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APRESENTAÇÃO

Este guia foi elaborado para auxiliar as Prefeituras e outras instituições 
públicas e privadas no trabalho de Informar e sensibilizar os seus 
colaboradores e parceiros em relação aos conteúdos da Agenda 2030 
e os seus Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e da Nova 
Agenda Urbana (NAU) – ferramentas importantes para alcançarmos 
um mundo novo, onde as cidades serão sustentáveis e para todos.

Criados pela Organização das Nações Unidas (ONU), esses conteúdos 
são transformadores e nos mostram que melhorar a vida das 
pessoas está no refletir sobre qualquer ação, desde as mais simples  e 
corriqueiras até as mais sofisticadas. E, principalmente, nas decisões 
e atitudes e em assumi-las como compromisso.

Que esta publicação seja inspiradora e nos impulsione para o caminho
que aproxima, de forma igualitária, da paz, da prosperidade e da 
qualidade de vida com as quais todos sonhamos e merecemos.

João Carlos Ortega 
Secretário do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU) 

Superintendente do Paranacidade



APRESENTAÇÃO
 

O Paranacidade está comprometido com a Agenda 2030, os ODSs e a
Nova Agenda Urbana (NAU). Suas ações, no apoio às Prefeituras, na 
busca do Desenvolvimento Urbano, são realizadas de acordo com os 
critérios que levam à sustentabilidade. Faz parte do cotidiano do seu 
corpo técnico e de todos os seus empregados.

É atitude permanente no Paranacidade levar esses Planos de Ação 
aos Municípios, aos Gestores Públicos, Instituições Públicas, Empresas 
parceiras e à população em geral para multiplicar a ideia de que as 
Cidades podem ser solidárias, igualitárias e resilientes.
 
O Desenvolvimento Urbano Sustentável, como indicado nessas 
Agendas Globais, é tema recorrente nas atividades da Empresa, 
como na Análise, Acompanhamento e Fiscalização de ações; no Site 
e nas páginas de Redes Sociais; em documentos e nas placas de 
obras; em palestras, eventos internos e externos; em entrevistas e no 
atendimento às Prefeituras.

Este Guia é mais uma ferramenta para disseminar essas informações 
e facilitar a internalização dos seus conteúdos. É uma publicação 
aberta, conforme preconizam os ODSs. Pode ser usada, copiada e 
replicada. É de todos e pelo bem de todos.

Álvaro Cabrini 
Superintendente Executivo do Paranacidade
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1 - O que é este Guia

Este Guia de Implantação apresenta a metodologia e os resultados 
da 1ª Campanha de Sensibilização Interna sobre a Agenda 2030 e os 
seus Objetivos do Desenvolvimento Sustentável realizada junto aos 
colaboradores do Serviço Social Autônomo Paranacidade durante o 
mês de dezembro de 2020.

A sua produção tem como objetivos auxiliar instituições públicas 
ou privadas a desenvolverem as suas próprias campanhas 
para disseminar as propostas dos ODSs e sensibilizar os seus 
funcionários/empregados sobre a importância de pensar e agir 
em busca de ambientes sustentáveis, nos espaços urbanos, de 
trabalho e de convivência.

O conteúdo que segue traz a série de matérias jornalísticas 
distribuídas pelo site e redes sociais do Paranacidade e do Governo 
do Paraná e os links necessários à implantação da Campanha. 
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2 - O que são os ODSs 

 
 
Os ODSs integram a Agenda 2030 e foram estabelecidos pela ONU, 
em 2015, para estimular países, governos, instituições públicas e 
privadas, empresas e o conjunto da sociedade a buscarem, até 2030, 
a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e igualitária. 
 
Os 17 ODSs e suas 169 metas propõem garantir o cumprimento 
dos Direitos Humanos, acabar com a pobreza, lutar contra 
desigualdades, discriminações e injustiças de todos os tipos, 
proteger o meio ambiente, garantir o uso racional dos recursos 
naturais e agir contra as mudanças climáticas. Também fazem 
parte promover a prosperidade e o trabalho decente para todos, 
universalizar o atendimento à saúde, o acesso à educação de 
qualidade e a proteção social. 
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2.1 - Os 5 Ps da Agenda 2030

A Agenda 2030 foi elaborada a partir de cinco eixos que 
definem as áreas de ação propostas: Pessoas, Prosperidade, 
Parcerias, Paz e Planeta.

Pessoas: Para acabar com a 
pobreza e a fome em todas 
as suas dimensões; e garantir 
que todos possam desenvolver 
seus potenciais com dignidade 
e igualdade em um ambiente 
saudável. 

Prosperidade: Para assegurar 
que todos possam desfrutar 
de uma vida próspera e de plena realização pessoal; e que o 
progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia 
com a natureza.

Parcerias: Para implementar a Agenda por meio de acordos 
globais com base na solidariedade e que tenham como objetivo 
o desenvolvimento sustentável. Ênfase especial nas necessidades 
dos mais pobres e mais vulneráveis, com a participação de todos: 
países, grupos interessados e pessoas.

Paz: Para promover sociedades pacíficas, justas, inclusivas, 
livres do medo e da violência; destaque para a correlação e 
interdependência entre a paz e o desenvolvimento sustentável. 
 
Planeta: Para proteger o planeta da degradação (pela 
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produção e consumo sustentáveis, gestão sustentável dos 
recursos naturais e medidas urgentes de combate às mudanças 
climáticas) e, assim,  atender as necessidades das gerações 
presentes e futuras.
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 3 - O GODSNAU 
 
O Grupo da Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e da Nova Agenda Urbana (GODSNAU) é formado 
por Empregados do Paranacidade. Atua para sensibilizar, 
articular, mobilizar, internalizar e implementar os conteúdos 
dessas agendas globais junto aos demais colaboradores da 
empresa e, em especial, às 399 Prefeituras do Estado do Paraná.

São, também, suas funções promover e participar de parcerias 
com Órgãos e Entidades Governamentais, do Legislativo e do 
Judiciário, Instituições Acadêmicas, Instituições Internacionais 
e Organizações da Sociedade Civil que beneficiem a adoção da 
Agenda 2030 e da NAU nas suas rotinas e decisões.

O Grupo, para estar próximo dos públicos com os quais 
atua, é composto por representantes de Coordenadorias 
Técnicas e Administrativas e dos seis Escritórios Regionais 
(ER) do Paranacidade.
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4 - A Campanha e como implementá-la

Este método divide a Campanha de Sensibilização em cinco etapas a 
serem realizadas, preferencialmente, por 18 dias seguidos:

a - enviar mensagem eletrônica;
b - visualizar o vídeo do dia; 
c - responder à pergunta; 
d - coletar respostas; e 
e - divulgar resultados e links para ampliar o conhecimento.

A cada dia, serão cumpridas as cinco etapas. No primeiro dia, o tema 
é a Agenda 2030; no segundo, o ODS 1 (Erradicação da Pobreza); no 
terceiro dia, o ODS 2 (Fome Zero e Agricultura Sustentável); e, segue 
assim até o ODS 17.

Todos os colaboradores são convidados a participar, independente 
do cargo que ocupam.

a - enviar mensagem eletrônica:
o responsável pela Campanha envia e-mail a todos os colaboradores; 
menciona a Campanha e o ODS do dia, convida para assistir ao vídeo, 
oferece o link de acesso e explica os procedimentos seguintes; 

b -  visualizar vídeo do dia: 
os colaboradores participantes recebem o e-mail, acessam o link e 
visualizam o vídeo do dia. 

Os vídeos utilizados foram produzidos e distribuídos, via Internet, pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
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c - responder à pergunta: 
promove a reflexão individual sobre o que foi abordado no vídeo. 
Os participantes respondem à pergunta em uma plataforma da 
Internet (https://www.mentimeter.com). O responsável pela 
Campanha envia o link de acesso ao local onde a pergunta do dia 
será respondida pelos participantes. Nesta atividade, a resposta 
deve ser dada com apenas uma palavra.

d - coletar respostas: 
as respostas encaminhadas são apresentadas pelo aplicativo em 
um gráfico do tipo “nuvem de palavras”. As mais citadas aparecem 
maiores e mais ao centro. Um novo gráfico é obtido a cada dia. 
Apenas as respostas aparecem; os participantes não são identificados.

e - divulgar resultados e links para ampliar o conhecimento:
os resultados diários da Campanha de Sensibilização devem ser 
publicados nas Redes Sociais, no Site Corporativo, encaminhado aos 
veículos de comunicação como press-releases.
 
Essas publicações terão impacto maior se forem acompanhadas 
por imagens (a “nuvem de palavras”, o símbolo do respectivo ODS) 
e de links para ampliar o conhecimento dos participantes e demais 
leitores (páginas da internet onde os ODSs são abordados). Os links 
sugeridos estão na coleção de matérias realizadas pela Assessoria de 
Imprensa do Paranacidade, mais adiante, nesta edição).

Como usar o mentimeter.com – O passo a passo para o uso da 
plataforma https://www.mentimeter.com/ com orientações para o 
responsável e para os participantes da Campanha de Sensibilização está 
no fim desta edição. Clique aqui para acessar.
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5 - Coleção de matérias 
 
As matérias, a seguir, produzidas pela Assessoria de Imprensa do 
Paranacidade, são exemplos de como podem ser preparadas para 
divulgar a Campanha de Sensibilização. Adaptadas, também foram 
postadas em redes sociais, nas páginas do Paranacidade.

Os textos, na íntegra ou em partes, podem ser utilizados livremente 
por outras entidades, para divulgar as suas respectivas Campanhas, 
desde que mantido o sentido original e respeitada a fonte. 
No caso das declarações, estas, obrigatoriamente devem ser 
mantidas na íntegra, identificadas por aspas e seguidas dos 
nomes dos seus autores.

- As matérias estão em ordem de execução da Campanha.

- O link para o vídeo correspondente a cada matéria antecede o texto.

- Os links para a ampliação do conhecimento estão no corpo ou no fim 
de cada matéria.
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Primeiro dia - A Agenda 2030 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/2ZqH9TU

5.2 - Pergunta do dia: 
O que é para você a Agenda 2030 e os seus ODSs?

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 
 

5.5 - Matéria do dia 
 
Paranacidade faz campanha para sensibilizar 
colaboradores à Agenda 2030 e aos ODSs

O Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria do De-
senvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), realizou campanha 
de sensibilização dos seus funcionários sobre os conteúdos propostos 
pela Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs). A ação foi desenvolvida pelo GODSNAU, grupo de funcionários 
responsável por disseminar os conceitos propostos pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) para a transformação das cidades em espa-
ços para todos, via parcerias que viabilizem a erradicação da pobreza, 
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a promoção da prosperidade e 
de realizações pessoais, ações 
ambientalmente corretas, com a 
garantia da paz e da segurança.

Durante 18 dias foram enviadas 
mensagens com um vídeo (dis-
tribuídos pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
– IBGE) e uma pergunta sobre os 
itens a serem discutidos. Diaria-
mente, o conjunto de respostas 
foi submetido a um aplicativo gerador de um gráfico no formato de 
nuvens de palavras que revelam os conceitos mais valorizados em cada 
item. “A campanha foi desenvolvida por todos os integrantes do GODS-
NAU e produziu ótimos resultados. Pudemos perceber desde o en-
volvimento com o tema, a sensibilização sobre a importância de cada 
item, sobre como cada indivíduo percebe a maneira de atuar em prol 
da criação de ambientes sustentáveis e o efeito multiplicador de toda a 
discussão”, afirmou o coordenador do Grupo, Geraldo Luiz Farias.

O GODSNAU é formado por funcionários de todos os Escritórios Regio-
nais do Paranacidade e tem a missão de apresentar a Agenda 2030 e os 
ODSs a todas as Prefeituras paranaenses, seus gestores e corpos técni-
cos. “A intenção é transformar a Campanha em um modelo que possa 
ficar disponível e ser aplicado em outros Órgãos do Governo do Para-
ná, em Prefeituras, Organizações Não-Governamentais e até mesmo 
empresas interessadas na promoção de sociedades justas, inclusivas e 
solidárias”, enfatizou Geraldo.

Link para ampliação de conhecimento: 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/
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Segundo dia - ODS 1 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/3prI0hO 

5.2 - Pergunta do dia: 
Como erradicar a pobreza?

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 
 

5.5 - Matéria do dia 
 
Campanha propõe Agenda 2030 e os ODSs 
como guias de ações à sociedade

Promover debates sobre as possibilidades de solução aos grandes pro-
blemas da atualidade é uma das metas da Campanha de Sensibilização 
realizada no Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secre-
taria de Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU). Durante 
18 dias, os funcionários receberam perguntas e vídeos relacionados 
aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs), propostos 
pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). As respos-
tas foram apresentadas em gráficos no formato de nuvens de palavras, 
com destaque para as mais citadas durante a consulta.
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Os esforços para erradicar a pobre-
za fizeram parte do segundo dia de 
atividades. “A Agenda 2030 e os 
ODSs podem orientar as ações das 
pessoas, Governos, Academias e 
empresas. Independente da ativida-
de, todos podemos trabalhar cons-
cientemente pela paz, pela prospe-
ridade e pela formação de parcerias 
que promovam o desenvolvimento 
sustentável, inclusivo e igualitário”, 
disse Adriana de Souza Gaio, do 
Escritório Regional do Paranacidade, 
em Maringá, e integrante do GODSNAU, grupo de funcionários respon-
sáveis pela disseminação dos conceitos do desenvolvimento sustentá-
vel e pela elaboração da Campanha.

O método pode ser aplicado em qualquer Instituição Pública ou priva-
da para sensibilizar seus funcionários a respeito do desenvolvimento 
sustentável. O modelo desenvolvido no Paranacidade estará disponível 
às Prefeituras, Órgãos do Governo do Paraná, Organizações Não Gover-
namentais e empresas interessadas.

Links para ampliação de conhecimento: 

http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/3scGjGV
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Terceiro dia - ODS 2 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/3bh1vo8 

5.2 - Pergunta do dia: 
O que fazer para erradicar a fome?

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 
 

5.5 - Matéria do dia 
 
Campanha estimula debate à criação de Políticas Públicas
 
Discutir a criação de Políticas Públicas para enfrentar os desafios 
do desenvolvimento sustentável está entre os objetivos da Campa-
nha de Sensibilização realizada no Serviço Social Autônomo Para-
nacidade, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas (SEDU). O tema central foi o conteúdo da Agenda 
2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) e os seus Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável (ODSs). Durante 18 dias, os fun-
cionários receberam vídeos e perguntas sobre problemas como, 
por exemplo, a erradicação da fome. Com as respostas, foram 
gerados gráficos em forma de nuvens de palavras que mostram os 
principais resultados obtidos.
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“A proposta foi provocar uma refle-
xão sobre o que podemos fazer, no 
dia a dia, para promover a paz, a 
prosperidade e a busca de parcerias 
que viabilizem o desenvolvimento 
de forma sustentável”, explica Adria-
no Andrade, do Escritório Regional 
do Paranacidade, em Guarapuava.  
Andrade é integrante do GODSNAU, 
grupo de funcionários encarregado 
de levar aos Municípios os concei-
tos estabelecidos na Agenda 2030. 
“Nessa primeira etapa, foram ações 
internas entre os funcionários do Paranacidade. Agora, iremos às Pre-
feituras, levar as informações necessárias para que esse debate tam-
bém aconteça nos Municípios”, enfatizou.

A erradicação da fome é o ODS número 2. De acordo com a ONU, a 
solução virá a partir de linhas de trabalho que incluam as práticas agrí-
colas sustentáveis, o apoio à agricultura familiar e o acesso à terra, à 
tecnologia e ao mercado.

Links para ampliação de conhecimento: 

http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/3k61rLV
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Quarto dia - ODS 3 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/2M7wSZU 

5.2 - Pergunta do dia: 
Como garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar 
para todos? 

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 

5.5 - Matéria do dia 
 
Campanha exige reflexão à qualidade na área de saúde

O acesso à saúde de qualidade, uma das principais demandas da socieda-
de brasileira, foi um dos temas abordados com os funcionários do Serviço 
Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria do Desenvolvimen-
to Urbano e de Obras Públicas (SEDU), na Campanha de Sensibilização 
para a Agenda 2030 e os ODSs, definidos pela Organização das Nações Uni-
das (ONU). Em 18 dias, foram distribuídos vídeos e perguntas. O objetivo 
foi promover a reflexão sobre a importância e como atender a cada item.

O acesso ao atendimento de saúde de qualidade e a promoção do bem-es-
tar para todos, em todas as idades, estão descritos no ODS 3. Nas metas 
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dessa proposta estão: a redução da 
mortalidade materna; acabar com as 
mortes evitáveis de recém-nascidos 
e de crianças até os cinco anos; com 
as epidemias de AIDS, tuberculose, 
malária e doenças tropicais, entre 
outras. Embora os ODSs sejam pro-
postas globais, a ideia da Campanha é 
estimular a discussão sobre soluções 
para os desafios estaduais. Entre as 
principais respostas, aparecem: “pre-
venção”, “educação”, “saneamento”, 
“acesso aos serviços de saúde”, “SUS 
com qualidade” e o aprimoramento de “políticas públicas de saúde”.

GODSNAU - De acordo com a coordenadora de Projetos do Paranacida-
de, Virgínia Thereza Nalini, e, ainda, integrante do GODSNAU, grupo de 
funcionários responsável pela disseminação dos conceitos constantes 
na Agenda 2030, os Municípios paranaenses têm uma boa rede de Pos-
tos de Saúde. Ela explica que o desafio é “perceber se a estrutura aten-
de as necessidades da comunidade onde está inserida; onde precisa 
ser melhorada ou ampliada; conferir as condições das ruas de acesso e 
os demais itens que viabilizam o atendimento de qualidade”.

No dia a dia, Virginia conta com a ferramenta Sedu/Paranacidade Intera-
tivo, que traz dados georreferenciados de todas as cidades paranaenses e 
mostra onde estão os equipamentos públicos. “O importante é conseguir 
trazer para o dia a dia os conceitos da Agenda 2030”, enfatiza. O principal 
objetivo, no Paranacidade, com a criação do GODSNAU (Grupo ODS e da 
Nova Agenda Urbana) é levar os conceitos que norteiam o desenvolvimen-
to sustentável aos gestores e técnicos municipais, de forma que possam 
criar suas Políticas Públicas e orientar nas decisões sobre investimentos.   

Links para ampliação de conhecimento: 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/37JlwD5
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Quinto dia - ODS 4 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/2OMAGk5 

5.2 - Pergunta do dia: 
Como assegurar a educação e promover oportunidades de
aprendizagem para todos? 

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 

5.5 - Matéria do dia 
 
Pesquisa aponta referências de garantias ao acesso à educação

Pesquisa realizada com os funcionários do Serviço Social Autônomo Para-
nacidade, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras 
Públicas (SEDU), apontou o “investimento e igualdade” como os princi-
pais itens para assegurar a educação e oportunidades de aprendizagem a 
todos. Outros itens como “capacitação dos professores”, “universalização 
do ensino até os 16 anos”, e a “boa administração do dinheiro público” 
também tiveram destaques. A consulta foi feita dentro da Campanha de 
Sensibilização aos temas da Agenda 2030 e os seus Objetivos do Desenvol-
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vimento Sustentável (ODSs), da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU).

Durante 18 dias do último mês de de-
zembro, o corpo funcional do Parana-
cidade recebeu, diariamente, vídeos 
sobre a Agenda 2030, os 17 ODSs e 
perguntas que, ao serem respondi-
das, estimularam a reflexão sobre 
cada item. A questão da educação 
está proposta no ODS 3, que aponta 
para a necessidade de qualificação 
dos professores, ampliar o número de 
bolsas de estudo para o ensino superior nos Países em Desenvolvimento e 
garantir aos estudantes os conhecimentos para a promoção do desenvolvi-
mento sustentável, entre outros. Para conhecer o ODS 3 na íntegra, acesse: 
http://www.agenda2030.org.br/ods/4/.

O método de sensibilização desenvolvido e aplicado no Paranacidade 
estará disponível também para as Prefeituras, como uma das atividades 
do GODSNAU, grupo de colaboradores responsável pela disseminação dos 
conceitos que levam ao desenvolvimento sustentável conforme proposi-
ção das Nações Unidas.   

Links para ampliação de conhecimento:
 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/3k1zVPA
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Sexto dia - ODS 5 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/37rjgQK

5.2 - Pergunta do dia: 
Como promover e assegurar a igualdade de gênero? 

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 

5.5 - Matéria do dia 
 
Como promover e assegurar a igualdade de gênero?
 
Uma das metas do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS 
5), da Organização das Nações Unidas (ONU), traz como necessi-
dade para o equilíbrio entre homens e mulheres na sociedade, a 
garantia da “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”. Não por acaso 
a palavra “oportunidade” foi a mais citada pelos funcionários do 
Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria do 
Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), na pesquisa 
aplicada durante a Campanha de Sensibilização para os conteúdos 
da Agenda 2030 e os seus ODSs.
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No período de 18 dias, os funcionários 
do Paranacidade receberam vídeos 
sobre cada um dos itens da Agenda 
2030, os ODSs, com perguntas para 
serem respondidas. Nesse item, além 
de “oportunidade”, apareceram tam-
bém, com destaque, “respeito, edu-
cação, remuneração, esclarecimento 
e mudança cultural”, entre outros. Na 
sua totalidade, o ODS 5 recomenda o 
ajuste de equilíbrio entre os gêneros, 
de acordo com as realidades nacio-
nais, e alcança os maiores problemas 
verificados no planeta, como a violência de qualquer tipo contra mulheres 
e meninas, a falta de acesso aos recursos econômicos, de forma igualitária, 
e as mais variadas formas de discriminação.

PARA TODOS - O método desenvolvido no Paranacidade, disponível para 
aplicação em instituições como Prefeituras, Governos Estaduais e Fede-
ral; organizações do Terceiro Setor e empresas privadas, foi desenvolvido 
com base nos 5 Ps, da Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável 
(Pessoas, Prosperidade, Paz, Planeta e Parcerias). A metodologia define 
que, na primeira fase, os colaboradores recebam os vídeos e as pergun-
tas. Em seguida, em reuniões ou individualmente, respondam à série de 
perguntas e – a partir das respostas – são criadas as “nuvens de palavras”. 
Ao final do processo, podem ser desenvolvidos documentos que reflitam 
as transformações, na compreensão e na cultura da instituição, sobre os 
itens abordados. 

Links para ampliação de conhecimento: 
 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/3bkIste
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Sétimo dia - ODS 6 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/2NJkrE8 

5.2 - Pergunta do dia: 
Como assegurar água potável e saneamento para todos? 

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 

5.5 - Matéria do dia 
 
Paranacidade debate o acesso à água potável e ao saneamento
 
Está nos noticiários. A crise hídrica, que levou ao racionamento de água 
na Região Metropolitana de Curitiba, potencializa a importância do Obje-
tivo do Desenvolvimento Sustentável 06, da Agenda 2030, da Organização 
das Nações Unidas (ONU). A proposta visa a disponibilidade e a gestão 
sustentável da água e do saneamento. O tema fez parte da Campanha de 
Sensibilização sobre os ODSs realizada com os funcionários do Serviço So-
cial Autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas (SEDU).

Questionados sobre as alternativas para assegurar água potável e o sane-
amento para todos, os funcionários responderam “conscientização”, que 
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remete a ações educativas; “econo-
mizar”, em referência à necessidade 
de mudança de comportamento; e 
“infraestrutura”, sobre a aplicação 
de recursos públicos e outros inves-
timentos em captação, tratamento e 
distribuição de água, além da coleta e 
tratamento de esgotos.

A pesquisa apontou também itens 
como “priorização, tecnologia, uso 
consciente, preservação de nascentes, 
universalizar o consumo e investimentos em saúde. O objetivo da Cam-
panha é criar multiplicadores para levar aos Municípios os conceitos que 
compõem a Agenda 2030. A ação dura 18 dias, com a apresentação de 
vídeos e perguntas sobre todos os ODSs.

O ODS 06 propõe “a participação da comunidade na gestão da água e 
do saneamento; a cooperação entre países e na gestão de fontes trans-
fronteiriças; proteger ecossistemas; reduzir a poluição e acabar com o 
esgoto a céu aberto.

Todas as 345 cidades atendidas pela Sanepar têm 100% da população 
urbana abastecida com água potável e 74,2% têm acesso à rede coletora 
de esgoto, bem acima da média nacional de 53,2%, sendo que 100% do 
esgoto coletado é tratado – a média nacional de tratamento é de 46,3%. 

“A determinação do nosso Governo é investir fortemente em saneamento, 
para que mais cidades paranaenses sejam reconhecidas pela qualidade 
deste serviço”, enfatizou o governador Carlos Massa Ratinho Junior (ma-
téria publicada na Agência Estadual de Notícias em 13 de março de 2020 - 
http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=106041).

Links para ampliação de conhecimento: 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/3behnYy
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Oitavo dia - ODS 7 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/3ptTYYl
 
5.2 - Pergunta do dia: 
Como garantir o acesso ininterrupto à energia de fonte limpa e renovável? 

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 

5.5 - Matéria do dia 
 
Energia limpa depende de investimento, inovação e tecnologia
 
“Investimento, inovação e tecnologia” foram as principais respostas obtidas 
em consulta aos funcionários do Serviço Social Autônomo Paranacidade, 
vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas 
(SEDU), dentro da Campanha de Sensibilização sobre a Agenda 2030 e os 17 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs), propostos pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU). A formação de “parcerias público-privadas” e 
os “programas de incentivo” também estão entre as principais citações.

Durante 18 dias, os funcionários do Paranacidade receberam links para 
vídeos que abordam os conteúdos e responderam a perguntas que forma-
ram gráficos do tipo nuvem de palavras. O objetivo foi sensibilizar para a 
importância dos temas e criar multiplicadores que possam atuar junto às 
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Prefeituras no repasse às informações.

As respostas revelam a sintonia entre 
o corpo funcional e os programas no 
segmento energético implementados 
nos Municípios, via recursos liberados 
pela SEDU e operação do Paranaci-
dade. Um deles é o “Ilumina Paraná”, 
que viabiliza a substituição dos tradi-
cionais sistemas de iluminação pública 
por conjuntos de luminárias a LED.

A troca de tecnologia traz economia de recursos públicos, a partir do 
menor consumo, e diminui a demanda pela geração de energia. Além 
desses ganhos financeiros e ambientais, a inovação oferece ruas melhor 
iluminadas e mais seguras para pedestres e condutores de veículos. Outra 
vantagem é que os recursos economizados podem ser aplicados em mais 
projetos em benefício da população, em uma equação de equilíbrio das 
contas das administrações municipais.

Em outra linha de atendimento, 245 edifícios públicos serão transformados 
em autossuficientes na produção de energia com a implantação de sistemas 
de geração fotovoltaica. É o Programa Zero Energia, que teve o seu Projeto 
Piloto iniciado no ano passado com o investimento de R$ 48 milhões. Os 
primeiros municípios beneficiados são Cascavel, Fazenda Rio Grande, Foz 
do Iguaçu, Paranavaí, Maringá e São José dos Pinhais, com a implantação 
em escolas municipais; além de Balsa Nova, onde a tecnologia será aplica-
da em 28 prédios da administração municipal e na iluminação pública. As 
ações do Programa Zero Energia e de Eficiência Energética são resultado 
de parceria entre a SEDU, Paranacidade, Fomento Paraná, Petinelli Con-
sultoria e Engenharia, o Green Building Council Brasil (GBC) e Companhia 
Paranaense de Energia (COPEL). 

Links para ampliação de conhecimento: 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/3k1GLVq
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Nono dia - ODS 8 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/3k42fAQ 

5.2 - Pergunta do dia: 
Como garantir, com trabalho decente, o emprego pleno e produtivo? 

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 

5.5 - Matéria do dia 
 
Funcionários do Paranacidade identificam ações para atingir o ODS 8
 
Promover o desenvolvimento econômico, o crescimento da produtividade 
e da renda per capita estão entre as metas do Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável 8 (ODS 8) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 
(ONU). O tema fez parte da Campanha de Conscientização realizada com os 
funcionários do Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secreta-
ria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU). Gerou refle-
xões e a indicação de caminhos na direção ao desenvolvimento sustentável.

No fim do processo, foram apontados a universalização de oportunidades, 
as parcerias público-privadas, o planejamento e o acesso à educação e 
à capacitação técnica como viabilizadores do trabalho decente, pleno e 
produtivo e com equidade. O resultado aparece em gráfico, do tipo nuvem 
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de palavras, formatado a partir das 
respostas dadas. A metodologia visa 
estimular a discussão sobre o desen-
volvimento sustentável e está disponí-
vel para outras instituições.

JÁ É REALIDADE - No dia a dia da 
SEDU e do Paranacidade, o cum-
primento do ODS 8 se dá também 
por investimentos que viabilizam a 
construção de Barracões Industriais, 
Barracões Comerciais e Centros de 
Eventos. Durante os anos de 2019 e 2020, um total de 49 municípios, 
de todas as Regiões do Estado, recebeu a aprovação de R$ 35 milhões 
que viabilizaram a construção de 60 unidades.

O esforço, de acordo com o secretário da SEDU, João Carlos Ortega, 
“visa estimular empresas, fortalecer as economias locais, gerar mais 
emprego e renda e criar atrativos para manter os jovens nos seus res-
pectivos Municípios”.

ESTÍMULOS - Os Barracões Industriais abrigam pequenas empresas 
como marcenarias e oficinas que atendem o mercado local e regional. 
Já os Centros Comerciais e os Centros de Eventos têm a função de 
estimular a indústria e o comércio regional ao se tornarem locais de 
referência para a comercialização de produtos entre empresas ou dire-
tamente aos consumidores finais.

“Economias locais e regionais mais fortes significam melhores oportuni-
dades de emprego e o aumento na arrecadação no próprio Município. A 
cidade ganha com mais dinheiro em circulação e com mais recursos para 
políticas públicas em benefício dos seus habitantes”, enfatiza Ortega.

Links para ampliação de conhecimento: 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/2M43wLX
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Décimo dia - ODS 9 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/3pu1jal

5.2 - Pergunta do dia: 
Que ação você sugere para promover a indústria e a inovação? 

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 

5.5 - Matéria do dia 
 
Infraestrutura e inovação geram melhor qualidade de vida 

O investimento em infraestrutura e inovação é apontado pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) como condição básica para o crescimento econô-
mico, de acordo com o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 9 (ODS 9), 
da Agenda 2030. A discussão sobre o tema chegou a todos os funcionários 
do Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria do De-
senvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), durante a Campanha 
realizada para sensibilizar sobre as formas de atingir, nos Municípios parana-
enses, as metas estabelecidas pela Organização Internacional.

O debate resultou em um gráfico (nuvem de palavras), com destaque para 
o “planejamento, a educação, o fomento, subsídios e a adoção de políticas 
públicas transparentes” – itens em sintonia com o ODS 09. De acordo com 
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a ONU, infraestrutura adequada e 
resiliente é condição para o desenvolvi-
mento sustentável. Ou seja, investir em 
terminais de transporte, na produção e 
distribuição de energia, estradas e via-
dutos fortalece e incentiva a indústria 
local; boa infraestrutura gera melhorias 
na educação e é base para a inovação e 
para consolidar núcleos de pesquisa.

O processo de desenvolvimento 
sustentável gera agregação de valor 
ao trabalho, pela especialização profissional, e a melhoria da qualidade de 
vida para mais e mais pessoas. Do ODS 9 também se destacam o acesso às 
tecnologias de informação e a necessidade de apoiar o desenvolvimento 
tecnológico para gerar inovação e produção de bens mais valorizados.

A aplicação do ODS 9 nos projetos de apoio ao desenvolvimento dos Municí-
pios, viabilizados com recursos liberados via SEDU e operação do Paranacida-
de, se traduz em obras que fortalecem Cidades e Regiões. O Novo Terminal 
do Aeroporto de Cascavel, por exemplo, inaugurado recentemente após 
investimento de R$ 40 milhões do Governo do Paraná, Governo Federal e 
do Município, atende a Região Metropolitana de Cascavel e outras cidades 
do Oeste, Sudoeste e Noroeste do Estado, importantes núcleos produtores e 
exportadores de diversos segmentos agrícolas, da pecuária e da indústria.

Fortalecer a estrutura de transporte inclui construções e readequações 
em Rodoviárias e Terminais de Transporte Urbano em diversas Regiões do 
Estado. Essas ações da SEDU-PARANACIDADE beneficiam as populações de 
Campo Largo, Francisco Beltrão, Guaraniaçu, Guaratuba, Jaguapitã, Mam-
borê, Sengés, Toledo, Turvo, Umuarama e todas as cadeias produtivas e de 
comércio em operação nesses municípios e arredores.

Links para ampliação de conhecimento: 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/3dDP7Sb
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Décimo-primeiro dia - ODS 10 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/2Zr4PYq 

5.2 - Pergunta do dia: 
Como reduzir as desigualdades? 

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 

5.5 - Matéria do dia 
 
Educação é caminho para reduzir desigualdades

A principal resposta para a pergunta “Como reduzir as desigualdades?” Foi: 
“Educação”. O questionamento apareceu durante a Campanha de Sensibili-
zação para os conteúdos da Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimen-
to Sustentável (ODSs), da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada 
junto ao corpo de funcionários do Serviço Social Autônomo Paranacidade, 
vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas 
(SEDU).  As respostas, que incluem ainda “redistribuição de renda, oportuni-
dades, inclusão, governança, parcerias e gestão pública”, revelam o engaja-
mento da entidade às propostas da Instituição Internacional e o alinhamen-
to com o Plano de Governo de Ratinho Junior ao Estado do Paraná.

A redução das desigualdades está prevista no ODS 10. De acordo com a 
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ONU, “o mundo é mais desigual hoje 
do que em qualquer momento da 
história, desde 1940”, resultado de dis-
criminações, diferenças legais, culturais 
e econômicas em países e entre países. 
Para os funcionários do Paranacida-
de, a solução para o problema passa 
principalmente pela educação. A visão 
corrobora o lema de “não deixar nin-
guém para trás”, lembrado inúmeras 
vezes pelo governador e que orienta os 
Programas do Governo do Paraná.

NINGUÉM PARA TRÁS - A orientação aparece em mais de mil ações realiza-
das pela SEDU-Paranacidade, desde janeiro de 2019, que favorecem o cres-
cimento da qualidade no ensino. Do total de R$ 206 milhões investidos, mais 
de R$ 14 milhões foram destinados à construção, reforma e ampliação de 
30 Escolas Municipais; outros R$ 8,6 milhões viabilizaram obras em creches; 
quatro Teatros foram construídos com mais de R$ 4 milhões em recursos.

Além disso, hoje, os Municípios paranaenses têm 18 novos Centros Cultu-
rais; 24 Ginásios de Esportes novos, reformados ou ampliados; 145 unidades 
Meu Campinho; 40 campos de futebol/quadras de esportes implantadas ou 
reformadas e dezenas de veículos como automóveis, vans e ônibus para o 
transporte escolar ou apoio às atividades escolares.

A Campanha realizada no Paranacidade foca na sensibilização dos funcioná-
rios para a importância de perceber como os ODSs podem ser aplicados nas 
atividades do dia a dia e em alertar para a necessidade de políticas públicas 
inclusivas que gerem o desenvolvimento sustentável. O método, que envol-
ve a visualização de vídeos e o questionamento de itens relativos a todos os 
ODSs, está disponível para aplicação em outras Instituições.

Links para ampliação de conhecimento: 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/2NavXbJ
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Décimo-segundo dia - ODS 11 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/2NkGQYf
 
5.2 - Pergunta do dia: 
Cidades de todos: sustentáveis, inclusivas e igualitárias. Como atingir? 

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 

5.5 - Matéria do dia 
 
Planejamento é a principal ferramenta que garante a cidade de todos 

A busca pela cidade sustentável, inclusiva e igualitária, que ofereça educa-
ção e oportunidades com equidade, em ambiente seguro, saudável e de 
cuidados com o meio ambiente, descrita no Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável 11 (ODS), da Organização das Nações Unidas (ONU), depende de 
planejamento que atenda as principais demandas da comunidade.

A constatação está nas respostas obtidas durante a Campanha de Sensibili-
zação para a Agenda 2030 da ONU, realizada com os funcionários do Serviço 
Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas (SEDU). O conjunto de respostas aponta para 
o “planejamento e o planejamento urbano”, a “educação”, a atuação dos 
“Conselhos Comunitários”, as “Políticas Públicas” e os “investimentos”.
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A Campanha foi realizada para esti-
mular o debate sobre os conteúdos 
da Agenda 2030 e ressaltar as ações 
que recebem o apoio do Governo do 
Estado. A metodologia inclui vídeos e 
uma série de perguntas e está disponí-
vel para aplicação em outras entidades. 
Elaborar ou revisar o Plano Diretor 
Municipal (PDM) pode determinar 
o desenvolvimento do Município na 
direção do melhor aproveitamento dos 
espaços públicos; otimizar os sistemas 
de mobilidade urbana, o ensino, as condições sanitárias, a habitação, a aten-
ção ambiental e estimular a geração de renda, conforme previsto no ODS 11.

De acordo com a analista de Desenvolvimento Municipal do Paranacidade, 
Maria Inês Terbeck, “o planejamento pode tornar as cidades mais solidárias, 
mais humanizadas, resilientes e intensificar o uso das novas tecnologias”.

A revisão do PDM, previsto em Lei para acontecer a cada 10 anos, conta com 
o apoio da SEDU, que autoriza recursos, e com o acompanhamento do Para-
nacidade durante a sua elaboração. Desde janeiro de 2019, foram liberados 
R$ 4,9 milhões para 20 Municípios. Com os recursos, foram realizados ou re-
visados os PDMs ou elaborados Planos de Mobilidade Urbana. As liberações 
revelam o alinhamento do Estado do Paraná com as preocupações mundiais 
e a opção por Programas voltados para implantar comunidades sustentáveis.  
 
Outro exemplo da atuação governamental vem do segmento da habitação. 
A Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), também vinculada à SEDU, 
deu início, em 2019, ao Programa de Desfavelamento (Vida Nova). O Projeto 
Piloto já beneficia 75 famílias do Município de Jandaia do Sul. A urbanização 
de favelas é uma das metas estabelecidas pelo ODS 11 da ONU.
 
Links para ampliação de conhecimento: 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/ 

https://bit.ly/3pyCXvV
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Décimo-terceiro dia - ODS 12 

5.1 - Link para o vídeo: 
https://bit.ly/3pxREPZ
 
5.2 - Pergunta do dia: 
Quais atitudes podem ser tomadas para assegurar padrões
sustentáveis de consumo e de produção?

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 

5.5 - Matéria do dia 
 
Mudanças de comportamento podem gerar padrões sustentáveis de 
consumo e produção

Promover uma verdadeira revolução de comportamento. É o que propõe o 
Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 12 (ODS 12), da Organização das 
Nações Unidas (ONU), para a adoção de padrões sustentáveis no consumo 
e na produção. A principal característica nessa proposta é que a responsabi-
lidade sobre os resultados deve ser dividida em todos os níveis: das atitudes 
individuais às coletivas presentes nas legislações, nas relações comerciais, no 
desenvolvimento e uso de tecnologia até as tratativas internacionais.

Nesse contexto, “responsabilidade” foi a principal resposta obtida durante a 
Campanha de Sensibilização, sobre a Agenda 2030 da ONU, realizada com os 
funcionários do Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secre-
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taria do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas (SEDU).

A pesquisa indicou, ainda, a importância 
da “reciclagem” dos lixos domésticos 
e industriais, de “zerar o desperdício” 
no consumo e na produção, do con-
trole dos agrotóxicos, da produção de 
publicidade responsável, do estímulo às 
práticas de reciclar, reusar e reduzir.

“É importante as pessoas perceberem 
que suas atitudes, por mais corriqueiras que sejam, são importantíssimas. 
Elas ajudam a criar hábitos sustentáveis e a cultura da sustentabilidade. Se 
mudarmos de comportamento, no dia a dia, haverá uma enorme transfor-
mação de costumes, com benefícios para esta e para as futuras gerações”, 
afirmou a diretora de Operações do Paranacidade, Camila Mileke Scucatto.

METAS - O conjunto de metas do ODS 12 ultrapassa em muito as preocupa-
ções com o uso exagerado de combustíveis fósseis. Alcança a importância 
de fortalecer a cultura e as iniciativas produtivas locais responsáveis: como 
as perceptíveis no turismo, a necessidade de apoio ao desenvolvimento 
científico e tecnológico sustentável em todos os países e o manejo ambien-
talmente adequado de todos os tipos de resíduos. Inclusive os derivados da 
produção e uso de produtos químicos.

Para conhecer mais sobre o ODS 12, acesse:http://sustentabilidadeurbana.
org.br/ods/assegurar-padroes-de-producao-e-de-consumo-sustentaveis/. A 
Campanha de Sensibilização, desenvolvida e realizada no Paranacidade está 
à disposição de outras instituições, públicas ou privadas. O método reúne a 
apresentação diária de vídeos, seguida de questionamentos sobre o conteú-
do de cada ODS e dura 18 dias.
 
Links para ampliação de conhecimento: 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/3bfNyqI
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Décimo-quarto dia - ODS 13 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/3u5l7nM
 
5.2 - Pergunta do dia: 
Quais ações podem ser implementadas para combater a mudança 
climática e os seus impactos?

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar). 

5.5 - Matéria do dia 
 
Ação local é proposta para enfrentar mudanças climáticas globais

A projeção de que a temperatura média no Planeta poderá subir três graus 
Celsius até o final do Século XXI é sinal de alerta para a necessidade de 
prevenir os impactos decorrentes dessa mudança. O Objetivo do Desen-
volvimento Sustentável 13 (ODS 13), definido pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), estabelece um conjunto de medidas para enfrentar o desafio.

Na discussão sobre o tema, realizada no Paranacidade, Serviço Social Autô-
nomo vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públi-
cas (SEDU), surgiram atitudes e posturas passíveis de aplicação no cotidiano 
de cada um, na gestão pública e em empresas públicas e privadas.

“Cooperação, preservação ambiental, energia renovável, energia limpa, 
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diminuir a emissão de gases do efeito 
estufa, tecnologia, reflorestamento, 
reuso e gestão global” são exemplos 
que revelam a abrangência do tema e, 
ao mesmo tempo, a necessidade da 
ação local no dia a dia das pessoas.

A síntese do ODS 13 pode estar na 
frase “pensar globalmente, agir local-
mente”, do sociólogo alemão Ulrich 
Beck, sobre a globalização, e que 
remete à responsabilidade de cada 
um em relação a consequências em todos os continentes.

A discussão teve a participação de todos os funcionários do Paranacidade 
e aconteceu durante a Campanha de Sensibilização para os Conteúdos da 
Agenda 2030 e os seus ODSs. Foram 18 dias de visualização de vídeos e de 
respostas a perguntas sobre os mais diversos temas propostos pela ONU.

A iniciativa, do Grupo de funcionários ODS e Nova Agenda Urbana (GODS-
NAU), foi a primeira atividade de uma série que terá como objetivo levar o 
assunto até as Prefeituras e sensibilizar os novos gestores, empossados em 
janeiro de 2019, e suas assessorias técnicas para as alternativas já disponí-
veis a serem adotadas nas administrações públicas municipais.

MUDANÇAS - Entre as ações viabilizadas pela SEDU/Paranacidade, disponí-
veis aos Municípios e alinhadas com os ODSs, são destaque a implantação 
de parques e praças; a substituição da iluminação pública convencional por 
sistemas mais eficientes e econômicos; as Unidades Meu Campinho; os pro-
jetos de urbanização que reúnem pavimentação, implantação de passeios, 
rampas de acessibilidade, arborização, ajardinamentos, pisos permeáveis, 
sistemas de drenagem, eficiência energética e espaços de convivência. 

Links para ampliação de conhecimento: 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/3uefVhF
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Décimo-quinto dia - ODS 14 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/2OHTTTY
 
5.2 - Pergunta do dia: 
Como conservar os oceanos e mares e promover o uso sustentável dos 
recursos marinhos?

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar).  

5.5 - Matéria do dia 
 
Conscientização é primeiro passo para salvar os Oceanos e a vida no 
Planeta

Entender a importância dos mares para a vida na Terra está na origem das 
respostas obtidas durante a Campanha de Sensibilização sobre os conteúdos 
da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs), 
da Organização das Nações Unidas (ONU), realizada com os funcionários do 
Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria do Desenvol-
vimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU). A reflexão sobre o ODS 14, que 
orienta para a preservação dos ambientes marinhos, trouxe a palavra “cons-
cientização” como principal fator para a obtenção dos ganhos desejados.

A campanha aconteceu durante 18 dias, com a visualização de vídeos e a 
apresentação de perguntas, que geraram discussões e reflexões. Os funcio-
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nários indicaram que é preciso agir 
conscientemente, reduzir o uso de 
plásticos; coletar e destinar o lixo cor-
retamente, garantir mais fiscalização, 
promover o desenvolvimento científi-
co, estimular o uso racional dos recur-
sos e a cooperação internacional.

MAR É VIDA - Os mares são fonte de 
alimentos e têm grande influência no 
clima e na temperatura no Planeta a 
partir das correntes que distribuem 
as águas aquecidas pelos raios solares. É onde estão os maiores produtores 
de oxigênio, com a fotossíntese feita por plânctons e algas. Eles garantem a 
ocorrência de chuvas com a evaporação das águas e a posterior formação 
de nuvens; e podem gerar energia com a instalação de “usinas de ondas”, 
que aproveitam o movimento das águas para a produção de energia elétrica. 
São, ainda, indispensáveis para o comércio, com o transporte de mercado-
rias e de passageiros; sustentam a criação de postos de trabalho e a geração 
de renda ao viabilizarem inúmeras atividades esportivas, turísticas e a pesca.  

AS AMEAÇAS – O ODS 14  alerta, no entanto, para os perigos que amea-
çam os Oceanos e a preservação da vida. De acordo com a ONU, 40% das 
águas marítimas já são afetadas por atividades humanas, como a pesca 
predatória e a poluição. Há 13 mil pedaços de lixo plástico para cada qui-
lômetro quadrado. O resultado é a elevação da acidez, a introdução de 
espécies invasoras, a morte de animais e plantas e a menor capacidade 
de abrigar as espécies.

A proposta do ODS 14 é promover a sustentabilidade. Ou seja, fazer o uso 
racional dos recursos marinhos, com retorno para a humanidade e preservar 
os recursos para esta e as futuras gerações.

Links para ampliação de conhecimento: 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/2OT9gcr
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Décimo-sexto dia - ODS 15 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/37opBvV
 
5.2 - Pergunta do dia: 
Como proteger, recuperar e promover o uso sustentável 
dos ecossistemas terrestres?

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar).  

5.5 - Matéria do dia 

Ecossistemas terrestres dependem de conscientização e de
políticas públicas

Conscientizar sobre a importância dos ecossistemas terrestres e promover 
mudanças no comportamento em relação à natureza. Esse é o desafio pro-
posto pelo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 15, da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) e que fez parte da Campanha de Sensibiliza-
ção sobre a promoção do desenvolvimento sustentável, realizada junto aos 
funcionários do Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secreta-
ria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU).

Durante 18 dias, os conteúdos propostos pela Agenda 2030 foram debatidos 
e geraram gráficos no formato de nuvens de palavras com as atitudes con-
sideradas mais importantes. “Conscientizar, fiscalizar, restaurar, reflorestar, 
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não desmatar, reciclar” surgem como 
ideias para integrar a manutenção dos 
recursos naturais à promoção de quali-
dade de vida.

SALVAR AS FLORESTAS - As florestas, 
que cobrem 30% do Planeta, são res-
ponsáveis, juntamente com os Ocea-
nos, por manter o ar e a água limpos 
e o clima em equilíbrio. A pesquisa de 
substâncias para medicamentos, a co-
leta e o processamento de castanhas e 
frutas para a produção de alimentos e outros produtos; o turismo e a pesca 
não predatória são exemplos do desenvolvimento sustentável, ou seja, do 
uso dos recursos oferecidos pela floresta sem promover a sua destruição.

Garantir a sustentabilidade das florestas é viável, de acordo com a ONU, 
mesmo com a manutenção de cadeias produtivas e de atividades de subsis-
tência. Para isso, a principal recomendação é criar políticas públicas capazes 
de integrar as florestas com as atividades econômicas.

COMBATE AO CRIME - No ODS 15 são abordados temas sensíveis como o 
tráfico de animais e plantas, a caça e o desmatamento ilegais e o contraban-
do de madeira, além da desertificação e a degradação do solo.

O método desenvolvido no Paranacidade para a Campanha de Sensibilização 
está disponível para aplicação em instituições públicas e privadas. A inicia-
tiva reúne a apresentação de vídeos e sessões de discussões iniciadas com 
uma pergunta. “Como proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 
ecossistemas terrestres?” foi a pergunta para reflexões sobre o ODS 15.

Links para ampliação de conhecimento: 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/3awkEDm
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Décimo-sétimo dia - ODS 16 

5.1 - Link para o vídeo:
https://bit.ly/37t3STH 

5.2 - Pergunta do dia: 
Como implementar e assegurar instituições eficazes, responsáveis, 
transparentes e inclusivas?

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar).  

5.5 - Matéria do dia 

Como assegurar instituições eficazes, responsáveis, transparentes 
e inclusivas?

A necessidade de instituições eficazes, responsáveis e inclusivas e o 
conceito de que a paz é consequência direta do grau de justiça exis-
tente nos ambientes são itens que compõem o Objetivo do Desen-
volvimento Sustentável 16 (ODS 16), proposto pela Organização das 
Nações Unidas (ONU).

O conteúdo foi apresentado aos funcionários do Serviço Social Autôno-
mo Paranacidade, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Urbano 
e de Obras Públicas (SEDU). Durante 18 dias, ao longo da Campanha de 
Sensibilização para os conteúdos da Agenda 2030, eles fizeram diversos 
debates sobre o tema.
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CAMINHOS POSSÍVEIS - Ao final, foram 
apontados como viabilizadores do ODS 
16: a transparência, a promoção da 
igualdade, a cultura da paz, o acesso à 
informação, a educação, a legalidade, o 
combate à corrupção, maior participa-
ção nas decisões e melhor fiscalização.

As indicações obtidas no Paranacidade 
respondem a metas que buscam “ga-
rantir a tomada de decisão e inclusão, 
a participação e a representação em 
todos os níveis; promover o Estado de Direito e garantir a igualdade de 
acesso à justiça, para todos; acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas 
as formas de violência e tortura contra crianças; reduzir significativamente 
todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas a elas”.

O formato da Campanha inclui a visualização de vídeos e as respostas a per-
guntas sobre cada um dos 17 ODSs e sobre a Agenda 2030. O material está à 
disposição para aplicação em outras instituições públicas ou privadas.

Links para ampliação de conhecimento:
 
http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/3drmLu0
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Décimo-oitavo dia - ODS 17 

5.1 - Link para o vídeo: 
https://bit.ly/2ZHIQg5
 
5.2 - Pergunta do dia: 
Como implementar parcerias para promover o desenvolvimento
sustentável?

5.3 e 5.4 - Nuvem de palavras do Paranacidade (coletar e publicar).  

5.5 - Matéria do dia 

Parcerias fortalecem o desenvolvimento sustentável

Parcerias em todos os níveis fortalecem e universalizam o desenvol-
vimento em padrões de sustentabilidade. O Objetivo do Desenvolvi-
mento Sustentável 17 (ODS 17), da Organização das Nações Unidas 
(ONU), prevê alterações profundas na economia e no comércio; a 
transferência de tecnologia, na reestruturação das dívidas de países e 
melhor arrecadação/aplicação de recursos, entre outros, como dire-
trizes para alcançar o equilíbrio entre as Nações.

No Serviço Social Autônomo Paranacidade, vinculado à Secretaria 
do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), o tema 
fez parte da Campanha de Sensibilização para os conteúdos da 
Agenda 2030. Durante 18 dias, foram discutidos os temas e res-
pondidos questionamentos. O resultado foi um gráfico, no forma-

– 48 –

Voltar ao 
Sumário

https://bit.ly/2ZHIQg5


to de nuvem de palavras, com as 
principais percepções a respeito. 
Os destaques ficaram com “capa-
citação e cooperação”.

EQUILÍBRIO - O caminho para alcan-
çar o maior equilíbrio, de acordo 
com os itens do ODS 17, é a forma-
ção de parcerias, de variados tipos, 
e com atuação em todas as áreas 
das relações humanas, o que inclui 
o desenvolvimento científico, a 
transferência de tecnologia, a universalização dos meios de produção 
e de transporte; e as relações entre os Países.

“Os ODSs promovem a discussão dos problemas no âmbito global e, 
ao mesmo tempo, permitem projetar soluções para equacionar os 
problemas locais. A formação de parcerias para enfrentar dificuldades 
é importante, e extremamente válida, para as cidades, bairros, ruas, 
condomínios e nas casas. É fundamental perceber que as melhorias 
podem ser alcançadas a partir de ações do cotidiano”, afirma o analista 
de Desenvolvimento Municipal do Paranacidade, Geraldo Luiz Farias.

Farias também é coordenador do GODSNAU, grupo de funcionários 
responsável pela disseminação dos conteúdos da Agenda 2030 e os 
seus ODSs. “Firmar parcerias é uma das principais diretrizes no Para-
nacidade. Com elas, os resultados são maximizados. Desenvolvemos 
projetos via acordos firmados com outros órgãos governamentais, 
instituições da sociedade civil, Universidades e, principalmente, com 
os Municípios. O GODSNAU atua justamente para viabilizar e fortale-
cer as parcerias”, enfatiza.

Links para ampliação de conhecimento: 

http://sustentabilidadeurbana.org.br/ods/

https://bit.ly/3qCzTQP
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ANEXO 1 
COMO USAR O MENTIMETER.COM 

Para desenvolver a Campanha sugere-se a utilização do Mentimeter, 
uma plataforma online e interativa que permite criar enquetes e vota-
ções. A ferramenta é oferecida em três opções: uma gratuita e duas pa-
gas. Para esta ação, o plano gratuito respondeu bem às necessidades.

O primeiro passo para o RESPONSÁVEL pela CAMPANHA é acessar a 
Internet e criar uma conta na plataforma mentimeter.com.

Ao acessar a conta, são disponibilizadas as opções para elaborar as 
perguntas:

a – em “Type”, escolha a aparência gráfica que deseja para apresentar 
as respostas dos participantes. Opte pelo formato Nuvem de Palavras 
(Word Cloud), no qual as palavras visualmente maiores e mais escuras 
serão as que foram mencionadas mais vezes pelos participantes ao 
responderem à pergunta.

b – em “Content/Your Question”, escreva a pergunta a ser respondida 
pelos participantes. No plano gratuito, há o limite de 150 caracteres. 
Nessa mesma aba, em “Entries per participant”, escolha 1 (um) para o 
número de respostas por participante. Ainda é possível vincular uma 
imagem à pergunta e indicar se o participante poderá responder mais 
de uma vez (em “Let participants submit multiple times”), mas como 
o objetivo é obter apenas uma resposta, deixe essa opção desligada. À 
medida em que as definições são feitas, a pergunta e a imagem apare-
cem no centro da tela.

c – em “Customize”, acione “Hide results” para ocultar os resultados 
durante o período da coleta de respostas. Em seguida, escolha o layout 
de como a pergunta e a figura aparecerão para o participante.

d – Ao clicar em “Share”, no canto superior direito da página, abre  um 
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pop-up. Nele, na aba central (“Participation”), item “Temporary voting 
code” escolha entre dois ou sete dias (opções da versão gratuita) como 
período em que a votação ficará aberta. Abaixo, (em “Voting link”), cli-
que em “Copy link” para obter o link que será enviado aos participan-
tes para possibilitar o acesso à pergunta. Ainda no pop-up, clique em 
“Presentation Sharing” e em “Copy link” para pegar o link de acesso à 
compilação das respostas e que deverá ser enviado aos participantes.

Clique aqui para voltar à página 11 (A Campanha e como implementá-la).
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ANEXO 2 
PERGUNTAS E RESPOSTAS DA CAMPANHA DO PARANACIDADE
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(41) 3350-3300
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