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ODS 1: Erradicação da pobreza: Acabar com a
pobreza em todas as suas formas, em todos os
lugares.

EDITORIAL
Dando início as edições mensais da Folha PET Digital do
ano de 2021, apresentaremos uma série de três edições
sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Em setembro de 2015, chefes de Estado e
representantes da Organização das Nações Unidas
(ONU) reuniram-se em Nova York e adotaram a Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual inclui
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A
Agenda 2030 de desenvolvimento propõe uma ação
mundial coordenada entre os governos, as empresas, a
academia e a sociedade civil para alcançar os 17 ODS e
suas 169 metas, de forma a erradicar a pobreza e
promover vida digna para todos, dentro dos limites do
planeta. As informações que apresentaremos aqui irão
esclarecer as principais dúvidas que surgem quando se
fala do ODS1.

O que é Desenvolvimento Sustentável?

O desenvolvimento sustentável é definido como o
desenvolvimento que procura satisfazer as
necessidades da geração atual, sem comprometer
a
capacidade
das
futuras
gerações
de
satisfazerem as suas próprias necessidades.
Desenvolvimento
sustentável
demanda
um
esforço conjunto para a construção de um futuro
inclusivo, resiliente e sustentável. Para que isso
seja alcançado, é crucial harmonizar três
elementos centrais: crescimento econômico,
inclusão social e proteção ao meio ambiente.

O que são os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável?

As Nações Unidas adotaram oficialmente a
nova agenda de desenvolvimento sustentável
intitulada “Transformando Nosso Mundo: A
Agenda
2030
para
o
Desenvolvimento
Sustentável”, na Cúpula de Desenvolvimento
Sustentável, em 2015.
A agenda contém 17 Objetivos, a saber:

O que são os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável?

De forma integrada e transformadora, a agenda
visa estimular ações que porão fim à pobreza e
construirão um mundo mais sustentável até 2030
e baseia-se nos êxitos dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio (ODM), os quais foram
adotados no ano 2000 e orientaram as ações de
desenvolvimento até 2015. Os ODM provaram que
objetivos globais podem tirar milhões de pessoas
da pobreza.

Como serão implementados os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável?

A implementação e o sucesso da Agenda
dependerão de políticas, planos e programas de
desenvolvimento,
os
quais
serão
de
responsabilidade dos países e guiados por eles.
Os ODS servirão como guia para alinhar os
planos dos países aos seus compromissos
globais.

Por que as pessoas e as organizações devem se
importar com os ODS?

Trabalhar para alcançar os Objetivos Globais tornará
o mundo melhor para as gerações futuras. Devemos
aproveitar essa oportunidade para mudar nosso
mundo para melhor. Entendemos o que podemos e
devemos fazer para erradicar a extrema pobreza, a
fome e o sofrimento desnecessário, e podemos
construir uma comunidade mundial que provê a todos
os seus cidadãos o direito igual para viverem suas
vidas em plenitude, tudo isso sem prejudicar o planeta.

Vamos conhecer o primeiro ODS
da Agenda 2030?

ACABAR COM A POBREZA EM TODAS
AS SUAS FORMAS, EM TODOS OS
LUGARES.

Reduzir o número de pessoas em extrema
pobreza é um ponto discutido há muito tempo,
desde os anos 2000 o desenvolvimento humano
alcançou ganhos notáveis, até 2015 a pobreza
havia sido reduzida significativamente, no
entanto a erradicação da mesma continua um
desafio.
Para atingir o desenvolvimento sustentável a
Agenda 2030 reconhece que erradicação da
pobreza, em todas as suas formas é o fator de
grande prioridade, assim atingindo e priorizando
os mais pobres e vulneráveis.

Metas do ODS
1.A - Criar marcos políticos sólidos, com base em estratégias
de desenvolvimento a favor dos pobres e sensíveis a gênero;
1.B - Garantir uma mobilização de recursos a partir de uma
variedade de fontes significativas para que países
desenvolvidos e de menor desenvolvimento implementem
programas e politicas para a acabar com a pobreza;
1.5 – Até 2030, construir a resiliência dos pobres e daqueles
em situação de vulnerabilidade, e reduzir a exposição destes
a eventos extremos (eventos relacionados ao clima, choques
e desastres sociais, econômicos e ambientais;
1.4 – Até 2030, garantir que todos os homens e mulheres,
particularmente os pobres e vulneráveis, tenham direitos
iguais aos recursos econômicos, bem como acesso a serviços
básicos;
1.3 – implementar, em nível nacional, medidas e sistemas de
proteção social apropriados, para todos, e até 2030 atingir a
cobertura substancial dos pobres e vulneráveis.
1.2 – Até 2030, reduzir pelo menos á metade a proporção de
homens, mulheres e crianças, de todas as idades, que vivam
na pobreza, em todas as suas dimensões, de acordo com as
definições nacionais;
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$ 1,25 por dia.

Quais ações estão sendo realizadas para
se alcançar esse objetivo?
O objetivo da ONU para redução de homens e mulheres que
vivem em situação de extrema pobreza até metade de 2030, deve
contar com o cumprimento das metas em sentindo local.
O Brasil, como vimos, é um país de extrema desigualdade, vai em
busca de alcançar essa meta e já conta com ações que partem de
segmentos como o governo, sociedade civil e setor privado.
A política nacional de assistência social (PNAS) é uma dessas
ações que já estão em desenvolvimento. Aprovada em 2003 essa
ação procura prevenir situações de risco em famílias que se
encontram em situação de vulnerabilidade social, além de
realizar o atendimento de indivíduos e famílias que se encontram
em situação de risco pessoal ou social, de ameaça ou de violência.
No caráter de garantia de renda monetária básica entram os
programas: Bolsa Família, que garante um valor monetário a
famílias pobres que sejam formadas de crianças e adolescentes.
Já o Benefício de Prestação Continuada (BPC) assegura uma
renda mensal mínima a idosos e pessoas com deficiência que
vivem em situação de extrema pobreza.
Em um contexto privado a elaboração e desenvolvimento de
programas voltados ao empoderamento de trabalhadores e
oferecimento de empregos em regiões com a presença de
empresas contribui com a erradicação da pobreza.

O que podemos fazer como cidadãos para
alcançar esse objetivo?
Todas as nossas ações impactam o planeta em que
vivemos, seja positiva ou negativamente. Se
quisermos construir um mundo melhor, mais
sustentável e mais justo, todos nós devemos ter um
papel ativo nessa construção, repensando nossos
hábitos e promovendo ações que beneficiem o
planeta e as pessoas à nossa volta, como por
exemplo, separação de lixo para coleta seletiva,
reutilização e reciclagem de materiais, ações
comunitárias de solidariedade, dentre várias outras
ações que por mínimas que sejam, possuem o poder
de contribuir para um futuro melhor.
A Agenda 2030 é um acordo entre países, mas que
não pode ficar restrita apenas aos governos.
Empresas, organizações sociais e indivíduos são
essenciais para que as metas sejam atingidas
dentro do tempo estipulado. Nós, como cidadãos
brasileiros, temos a responsabilidade de fazer com
que o Brasil cumpra seu papel na agenda, sendo um
exemplo para outros países na construção de um
mundo melhor e uma sociedade mais justa.

Em quais sites encontro informações sobre os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável?

"Plataforma Agenda 2030"

http://www.agenda2030.com.br

“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Brasil”
https://odsbrasil.gov.br

Documentos Oficiais e publicações que podem ser encontrados
disponíveis para download na Plataforma Agenda 2030
através do link:

http://www.agenda2030.com.br/saiba_mais/publicacoes

• Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 2015.
• Relatórios Nacionais de Acompanhamento dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio.
• O caminho para a dignidade em 2030: Acabar com a pobreza,
transformar todas as vidas e proteger o planeta (EN).
• Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável.
• Roteiro para a Localização dos ODS: Implementação e
monitoramento no nível subnacional (versão adaptada para o
Brasil).
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