs

A Horta de PANCS (Plantas Alimenticias não convencionais) foi outra atividade oriunda do Caminhão 

Conhecendo os ODS. O plantio foi feito nas cidades onde o caminhão passou. Com parceiros locais, 

as hortas foram plantadas com os alunos das redes públicas de ensino, professores e comunidade, 

à fim de capacitar a população para criar suas próprias hortas caseiras, fomentando a agricultura 

local e a interação entre a comunidade.
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Talks Conhecendo
os ODS

O Talks Conhecendo os ODS fez parte da programação do projeto, sendo um evento voltado para 

empresas, universidades, órgãos públicos e membros da sociedade civil que já atuam com o tema. 

O evento aconteceu um dia antes da chegada do caminhão nas cidades, fazendo com que muitas 

instituições, voluntários e monitores que participaram do projeto, conhecessem o projeto no 

dia anterior da execução, se preparando para abordar o público divulgando a agenda 2030.

Com a presença de 173 pessoas nas três cidades, os talks discutiram os assuntos:

1 - O Papel das empresas na Agenda 2030, onde foi apresentado o surgimento do 

Caminhão Conhecendo os ODS, a importância do pratrocínio do projeto e a importância da 

responsabilidade compartilhada, a importância do engajamento em um projeto desse tipo

2- A Agenda 2030 e os ODS, onde foi discutida a aplicabilidade dos ODS na 

gestão empresarial, a criação do Comitê ODS Santa Catarina e São Paulo

3- ODS Aplicados na Educação, onde foram discutidos os cases de engajamento junto as crianças 

e universidades, a criação do Atlas dos ODS, apresentação da plataforma de soluções SDSN 

Amazônia, e a aplicação dos ODS no dia a dia escolar. Todas as temáticas foram discutidas com 

o público, causando uma reflexão sobre a importância de se criar metodologias de abordagem 
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que incluam os ODS nas gestões, sejam elas empresariais, pessoais, escolares e públicas. 

A integração dos ODS no dia a dia da população foi fortemente discutida, fazendo com que o 

público venha a tornar-se signatário e ativista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Qual a importância do conteúdo
desenvolvido pelo palestrante?

Muito importante

Importante

Pouco Importante 77%

23%

A maioria das pessoas responderam que o conteúdo desenvolvido
pelos palestrantes foi de extrema importância.

O projeto despertou interesse
em se tornar signatário do pacto global?

77%

5%

14%

5%

Sim

Não

Já sou signatário
Não sei opinar

O projeto despertou grande interesse na maioria dos participantes de se tornarem
signatários do Pacto Global. Visto que a maioria das respostas vieram de instituições 

convidadas, podemos considerar que o evento inspirou mais pessoas 
a se tornarem signatários.
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Números
do Projeto

O Caminhão Conhecendo os ODS passou por 3 cidades do Brasil, trabalhando 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável em 1 caminhão e 14 tendas, através de 238 atividades, superou a 

meta de público atingindo 24.626 pessoas em 114 horas de execução.

Após 541 horas de planejamento, o projeto gerou 143 empregos temporários diretos. Além de 

12 parceiros estratégicos, 55 parceiros locais, o projeto contou com 496 monitores e voluntários, 

capacitou 65 pessoas e teve 237 agentes transformadores. Na mídia foram 115 notícias sobre o 

Caminhão Conhecendo os ODS, além da produção de 4338 materiais de comunicação.
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Números
do Projeto

65
Capacitação 
sobre os ODS

114
Quantidade de 
horas de execução 
in loco

496
Monitores e 
voluntários 
envolvidos
no evento

541
Horas de
Planejamento

17
ODS
trabalhados

24.626
Quantidade de
pessoas impactadas
no evento

238
Total de
Atividades

55
Parceiros
locais

12
Parceiros
estratégicos

3
Cidades
onde
passou

14
Atividades
na Tenda

143
Empregos
temporários
diretos

4.338
Materiais de comunicação 
utilizado (folders, totens, 
caminhão, tendas, backdrop, 
gráficos, convites, evento no 
facebook, posts Instagram 
feed e stories, painel 
imantado e cubos)

237
Agentes
transformadores

115
Notícias sobre
o Caminhão
Conhecendo os ODS
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Indicadores
Joinville - SC

Aplicamos um questionário ao público da cidade de Joinville (SC) que participou do evento. 

Buscamos mapear o conhecimento prévio sobre os ODS.

1. Qual a sua idade? 2. Qual seu grau de escolaridade?

8.Você já conhecia sobre
os 17 Objetivos do

Desenvolvimento Sustentável

9. De 1 a 5, quanto os conteúdos

foram de fácil compreensão para você?

10. De 01 a 05, quão importante foram os conceitos 

sobre os ODS 15 e 16, trabalhados no caminhão?

11. Marque os ODS que você mais se identificou

7. Você conhece o Comitê local
do Movimento Nacional

ODS Santa Catarina

3. Qual seu gênero?

 6. Você já conhecia
 os ODS?

5. Você já tinha ouvido
falar da ONU? Organização 

das Nações Unidas

4. Qual é a sua raça?

Adulto: 31 - 60 anos

Jovem adulto: 18 - 30 anos

A partir dos 61 anos

13 a 17 anos

1 a 12 anos

Prefiro não responder

Asiático

IndígenaBranca

Parda

Negra

Feminino

Masculino

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

Não

Ensino superior completo

Ensino superior incompleto

Ensino médio completo

Ensino fundamental
incompleto

51.47%33.82%

7.35%

4.41% 2.94%

Ensino médio
incompleto

54.41% 51.47% 82.35%

92.65%

51.47% 72.06%

26.47%

1,47%

29.41%

17.65%

1,47%

64.71% 70.59% 72.06%

7.35% 35.29% 29.41% 27.94%

10.29%

2.94%
1.47% 1.47%

1.47%

22.06%

48.53%13.24%

8.82% 1.47%

Fácil

Muito fácil

Moderado

Difícil

Muito Interessantes

Interessantes

Pouco interessantes

ODS ambientais
(preservação

ODS contra as
desigualdades

ODS parcerias 
entre países

Outro*
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12. Quais ODS você pretende
praticar e incorporar na sua rotina:

13. Você conheceu a Rota dos ODS 
que passou pela sua cidade?

14. Quais ODS você já tem incorporado na sua rotina, 
mesmo antes de ter conhecimento dos ODS?

15. Você considera importante que 
cada vez mais instituições e empresas 
tornem-se signatários do pacto Global?

19. Quais atividades mais chamaram sua atenção?

16. O projeto despertou sua curiosidade 
em participar do pacto global?

17. Quanto você acredita que os 
conteúdos foram úteis pro seu dia a dia?

18. Você indicaria esse evento 
para algum conhecido?

20. Sobre o caminhão, o que 
você achou dos conteúdos?

21 Sobre o conteúdo do Caminhão 
apresentado no ODS 16 - O que 
você achou do caminho da paz?

Relevantes

Não foram úteis

Talvez

NãoMuito úteis

Úteis

Muito

Sim

Sim

Não
Não sei opinar

Muito interessante

Interessante
Desinteressante

Sim

Não

64.71% 44.12%29.41%

19.12%

2.94%
2.94% 1,71%

27.94%

4.41% 2,94%

97.06% 82.35%

70.59%

2,94%

63.24%

29.41%

26.47%

2,94% 2,94%
1,47%

82.35%

39.71%

97.06%

14.71%

1,47% 1,47%1,47% 1,47% 1,47% 1,47%2.94%

ODS ambientais
(preservação

ODS contra as
desigualdades

ODS parcerias 
entre países

Sem resposta

Não fiquei sabendo

Conheci e participei

Fique sabendo

Vi pelas redes sociais

Acompanhei a pintura
Sem resposta

ODS ambientais
(preservação

ODS contra as
desigualdades

ODS parcerias 
entre países

Caminhão Realidade
Virtual

Espaço
Reciclagem

Oficinas
para Crianças

Atividades
no palco

Espaço
Kids

Palestras OutrosJogos
Interativos

Muito interessante

Interessante

Sem resposta

Outro
Desinteressante

Aplicamos um questionário ao público da cidade de Joinville (SC) que participou do evento. 

Buscamos mapear o conhecimento prévio sobre os ODS.

Indicadores
Joinville - SC
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Aplicamos um questionário ao público da cidade de Manaus (AM) que participou do evento. 

Buscamos mapear o conhecimento prévio sobre os ODS.

6. Quais ODS você mais se identificou?

ODS - Ambientais ODS - Contra as
desigualdades

ODS - Parceria
entre países

Outros

7. Quais ODS você já aplicava na sua vida, mesmo sem saber
que era um Objetivo do Desenvolvimento Sustentável?

ODS - Ambientais ODS - Contra as
desigualdades

ODS - Parceria
entre países

Outros

5. Sobre os Conteúdos do caminhão, qual chamou mais a sua atenção?

Etapa 4 - Óculos de 
Realidade Virtual

Etapa 3 -
O Caminho da Paz

Etapa 1 -
Exibição de vídeos

Etapa 2 -
Homenagem a
seis mulheres

4. Os conteúdos foram de fácil 
compreensão para você?

Fácil

Razoável

Muito Fácil

Muito difícil

Difícil

43,06%

38,89%

15,28%

1,39% 1,39%

3. Como conheceu o evento?

Fui convidado por um partcipante

Redes sociais (Instagram, Facebook)

Outro Participo da rede

Assessoria de Imprensa

Vi a divulgação na escola

45.83%

18,06%

12,50%

9,72%

8,33%
5.56%

1. Qual é a sua faixa etária?

Entre 26 e 35 anos

Menos de 18 anos

Entre 19 e 25 anos

Entre 46 e 60 anos

Entre 36 e 45 anos

Mais de 60 anos

25%

23,61%23,61%

13,89%

12,50%
1%

2. Qual seu grau de escolaridade?

Ensino superior completo

Ensino superior incompleto

Ensino médio completo

Ensino fundamental
incompleto

Ensino médio incompleto

37,50%

29,17%

15,28%

11,11%

6,94%

Indicadores
Manaus - AM
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Aplicamos um questionário ao público da cidade de Manaus (AM) que participaram do 

evento. Buscamos mapear o conhecimento prévio sobre os ODS.

4. Os conteúdos foram de fácil 
compreensão para você? 5. Quais ODS você mais se identificou?

6. Quais ODS você já aplicava na sua vida, mesmo sem saber
que era um Objetivo do Desenvolvimento Sustentável?

Muito Fácil

Razoável

Fácil

ODS - Ambientais
Preservação

ODS - Ambientais
Preservação

ODS - Contra as
desigualdades

ODS - Contra as
desigualdades

ODS - Parceria
entre países

ODS - Parceria
entre países

Outros

Outros

3. Como conheceu o evento?

Fui convidado por um participante Redes sociais (Instagram, Facebook)

Outro 

Participo da rede

Assessoria de Imprensa

35,71%

21,43%

21,43%

14,29%

7,14%

50%

14.29%

35,71%

1. Qual é a sua faixa etária?

Entre 26 e 35 anos

Menos de 18 anos

Entre 19 e 25 anos

Entre 46 e 60 anos

Entre 36 e 45 anos

Mais de 60 anos

28,57%

21,43%21,43%

21,43%

7,14%

2. Qual seu grau de escolaridade?

35,71%

14,29%14,29%

7,14%

7,14%
7,14%

Ensino superior completo

Ensino superior incompleto

Ensino fundamental
incompleto

Ensino médio completo

Ensino médio incompleto

Outro

Ensino fundamental
completo

Indicadores
Manaus - AM
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Indicadores
Caminhão / Rio Claro - SP

Aplicamos um questionário ao público da cidade de Rio Claro (SP) que participou do evento. 

Buscamos mapear o conhecimento prévio sobre os ODS.

6. Quais ODS você mais se identificou? 7. Quais ODS você já aplicava na sua vida, mesmo sem saber
que era um Objetivo do Desenvolvimento Sustentável?

5. Sobre os Conteúdos do caminhão, qual chamou mais a sua atenção?
4. Os conteúdos foram de fácil 

compreensão para você?

Fácil

Razoável

Muito Fácil

Muito difícil

Difícil

45%

36%

17%

1%1%

3. Como conheceu o evento?

Fui convidado por um partcipante

Redes sociais (Instagram, Facebook)

Outro Participo da rede

Assessoria de Imprensa

Vi a divulgação na escola

50%

14%

10%

7%

11%

8%

1. Qual é a sua faixa etária?

Entre 26 e 35 anos

Menos de 18 anos

Entre 19 e 25 anos

Entre 46 e 60 anos

Entre 36 e 45 anos

Mais de 60 anos

29% 22%

22%

13%

11%

3%

2. Qual seu grau de escolaridade?

Ensino superior completo

Ensino superior incompleto

Ensino médio completo

Ensino médio
incompleto

Ensino fundamental
incompleto

40%

28%

7%

17%

8%

RELATÓRIO_FINAL_CAMINHÃO_CONHECENDO_OS_ODS_AJUSTE.indd   68 04/10/2019   06:38:02



Indicadores
Talks / Rio Claro - SP

Aplicamos um questionário ao público da cidade de Rio Claro (SP) que participou do evento. 

Buscamos mapear o conhecimento prévio sobre os ODS.

6. Quais ODS você já aplicava na sua vida, mesmo sem saber
que era um Objetivo do Desenvolvimento Sustentável?

3. Como conheceu o evento?

Fui convidado por um participante
Redes sociais (Instagram, Facebook)

Participo da rede

Assessoria de Imprensa

Outro

36%

29%

21%

7%

7%

1. Qual é a sua faixa etária?

Entre 19 e 25 anos

Entre 46 e 60 anos Entre 26 e 35 anos

Menos de 18 anos

Entre 36 e 45 anos

43%

22%

14%

7%

2. Qual seu grau de escolaridade?

40%

6%20%

13%

7%

7%

Ensino superior completo

Ensino médio incompleto

Ensino médio completo

Ensino superior incompleto

Outro
Ensino fundamental incompleto

Ensino superior completo

14%

7%

4. Os conteúdos foram de fácil 
compreensão para você?

Razoável

Muito Fácil

Fácil

50%

21%

29%

5. Quais ODS você mais se identificou?
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Imprensa
Joinville - SC

Site - Escola do Teatro Bolshoi

https://www.escolabolshoi.com.br/noticia/bolshoi-brasil-esta-na-

programacao-do-circuito- ods-da-onu 

11/07/2019 Mais de 4,5 mil pessoas visitaram Caminhão Conhecendo os ODS neste sábado (6) - Geral - O Tempo

www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/geral/mais-de-4-5-mil-pessoas-visitaram-caminhão-conhecendo-os-ods-neste-sábado-6-1.2152679 1/5

 | Adjori SC | Jornais associados

Mais de 4,5 mil pessoas visitaram Caminhão
Conhecendo os ODS neste sábado (6)
10 Julho 2019 11:10:09

Projeto pioneiro em Joinville segue agora para Manaus (AM) e Rio
Claro em São Paulo. Público prestigiou diversas atividades ligadas
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Mais respeito e
menos
preconceito. Ou
uma Joinville com
menos racismo.
Mais empatia.
Uma Joinville com
mais flores, sem
pessoas
passando fome e
com menos
abandono de
animais. Que
valorize a vida
marinha e jogue o
lixo no lugar
correto. Esses
são alguns dos desejos que crianças e adolescentes joinvilenses desejam para a
cidade até o ano de 2030. Os anseios foram escritos em pedaços de retalhos que
formaram grandes bandeiras com as cores dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) hasteadas no último sábado (6) na praça do Mercado Público
Municipal.

A ação fez parte do projeto Caminhão Conhecendo os ODS, promovido pela
Whirlpool, e que levou para a praça um público de 4,7 mil pessoas. Além de conhecer
o que estudantes do ensino fundamental da rede pública municipal desejam para a
cidade, os visitantes também puderam participar de diversas atividades práticas
sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A programação começava dentro do Caminhão do projeto, exposto na praça. Dentro
dele, por meio de realidade virtual, exposição de fotos e vídeos, as pessoas
conheceram um pouco do que trata os ODS 1,5,6 e 10. Fora do caminhão, barracas
ofereciam atividades diversas, entre serviços de saúde, oficinas de culinária e
conhecimento sustentável relacionados aos outros 13 Objetivos selecionados pela
ONU em conjunto com 193 países para alcance até 2030.

Site - O Tempo

http://www.adjorisc.com.br/jornais/otempo/geral/mais-de-4-5-mil-
pessoas-visitaram-caminh%C3%A3o-conhecendo-os-ods-neste-
s%C3%A1bado-6-1.2152679

11/07/2019 Mais de 4,5 mil pessoas visitaram Caminhão Conhecendo os ODS neste sábado (6) - Aconteceu em Joinville

https://www.aconteceuemjoinville.com.br/2019/07/08/mais-de-45-mil-pessoas-visitaram-caminhao-conhecendo-os-ods-neste-sabado-6/ 1/4

⌂ Home » Variedades » Mais de 4,5 mil pessoas visitaram Caminhão Conhecendo os ODS neste sábado
(6)

Projeto pioneiro em Joinville segue agora para Manaus e Rio Claro. Público prestigiou diversas atividades ligadas
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Compartilhe

Mais respeito e menos preconceito. Ou uma Joinville com menos racismo e mais empatia. Uma Joinville
com mais flores, sem pessoas passando fome e com menos abandono de animais. Que valorize a vida
marinha e jogue o lixo no lugar correto. Esses são alguns dos desejos que crianças e adolescentes
joinvilenses desejam para a cidade até o ano de 2030.

Participe do Facebook  Aconteceu em Joinville – Clique Aqui

Siga-nos também no Instagram!  Aconteceu em Joinville – Clique Aqui!

 

Dell Outlet - Economize Com 
Nossas Ofertas

Os Melhores Preços para sua…
dell.com

Saber mais

Anúncio

11/07/2019

Prefeitura divulga novas vagas de emprego

Portal Aconteceu em Joinville 

https://www.aconteceuemjoinville.com.br/2019/07/08/mais-de-
45-mil-pessoas-visitaram-caminhao-conhecendo-os-ods-neste-
sabado-6/

11/07/2019 Joinville terá atividades gratuitas sobre os ODS neste sábado

https://omirantejoinville.com.br/2019/07/01/joinville-tera-atividades-gratuitas-os-ods-neste-sabado/ 1/7

Quinta-feira, 11 de Julho de 2019    

Meio Ambiente  

Joinville terá atividades
gratuitas sobre os ODS neste
sábado
  1 de Julho de 2019   O Mirante    Nenhum comentário   Agenda 2030,
Caminhão Conhecendo os ODS, ODS, ONU, Sustentabilidade

Quais são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e
como eles fazem parte da vida de cada cidadão são os temas que
vão nortear diversas atividades gratuitas que serão oferecidas à
população de Joinville neste sábado (6), na praça do Mercado
Municipal. No período de 10 às 18 horas, serão oferecidas ocinas,

Conteúdo
Patrocinado

Patrocinado  

O Mirante lança
ocina de
divulgação de
projetos e
relacionamento
com a imprensa
  10 de Julho de 2019   O

Mirante   0

A atividade é voltada
para movimentos
sociais e políticos,
organizações esportivas,
empresas, artistas,
produtores e qualquer
pessoa interessada em
divulgar suas atividades

INÍCIO POLÍTICA ESPORTES EDUCAÇÃO SAÚDE ECONOMIA MEIO AMBIENTE

CULTURA CONTRIBUA



Portal O Mirante

https://omirantejoinville.com.br/2019/07/01/joinville-tera-
atividades-gratuitas-os-ods-neste-sabado/

11/07/2019 Bolo de casca de banana e composteira: formas de colocar na rotina práticas saudáveis e sustentáveis - Fazer Aqui

https://www.fazeraqui.com.br/bolo-de-casca-de-banana-e-composteira-formas-de-colocar-na-rotina-praticas-saudaveis-e-sustentaveis/ 1/6

 Digite sua busca

Publicado por   patriciagaglioti em   10/07/2019

Bolo de casca de banana e composteira:
formas de colocar na rotina práticas
saudáveis e sustentáveis

Joinville foi a primeira de três cidades brasileiras a receber o Caminhão Conhecendo as ODS. Foto:

Giovane Schimdt

Por Patricia Gaglioti
Equipe Fazer Aqui

Reduzir o desperdício de alimentos. Diminuir resíduos e produtos químicos no ar, água e solo.
Minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente. Estas são algumas de
muitas responsabilidades estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para que os
países alinhem desenvolvimento econômico e social ao cuidado com o meio ambiente.

Nesta nova agenda, firmada em 2015, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),
governo, empresas e cidadãos têm papéis importantes. Embora sejam grandes desafios, há
pequenas mudanças de comportamento que já estarão contribuindo com os objetivos globais.

Dois exemplos bem simples. Confira!

Evitar desperdício de alimentos e adotar composteiras caseiras são dois exemplos muito simples
de como qualquer pessoa pode contribuir com práticas mais sustentáveis. O “Fazer Aqui” ajuda
você nesta mudança de hábito.

No dia 6 de julho (sábado), Joinville recebeu o “Caminhão Conhecendo as ODS”. A ação mostrou
para a comunidade de forma didática e prática o que são os Objetivos de Desenvolvime nto
Sustentável. O evento ocorreu no Mercado Municipal de Joinville, das 9 às 17 horas.

Dentre as dezenas de demonstrações e atividades sobre cada um dos objetivos, selecionamos dois
para você começar hoje e fazer sua parte na promoção da saúde e do cuidado com o meio
ambiente.

Este espaço é seu!
O FazerAqui estará em permanente
construção, e quer fazer isso com
você, leitor. Não importa sua
profissão. Escreva, mostre como
exercita seus talentos. Dê
sugestões. Envie fotos e vídeos da
cidade. Participe pelo portal, pelo
Facebook, por e-mail
(leitor@fazeraqui.com.br) ou
whats (98806-6302). 

HOME NOTÍCIAS COLUNISTAS NOSSAS HISTÓRIAS ARTIGOS PELA CIDADE QUEM SOMOS MANDE SUA PAUTA

Portal Fazer aqui 

https://www.fazeraqui.com.br/bolo-de-casca-de-banana-e-
composteira-formas-de-colocar-na-rotina-praticas-saudaveis-e-
sustentaveis/

11/07/2019 Joinville recebe Caminhão Conhecendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

https://ocp.news/geral/joinville-recebe-caminhao-conhecendo-os-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel?utm_source=WP&utm_medium=JJ&utm_cam… 1/10

Publicidade

Ruas de Joinville já receberam varias intervenções do Projeto | Foto Divulgação Gabriel Silva/Alfazema Fotogra�a

O que são os 17 ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e como eles fazem parte da

vida de cada cidadão são os temas que vão nortear diversas atividades gratuitas que serão

oferecidas à população de Joinville no próximo sábado (6).

Joinville recebe Caminhão
Conhecendo os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
Por 
1/07/19
6 minutos de leitura

Compartilhar    

Cotidiano (https://ocp.news/categoria/geral)

Windson Prado (https://ocp.news/autor/windson-prado)

 (https://ocp.news/share/facebook/aHR0cHM6Ly9vY3AubmV3cy9nZXJhbC9qb2ludmlsbGUtcmVjZWJlLWNhbWluaGFvLWNvbmhlY2VuZG8tb3Mtb2JqZ (https://ocp.news/share/twitter/aHR0cHM6Ly9vY3AubmV3cy9nZXJhbC9qb2ludmlsbGUtcmVjZWJlLWNhbWluaGFvLWNvbmhlY2VuZG8tb3Mt (https://ocp.news/share/whatsapp/aHR0cHM6Ly9vY3AubmV3cy9nZXJhbC9qb2ludmlsbGUtcmVjZWJlLWNhbWluaGFvLWNvbmhlY2V
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Mais de 4,5 mil pessoas visitam "caminhão da ONU" em Joinville
Evento propôs atividades práticas gratuitas relacionadas aos 17 objetivos globais de desenvolvimento
sustentável (ODS)

07/07/2019 - 17h17
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Praça do Mercado Público recebeu diversas atrações do Caminhão da ODS em Joinville (Foto: Giovane Schmidt, Divulgação)

Cerca de 4,7 mil pessoas visitaram o caminhão do projeto 'Conhecendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS)', neste sábado (6) em Joinville. A ação pioneira na cidade aconteceu na praça do Mercado Público Municipal e 
contemplou diversas atividades práticas sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das 
Nações Unidas (ONU).
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Joinville é uma das três cidades do país a receber projeto
sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

O evento vai reunir várias atividades voltadas para divulgar a importância dos ODS e da Agenda 2030. Em Joinville, as atividades ocorrem no
dia 6 de julho.

Um dia inteiro dedicado a atividades voltadas para o
conhecimento e lazer, abordando cada um dos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da Organização das Nações Unidas (ONU). Esse é o
foco do projeto ‘Caminhão Conhecendo os ODS’,
que chega a Joinville no mês de julho, com o evento
principal marcado para o dia 6 daquele mês. Além da
cidade catarinense, as atividades ocorrem também
em Manaus (AM) e em Rio Claro (SP).

A ideia é engajar a população na busca de soluções
para os desafios que os países precisam enfrentar
rumo a um mundo melhor para todos. Para isso, serão organizadas em cada uma das três cidades atividades relacionadas aos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Para a realização dessas atividades, a NTICS Projetos, organizadora do Caminhão Conhecendo os ODS, convida todos
aqueles que quiserem fazer parte do evento a participar da Rede ODS, através do site: http://ntics.com.br/caminhaoods/rede-ods-faca-parte/

“Neste projeto, queremos o envolvimento da população diretamente em cada atividade. O engajamento é a etapa primordial para conseguirmos trazer
o maior número de pessoas e o maior número de iniciativas voltados aos ODS”, explica o articulador do projeto, Diego Gazola.

Sobre os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU

Os ODS indicam como as nações podem alcançar um
desenvolvimento social, econômico e ambientalmente
sustentável, tendo como foco um mundo melhor para
todos. Os 17 Objetivos e suas 169 metas para melhorar
os indicadores em várias áreas foram definidos em
2015, em continuidade e aprimoramento dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio (ODM), por 193 países
durante a Assembleia Geral da ONU. O Brasil foi um
desses países a assinar compromisso de melhorar seus
indicadores até o ano de 2030.

Cada um dos objetivos trata de uma área diferente,
mas estão interligados. São eles:
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Um dia inteiro dedicado a atividades voltadas para o conhecimento e lazer, abordando cada um dos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).
Esse é o foco do projeto ‘Caminhão Conhecendo os ODS’, que chega a Joinville no mês de julho, com o
evento principal marcado para o dia 6 daquele mês. Além da cidade catarinense, as atividades ocorrem
também em Manaus (AM) e em Rio Claro (SP).

Siga-nos também no Instagram!  Aconteceu em Joinville – Clique Aqui!

Participe do Facebook  Aconteceu em Joinville – Clique Aqui!

A ideia é engajar a população na busca de soluções para os desafios que os países precisam enfrentar
rumo a um mundo melhor para todos. Para isso, serão organizadas em cada uma das três cidades
atividades relacionadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Para a realização dessas
atividades, a NTICS Projetos, organizadora do Caminhão Conhecendo os ODS, convida todos aqueles que
quiserem fazer parte do evento a participar da Rede ODS, através do
site: http://ntics.com.br/caminhaoods/rede-ods-faca-parte/

“Neste projeto, queremos o envolvimento da população diretamente em cada atividade. O engajamento é a
etapa primordial para conseguirmos trazer o maior número de pessoas e o maior número de iniciativas
voltados aos ODS”, explica o articulador do projeto, Diego Gazola.
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Prefeitura divulga novas vagas de emprego
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Quinta-feira, 11 de Julho de 2019    

Meio Ambiente  

Joinville recebe ação sobre
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU
  31 de Maio de 2019   O Mirante    Nenhum comentário   ONU, Whirpool

Entre 2 e 8 de junho, Joinville receberá a Rota das ODS, um caminho
que incluirá 17 praças de Joinville, com a intenção de divulgar os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Em cada
local, voluntários pintarão um dos símbolos dessa iniciativa. Quem
promove a ação na cidade é a Whirlpool.

Conteúdo
Patrocinado

Patrocinado  

O Mirante lança
ocina de
divulgação de
projetos e
relacionamento
com a imprensa
  10 de Julho de 2019   O

Mirante   0

A atividade é voltada
para movimentos
sociais e políticos,
organizações esportivas,
empresas, artistas,
produtores e qualquer
pessoa interessada em
divulgar suas atividades

INÍCIO POLÍTICA ESPORTES EDUCAÇÃO SAÚDE ECONOMIA MEIO AMBIENTE

CULTURA CONTRIBUA
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Atividades alertam para a necessidade de desenvolvimento
sustentável e redução das desigualdades sociais em Joinville

Projeto Rota das ODS integra os preparativos para o
Caminhão Conhecendo os ODS 2019 e contará com
pintura temática na praça da Bandeira, nesta quinta,
6 de junho. Atividades chamam a atenção para a
necessidade de desenvolvimento sustentável e
redução das desigualdades sociais.

O Instituto de Pesquisa da Arte pelo Movimento
(Impar) e várias instituições de Joinville integram o
projeto nacional para divulgação dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável propostos pela
Organização das Nações Unidas (ONU), uma
agenda mundial adotada durante a Cúpula das
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável, em 2015, e que é composta por 17
objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030.
Para marcar a Semana do Meio Ambiente, a partir
do dia 2 de junho será realizado o Projeto Rota das
ODS, um caminho que incluirá 17 praças de Joinville,
com a intenção de divulgar os ODS. A Rota das ODS
integra os preparativos para a chegada projeto
Caminhão Conhecendo os ODS, que será realizado
em 6 de julho, na praça do Mercado Municipal. O
projeto é realizado pela NTICS Projetos e patrocinado pela Whirlpool Corporation.

Em Joinville, 17 locais irão receber uma pintura temática sobre cada um dos ODS. O Impar é responsável pela ODS 10, que trata da redução das
desigualdades sociais, e terá como ponto de pintura a praça da Bandeira, ao lado do Terminal Urbano do Centro. A ação será realizada nesta quinta-
feira, 6 de junho, a partir das 14 horas e contará com a coordenação do professor de Artes Visuais José Mauro Silva e da produtora cultural Iraci
Seefeldt, e a participação dos integrantes da Oficina de Teatro do SOIS e de alunos e familiares do Laboratório de Teatro do Naipe, todos participantes
do Programa de Formação Cultural Arte para Todos, do Impar.

“Estamos conectados com o movimento nacional e internacional do desenvolvimento sustentável. O nosso trabalho, na prática, é voltado para a
redução das desigualdades sociais, mas a arte e a terapia ocupacional também estão dentro de várias outras ODS”, explica Iraci Seefeldt, coordenadora
executiva do Programa Arte para Todos e diretora do IMPAR.

Saiba mais:
O que são os ODS?

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) compõem a Agenda Global 230 para o desenvolvimento sustentável, adotada em setembro de 2015
durante a Cúpula das Nações Unidas. São, no total, 17 objetivos e 169 metas que integram uma agenda ainda mais ambiciosa e desafiadora que a dos
ODM, fundamentada nos três elementos interligados do desenvolvimento sustentável: crescimento econômico, inclusão social e proteção ao meio
ambiente. Os ODS são parte da Agenda 2030, e requerem um olhar integrado, o estabelecimento de compromissos, o investimento de recursos, amplo
monitoramento, bem com uma atuação interdependente dos setores da sociedade. Em vigor desde 1º de janeiro de 2016, os ODS devem ser cumpridos
até 31 de dezembro de 2030.

O Caminhão Conhecendo os ODS 2019 passará pelas cidades de Joinville (SC), Rio Claro (SP) e Manaus (AM) desenvolvendo um circuito de atividades
com as temáticas ODS.
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Joinville terá atividades gratuitas de programa da ONU neste sábado 
Serviços de saúde e orientações sobre emprego e carreira estão entre as atividades oferecidas pelo projeto
Caminhão Conhecendo os ODS 

05/07/2019 - 16h27
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(Foto: Gabriel Silva, divulgação)

O que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e como eles fazem parte da vida de cada cidadão são os 
temas que vão nortear diversas atividades gratuitas que serão oferecidas à população de Joinville no dia 6 de julho, 
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Joinville está entre três cidades brasileiras a receber atividades de programa da
ONU 
O circuito de atividades, realizado no próximo sábado (6), contempla temáticas dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável  

01/07/2019 - 18h09
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Joinville é uma das três cidades brasileiras a receber um circuito de atividades com temáticas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) da ONU. As ações somam à passagem do Caminhão Conhecendo os ODS pela cidade, no dia 6 de julho, sábado. O 
evento será das 10 às 18 horas, na praça do Mercado Público Municipal. A Prefeitura de Joinville apoia a iniciativa por meio da 
Secretaria de Educação (SED), Secretaria de Meio Ambiente (Sama) e Secretaria de Esportes (Sesporte).

Antes da abertura, às 9h30, haverá atividades do Programa Mexa-se, promovido pela Sesporte, em frente ao palco principal. Os 17 
objetivos de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 2030 no contexto mundial serão apresentados à comunidade em 17 tendas, 
com destaque para a responsabilidade de cada pessoa para colocar os ODS em prática.

Leia também: porto de São Francisco do Sul completa 64 anos consolidado como maior movimentador de cargas de SC

Por exemplo, na tenda do objetivo 4, de Educação de Qualidade, a Secretaria de Educação apresentará seus cases de sucesso. 
Enquanto isso, a Sama irá expor sobre as Unidades de Conservação do município, em harmonia com o objetivo 15, dedicado à Vida 
Terrestre. Haverá ainda atrações para crianças no Espaço Kids e serão exibidos vídeos, além de infográcos e exposições, no 
Caminhão.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável indicam como as nações podem alcançar um desenvolvimento social, econômico e 
ambientalmente sustentável, tendo como foco um mundo melhor para todos. Os 17 Objetivos e suas 169 metas para melhorar os 
indicadores em diferentes áreas foram denidos em 2015, por 193 países, durante a Assembleia Geral da ONU. O Brasil foi um 
desses países a assinar compromisso de melhorar seus indicadores até o ano de 2030.
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A ação educacional é uma das atividades preparatórias para a chegada em Joinville do projeto
Caminhão Conhecendo os ODS, no dia 6 de Julho.

Na Semana do Meio Ambiente, estudantes das redes pública e privada de Joinville estão em
uma missão muito especial. Eles estão ajudando a confeccionar uma megabandeira com as
cores dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Até a próxima sexta-feira (7
de junho), eles escrevem em recortes de tecidos o que querem para a cidade até o ano de
2030, data estipulada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o alcance dos ODS.

A ação, que ocorre em 86 unidades da rede municipal de ensino e em algumas escolas da
rede privada, faz parte do projeto Caminhão Conhecendo os ODS, realizado pela NTICS
Projetos, com patrocínio da Whirlpool Corporation e apoio da Secretaria de Educação da
Prefeitura de Joinville.

“A Whirlpool busca sempre incluir a sustentabilidade em sua estratégia. Estamos muito felizes
em contribuir para um projeto tão importante, que ajuda a conscientizar jovens e adultos
sobre a importância de cuidar do planeta e reduzir os impactos ambientais”, afirma Bernardo
Gallina, Vice-Presidente Jurídico, Compliance, Segurança Corporativa, RI e Comunicação da
Whirlpool Corporation.

Na cidade, foram distribuídos 3.400 recortes de tecidos com as cores dos ODS. Depois que os
estudantes escreverem as mensagens, os recortes serão emendados e transformados em
uma grande bandeira que será apresentada à população da cidade em 6 de Julho, durante a
atividade principal do projeto, que ocorrerá na praça do Mercado Municipal, das 10h às 18h.

“Joinville já tem um trabalho maravilhoso de divulgação dos ODS e queremos nos unir a esse
trabalho desenvolvendo essa ação para tornar esse tema cada vez mais conhecido entre os
estudantes. Depois de pronta, essa bandeira vai ficar como legado para a cidade”, explica a
CEO da NTICS Projetos, Ana Carolina Xavier.

Além da cidade catarinense, ações educacionais semelhantes ocorrerão nas cidades de
Manaus (AM) e Rio Claro (SP), para onde também será levando o projeto Caminhão
Conhecendo os ODS.

Sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Estudantes de Joinville ajudam a confeccionar megabandeira sobre os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
5 de junho de 2019

http://revistabusiness.com.br/responsabilidade-
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A ação educacional é uma das atividades preparatórias para a chegada em Joinville do projeto
Caminhão Conhecendo os ODS, em 6 de Julho.

O que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e como cada cidadão
pode contribuir para o alcance deles até o ano de 2030? E o que pensam as crianças sobre
essa agenda, pactuada por 190 países? Esses serão os temas de uma ação educacional que
percorrerá escolas das redes pública e privada de Joinville no mês de junho.

A ação faz parte do projeto Caminhão Conhecendo os ODS, realizado pela NTICS Projetos,
com patrocínio da Whirlpool Corporation e apoio da Secretaria Municipal de Educação.

“A Whirlpool busca sempre incluir a sustentabilidade em sua estratégia. Estamos muito felizes
em contribuir para um projeto tão importante, que ajuda a conscientizar jovens e adultos
sobre a importância de cuidar do planeta e reduzir os impactos ambientais”, afirma Bernardo
Gallina, Vice-Presidente Jurídico, Compliance, Segurança Corporativa, RI e Comunicação da
Whirlpool Corporation.

Após receberem informações sobre os 17 ODS, as crianças poderão escrever mensagens em
pedaços de tecidos coloridos contando o que querem para Joinville em 2030. Esses tecidos
serão emendados e transformados em uma grande bandeira que será apresentada à
população da cidade em 6 de Julho, durante a atividade principal do projeto, que ocorrerá na
praça do Mercado Municipal, das 10h às 18h.

“Joinville já tem um trabalho maravilhoso de divulgação dos ODS e queremos nos unir a esse
trabalho desenvolvendo essa ação para tornar esse tema cada vez mais conhecido entre os
estudantes. Depois de pronta, essa bandeira vai ficar como legado para a cidade”, explica a
CEO da NTICS Projetos, Ana Carolina Xavier.

Além da cidade catarinense, ações educacionais semelhantes ocorrerão nas cidades de
Manaus (AM) e Rio Claro (SP), para onde também será levando o projeto Caminhão
Conhecendo os ODS.

Sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Os ODS indicam como as nações podem alcançar um desenvolvimento social, econômico e
ambientalmente sustentável, tendo como foco um mundo melhor para todos. Os 17 Objetivos
e suas 169 metas para melhorar os indicadores em várias áreas foram definidos em 2015, em

Estudantes de Joinville ajudarão a confeccionar megabandeira dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
31 de maio de 2019
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Serviços de saúde e orientações sobre emprego e carreira estão entre as atividades oferecidas pelo
projeto Caminhão Conhecendo os ODS no dia 6 de julho. 

O que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e como eles fazem parte da
vida de cada cidadão são os temas que vão nortear diversas atividades gratuitas que serão
oferecidas à população de Joinville no dia 6 de julho, sábado, na praça do Mercado Municipal.
No período de 10h às 18h, serão oferecidas oficinas, serviços e várias intervenções de
conhecimento e lazer para todas as idades.

Serviços de saúde como medição de pressão, orientações sobre saúde bucal e nutrição;
oficinas de compostagem e de brinquedos recicláveis; como preparar uma horta caseira, ou
 novos pratos a partir de sobras de alimentos, aulas de culinária sustentável com equipes do
Consulado da Mulher, além de orientações sobre carreira, informações sobre elaborar um
currículo e se preparar para uma entrevista, são algumas das diversas atividades que serão
oferecidas ao público.

A programação faz parte do projeto ‘Caminhão Conhecendo os ODS’, realizado pela NTICS
Projetos com patrocínio da Whirlpool Corporation. Além de Joinville, as atividades educativas
para divulgar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, definidos pela Organização das
Nações Unidas em conjunto com 193 países, entre eles o Brasil, serão levadas também para
as cidades de Manaus (AM) e Rio Claro (SP), cidades onde a companhia tem unidades de
produção.

Segundo Bernardo Gallina, Vice-Presidente Jurídico, Compliance, Sustentabilidade, Segurança
Corporativa, RI e Comunicação da Whirlpool Corporation, as metas da ONU são muito
relevantes e a empresa está empenhada no compromisso de atingir todos os objetivos.

“Com o caminhão nossa expectativa é impactar mais de 20 mil pessoas, conscientizar e
engajar as comunidades sobre a importância dos temas. Temos uma atuação contínua de
Responsabilidade Social, na qual já assistimos a mais de 30 mil mulheres em todo o país e de
Sustentabilidade, onde conseguimos importantes resultados no uso sustentável dos recursos
naturais (água e energia), na redução da emissão de gases e resíduos, por exemplo, e agora
vamos expandir nossa atuação em outros assuntos que envolvem o desenvolvimento do
planeta ” afirma Gallina. 

Programação gratuita sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
anima a praça do Mercado Municipal
27 de junho de 2019
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O projeto faz parte das atividades do projeto Caminhão Conhecendo os ODS, que chega à cidade em
6 de julho.

Nesta primeira semana de junho, durante as comemorações do Dia do Meio Ambiente (dia 5),
a população de Joinville poderá conhecer um pouco mais sobre os 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A ação faz parte de uma série de eventos que
serão promovidos pela Whirlpool Corporation, dona das marcas Brastemp, Consul e
KitchenAid, com o objetivo de divulgar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
da ONU no País.

Em Joinville, grupos de voluntários de escolas, universidades, associações, da Secretaria de
Educação da Prefeitura de Joinville e coletivos da cidade vão pintar símbolos de cada um dos
ODS em 17 praças da área central cidade. Chamada de Rota dos ODS, a ideia é convidar a
todos a conhecerem os objetivos acordados por 190 países para implantar o desenvolvimento
sustentável e tornar o mundo melhor para todos.

O primeiro símbolo pintado foi o do ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação) na praça do
Mercado Municipal, no último domingo (2). Ao longo da semana, os grupos se reúnem para
pintura em praças como a Nereu Ramos, da Bandeira, da Rodoviária, do Parque da Cidade, do
Museu de Arte de Joinville, entre outras.

A pintura da Rota é uma atividade preparatória para a chegada a Joinville do projeto
Caminhão Conhecendo os ODS, que será realizado em 6 de julho, com grande ação na praça
do Mercado Municipal. O projeto é realizado pela NTICS Projetos e patrocinado pela Whirlpool
Corporation. Além de Joinville, o Caminhão também será levado para Manaus (AM) e Rio Claro
(SP), cidades onde a Companhia possui unidades fabris.

 “Queremos que, além de também conhecer os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU por meio da arte, a população de Joinville possa percorrer esses pontos e conhecer um
pouco mais os locais que possuem grande relevância para a cidade”, explica Ana Carolina
Xavier, CEO da NTICS.

Voluntários de Joinville promovem intervenções artísticas para promover
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
7 de junho de 2019
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Projeto pioneiro em Joinville segue agora para Manaus e Rio Claro. Público prestigiou diversas
atividades ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Mais respeito e menos preconceito. Ou uma Joinville com menos racismo e mais empatia. Uma
Joinville com mais flores, sem pessoas passando fome e com menos abandono de animais.
Que valorize a vida marinha e jogue o lixo no lugar correto. Esses são alguns dos desejos que
crianças e adolescentes joinvilenses desejam para a cidade até o ano de 2030. Os anseios
foram escritos em pedaços de retalhos que formaram grandes bandeiras com as cores dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) expostas no último sábado (6) na praça do
Mercado Público Municipal.

A exposição das bandeiras fez parte do projeto Caminhão Conhecendo os ODS, que levou
para a praça um total de 4,7 mil pessoas. Além de conhecer o que estudantes do ensino
fundamental da rede pública municipal desejam para a cidade, o público pôde participar de
diversas atividades práticas sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

A programação começava dentro do Caminhão do projeto, exposto na praça. Dentro dele, por
meio de realidade virtual, exposição de fotos e vídeos, as pessoas conheceram um pouco do
que trata os ODS 1,5,6 e 10. Fora do caminhão, barracas ofereciam atividades diversas, entre
serviços, oficinas e conhecimento relacionadas aos outros 13 Objetivos selecionados pela ONU
em conjunto com 193 países para alcance até 2030.

“O evento em Joinville superou nossas expectativas. Todas as atividades programadas para
que as pessoas pudessem experenciar na prática os ODS foram realizadas com muito
comprometimento pelos parceiros desta cidade. Joinville abraçou essa causa com muita
responsabilidade e animação. Muito obrigada, Joinville”, enfatizou Ana Carolina Xavier,
diretora-executiva da NTICS Projetos, empresa realizadora do evento, que teve patrocínio da
Whirlpool Corporation.

Na cidade, o projeto teve apoio da Prefeitura de Joinville, do comitê local do  Movimento
Nacional ODS Santa Catarina e diversos parceiros que ajudaram na organização das
atividades.

Público prestigiou todas as atividades do Caminhão

Mais de 4,5 mil pessoas visitaram Caminhão Conhecendo os ODS neste
sábado (6)
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O evento vai reunir várias atividades voltadas para divulgar a importância dos ODS e da Agenda
2030. Em Joinville, as atividades ocorrem no dia 6 de julho.

Um dia inteiro dedicado a atividades voltadas para o conhecimento e lazer, abordando cada
um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações
Unidas (ONU). Esse é o foco do projeto ‘Caminhão Conhecendo os ODS’, que chega a Joinville
no mês de julho, com o evento principal marcado para o dia 06 desse mês. Além da cidade
catarinense, as atividades ocorrem também em Manaus (AM) e em Rio Claro (SP).

A ideia é engajar a população na busca de soluções para os desafios que os países precisam
enfrentar rumo a um mundo melhor para todos. Para isso, serão organizadas em cada uma
das três cidades atividades relacionadas aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Para a realização dessas atividades, a NTICS Projetos, organizadora do Caminhão
Conhecendo os ODS, convida todos aqueles que quiserem fazer parte do evento a participar
da Rede ODS, através do site: http://ntics.com.br/caminhaoods/rede-ods-faca-parte/

“Neste projeto, queremos o envolvimento da população diretamente em cada atividade. O
engajamento é a etapa primordial para conseguirmos trazer o maior número de pessoas e o
maior número de iniciativas voltados aos ODS”, explica o articulador do projeto, Diego Gazola.

Sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Os ODS indicam como as nações podem alcançar um desenvolvimento social, econômico e
ambientalmente sustentável, tendo como foco um mundo melhor para todos. Os 17 Objetivos
e suas 169 metas para melhorar os indicadores em várias áreas foram definidos em 2015, em
continuidade e aprimoramento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), por 193
países durante a Assembleia Geral da ONU. O Brasil foi um desses países a assinar
compromisso de melhorar seus indicadores até o ano de 2030.

Cada um dos objetivos trata de uma área diferente, mas estão interligados. São eles:

1 – Erradicação da Pobreza.

2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável.

3 – Saúde e Bem-Estar.

Joinville é uma das três cidades do país a receber projeto sobre os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU
26 de março de 2019
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Gabriela Helena Demarque
Gabriela Naomi de Souza Santos
Gabriela Palotta
Gabriela Ushida Neves
Gabriele de Souza Prado
Genésio Krumheu
Geovana Fernandes Zangarini
Gilmara Araújo Teles

Gina Rego Gama
Giovana Cristina Magro de Souza
Giovanna Landim Rafael Palheta
Giovanna Regina Machado
Giovanni Wites Bolzan Assumpção
Gislene Adriana Epifânio
Glauter Soares De Carvalho
Glenda Silva Alencar
Heloisa de Souza
Hemanuel Veras
Hévilin Priscila Marcelino da Silva
Iata Anderson de Souza
Indianara Squersato
Inês
Iriz Fernanda Neri de Souza Ozorio
Isabela de Oliveira Carlini
Isabella de Alcântara Martinez
Isadora Leonilia dos Santos Lira
Ivana Maciel da Silva
Izabel Cristina Rezende
Izabele da silva mariano
Izabelly Cristiny de Souza Barros
Izilda Aparecida Costa
Jackson Miller Moreno
jardel dos santos silva
Jarlene Sena Rodrigues
Jessica Lisboa Rodrigues
Jhiemelle Amanda da Silva Rocha
John Charles Sousa Briceno
Jóias da Terra e Tingimento Natural
Joice de Souza dos Santos
Jomara Moitinho Da Silva
José Ribeiro
Juliana Coura de Almeida
Juliana Coura de Almeida
Juliana Vianna Pereira
Kaline Janyffer dos Santos Galdino
Kamylla Monteiro Reis
Kari Ane Mendes da Costa
Karla Correia Leite
Katia Regina da Silva Baeta
Kawe Willian Pires de Oliveira
Kercya Thamara Nascimento da Silva
Kizie De Paula Aguiar
Laís Lautenschlager Rodrigues
Larissa Brandani Custodio
Larissa Brechotte Evangelista
Larissa Carolina Ramos Araújo
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Agentes 
Transformadores

Larissa Raquel Buso
Laura Ribeiro de Souza e Silva
Laurence Marianne Vincianne Culot
Leonardo Meyer
Lesani Zerwes Becker
Leticia Carvalho
Lígia
Lilia Maria Dietrich Bertini
Lisielen Miranda Goulart
Luana
Luane Tereza Santos de Almeida
Luanne jakeline Teixeira de Almeida
Lucas Blumer
Lucas Henrique Oliveira
Lucas Rodrigues dos Santos
Luccas Acris Bruce
Luis Eduardo de Souza Fernandes
Luis Henrique Oliveira Gomes (LuisAfF)
Luiz Antonio Letizio
Luiz Gustavo de Souza Nogueira
Luiz Wiese
Lys Pereira de Souza
Mabel Isaias Moraes Silva
Maicon Cruse
Manoel Luiz Ferreira Junior
Marcia Beato
Marga Maciel
Maria Carolina Malta Lemos
Maria Cristiane Aparecida Messore 
Barban Bociej
Maria Dilcinete dos Reis Oliveira
Maria Eduarda Cordeiro Ribeiro da Silva
Maria Eduarda de Oliveira Malaquias
Maria Fulgência Costa Lima Bandeira
Maria Luiza Amaral de Souza
Maria Mônica Guimarães Santos
Mariana Duprat
Mariana Oliveira da Silva Freitas
Mariana Rubini
Mariana Sanches Luiz
Marina Andrade Mendes
Marina Corrêa Côrtes
Marlene Maciel Barbuio
Marli de Moraes
Marta Adriana Barbosa Ceccato
Maryara da Silva Bastos
Mateus Bueno
Matheus Cardoso Pavon

Matheus Silva Rodrigues
Matheus Vicente da Silva
Mayara Bellan
Mayara Costa Carneiro Ramos
Michelle Crespo
Michelle Robin Carneiro de Rezende
Michelle Silveira Sousa
Miriam Hebling Almeida
Mirian Ferreira Siqueira
Murilo Ferreira de Sant’Anna
Nadir Cordeiro
Naira Albuquerque
Narciso do monte
Nathália Peres Garcia
Nathielly Martins
Nayene da Silveira Cunha
Neilton Santos Ferreira
Nelci Dias de Jesus Silva
Norma Pontes Beltrao Tavares
Patricia Girardi
Patricia Greff
Patricia Manoelina Ferreira
Paula Beatriz Mondego Maia
Paulo de Tarso
Pedro Akira Kitayama
Pedro Henrique Rabelo de Oliveira
Pedro Marques da Silva
(Ashilleyy Extravaganzza)
Péricles de Almeida e Castro Neto
Pollyanna O. Medina
Potyra C Menezes
Prof. Diego Greff
Rafaela Amanda Moraaco
Rafaela Vitti Ferneda
Raquel Marinho Dias
Raquel Vieira dos Santos
Rayme dos Santos Carvalho
Rebeca Elisa Vincenso
Rebeca Ferreira Mattos
Regina Miquelloto
Reinaldo José Bertini
Renan Do Nascimento Leite
Renan Paitach
Renata Aparecida de Oliveira
Renata Figliuolo Tupinambá
Renata Vilar de Almeida
Renato Correa Toledo de Aquino
Renato Luiz da Costa

Rita de Cássia
Rita de Cássia Sena da Silva
Rodrigo Paidano Alves
Romário Chaves Delgado
Rômulo Falabelo Pereira
Ronifer Lopes de lima
Rosângela Maria Coelho de Oliveira
Roseli Aparecida Correia
Rosinaldo Rodrigues
Sabrina Brandão Cardoso
Sabrina Costa Lima
Samanta Gabriela Souza da Silva
Sandro Junkes
Sara Moreira de Souza
Sérgio Litholdo
Shirllei Moreira do Nascimento
Silvane Silva
Silvia Isabel Galvan Guevara
Silvio Luis Ferreira da Silva
Sinandra Carvalho dos Santos Fernandes
Siuhelem Rocha da Silva
Solange Mascherpe
Sônia Maria Montovani
Stephane Peres Garcia
Suelen Cardoso ramos
Tamila Kleine
Tatiana Cunha
Tatiana Garcia
Tayara Nazário de Souza
Terezinha Socorro Lira Ribeiro
Thabata Carbinatti
Thaís Alves da Silva
Thiago José de Castro Nascimento
Thifany da Silva do Vale Farto
Tuani Iovana Nogueira
Valdemir dos Santos de Lima
Valeria aparecida ferratone
Vanessa de Carvalho Ferreira
Vanessa Vieira Moraes
Vanilson Costa
Victor Machado de Melo Guimarães
Vitória Oliveira
Wanderley souza sampaio
Washington Rocha de Albuquerque
Wendel Moreira Dias
Wilcilene de Souza Ribeiro
Willian Barbosa Simioni
Yan Nogueira Leite De Freitas
Yuri Silva de Souza.
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Referências

II RELATÓRIO LUZ DA SOCIEDADE CIVIL DA AGENDA 2030

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL BRASIL 

fonte: https://brasilnaagenda2030.files.wordpress.com/2019/08/

relatorio_luz_portugues_19 _download_v3.pdf

ODS 1 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods1/

ODS 2 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods2/

ODS 3 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods3/

ODS 4 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods4/

ODS 5 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods5/

ODS 6 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods6/

ODS 7 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/

ODS 8 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods8/

ODS 9 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods9/

ODS 10 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods10/

ODS 11 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/

ODS 12 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/

ODS 13 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods13/

ODS 14 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods14/

ODS 15 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/

ODS 16 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods16/

ODS 17 - Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/ods17/
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