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CONHECENDO OS ODS

Os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, conhecidos como ODS, 

foram criados no ano de 2015, em 

uma reunião da ONU (Organização das 

Nações Unidas) com a participação de 

193 países, incluindo o Brasil. 

Nesta reunião, os representantes de 

cada um destes países discutiram o que 

eles poderiam fazer para transformar 

o nosso mundo em um lugar melhor, 

dentro de um prazo de 15 anos. Eles 

queriam que estas mudanças não 

comprometessem a nossa qualidade de 

vida e a das gerações futuras, ou seja, 

deveriam ser mudanças que pensassem 

no meio ambiente, na economia e na 

sociedade. Para isso, eles criaram um 

plano que ficou conhecido como Agenda 

2030. Neste plano eles avaliaram quais 

os maiores problemas que a sociedade 

vem enfrentando na atualidade e como 

poderiam ser resolvidos, chegando à 

conclusão de que precisamos alcançar 

três principais mudanças: 

São realmente três grandes problemas, 

você não acha?

Pois é, todos os 193 países 

concordaram com isso e então 

resolveram escrever o passo a passo 

do que deveria ser feito para resolver 

estes principais problemas. Foi nesse 

momento que eles criaram uma lista 

de todas as mudanças que seriam 

necessárias e depois colocaram 

metas para saberem como iriam 

fazer essas mudanças acontecerem. 

Cada item desta lista foi chamado de 

“objetivo’’, então como a lista tinha 

17 itens, ficaram 17 objetivos. Essa 

lista recebeu o nome de ODS e todos 

os países que participaram desta 

reunião estão buscando maneiras de 

realizarem os objetivos presentes nela 

até o ano de 2030, que é quando se 

encerra o prazo de 15 anos. 

E AÍ, FICOU CURIOSO 
PARA SABER QUAIS 

FORAM OS 17 
OBJETIVOS? É SÓ VIR 
COMIGO QUE VOU TE 
APRESENTAR TODOS 

ELES.
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Acabar com a pobreza extrema

Combater a desigualdade e injustiça

Conter as mudanças climáticas.
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VOCÊ JÁ PAROU PARA PENSAR
EM COMO O MUNDO ESTÁ HOJE? 

JÁ DESEJOU QUE ELE FOSSE DIFERENTE? 
QUE TIVESSE MAIS NATUREZA, OU QUE 
NÃO EXISTISSEM PESSOAS PASSANDO 

FOME? SERIA ÓTIMO VIVER EM UM 
MUNDO ASSIM, NÃO É? OS OBJETIVOS 
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
SURGIRAM JUSTAMENTE PARA ISSO. 

QUE TAL VIR COMIGO 
E CONHECER MAIS SOBRE ELES, 
PARA QUE JUNTOS POSSAMOS 
FAZER UM MUNDO MELHOR?

Visão geral da reunião da Assembleia Geral 
da ONU Foto: CARLO ALLEGRI / REUTERS

O MUNDO COM 
NOSSAS ATITUDES
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SÃO MUITOS OBJETIVOS, 
VOCÊ NÃO ACHA?

E COMO O NOSSO PLANETA ESTÁ 
SOFRENDO COM A DEGRADAÇÃO DO MEIO 
AMBIENTE, VÁRIOS DESSES OBJETIVOS 

ESTÃO FOCADOS EM CONSERVAR A 
NATUREZA. VAMOS CONHECER MELHOR 

CADA UM DELES?

ODS 1 
Erradicação da pobreza

Muitas pessoas no mundo inteiro ainda sofrem com 

a pobreza extrema. E quando digo pobreza extrema, 

quero dizer que essas pessoas não conseguem dinheiro 

o suficiente nem para se alimentar direito. No mundo, 

cerca de 1,3 bilhões de pessoas vivem nesta situação. 

São muitas pessoas, você não acha?

Foi pensando em mudar essa situação que foi 

escolhido o primeiro objetivo: a erradicação da 

pobreza. Esse objetivo busca acabar com a pobreza 

extrema no mundo, oferecendo assistência social 

como: serviços de saúde, moradia, alimentação e 

educação para todos.

População mundial 
Em 2022, a contagem já passou 

dos 7,8 bilhões de habitantes. Isso 

quer dizer que quase 2/10 das 

pessoas vivem em situação de 

pobreza extrema.

ODS 2 
Fome zero e agricultura sustentável 

Este objetivo se preocupa principalmente em acabar com 

a fome e alcançar uma alimentação mais segura para 

todos, incentivando a agricultura sustentável. 

Quando plantamos o nosso próprio alimento, ou quando 

compramos nossas verduras e frutas de pequenos 

produtores, além de estarmos contribuindo para uma 

alimentação mais saudável e livre de agrotóxicos, também 

estamos ajudando o meio ambiente e a subsistência na 

economia local, pois a agricultura tradicional precisa 

desmatar grandes áreas para o plantio e usar pesticidas 

que são tóxicos para os seres vivos

AQUI NA EMEA NÓS 
TEMOS UMA HORTA LINDA 

E SEM AGROTÓXICOS, 
VENHA CONHECER! 
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O MUNDO COM 
NOSSAS ATITUDES

ODS 3 
Boa saúde e 
bem-estar

Este objetivo foi escolhido 

pensando em oferecer melhores 

condições de saúde para todos, 

através de bons serviços médicos 

e educação para uma vida 

saudável, a prevenção de mortes 

e doenças.

Aqui no Brasil, nós temos o SUS, 

que nos oferece tudo isso. Já 

ouviu falar dele?

O SUS é o Sistema Único de 

Saúde. Ele foi criado para 

assegurar que todos nós 

tenhamos acesso a serviços de 

saúde de qualidade, o direito 

de ir ao médico e nos tratar. 

Serviços como este são muito 

importantes e podem salvar a 

vida de muitas pessoas. 

ODS 4
Educação de 
qualidade

Este objetivo busca oferecer 

a todos uma educação de 

qualidade, onde as pessoas 

de todas as classes sociais 

possam ir à escola aprender, 

compartilhar conhecimento 

e se desenvolver, concluindo 

todas as fases de ensino.

ODS 5
Igualdade de 
gênero

Todos nós somos iguais na 

sociedade, temos os mesmos 

direitos e deveres, não importa 

nosso gênero. Por muito tempo 

na história, as mulheres e 

meninas foram consideradas 

“seres mais frágeis e 

submissos”. Sabemos que a 

mulher é tão capaz quanto 

qualquer homem. Infelizmente 

ainda existem muitas pessoas 

que discriminam as mulheres, 

por isso este objetivo foi criado, 

para acabar com todas as 

formas de discriminação contra 

todas as mulheres e meninas 

em todos os lugares.
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ODS 6
Água limpa e 
saneamento

Você já observou como são os 

rios em áreas urbanas? Em Santo 

André, no estado de São Paulo, 

temos o rio Tamanduateí, que 

um dia já foi limpinho e cheio de 

peixes, mas hoje está bastante 

poluído. Muitas vezes que 

passamos perto dele, sentimos 

um mau cheiro e percebemos 

muito lixo em  suas margens. 

Para evitar que problemas 

assim continuem acontecendo, 

o ODS 6 propõe garantir que 

todos tenham acesso à água 

potável e de qualidade, reduzir a 

poluição, eliminando o despejo de 

esgoto sem tratamento nos rios 

e a contaminação da água por 

substâncias químicas e outros 

poluentes. 

Imagina se um dia a gente 

conseguisse deixar os nossos 

rios bem limpinhos de novo, seria 

incrível, não acha?

ODS 7 
Energia acessível 
e limpa

Já ouviu falar sobre energia 

limpa? Ela é uma energia que 

não prejudica o meio ambiente, 

ou seja, não polui o ar e nem 

desmata as nossas florestas 

para ser produzida. 

A energia é muito utilizada no 

dia a dia: para acender a luz, 

para ligar a geladeira, para 

tomar banho quente, para 

assistir TV e para várias outras 

coisas. Agora imagine como 

seria legal se essa energia 

que usamos não estivesse 

causando nenhum mal para a 

natureza.

É isso que esse objetivo busca! 

Que todos nós possamos ter 

acesso a esse tipo de energia!

Pesquise mais sobre o que são 

energias renováveis e descubra 

como é produzida a energia 

elétrica que chega na sua casa. 

ODS 8 
Trabalho decente 
e crescimento 
econômico
Que o crescimento econômico 

é muito importante para um 

país nós já sabemos, mas este 

objetivo busca um crescimento 

econômico sustentável, que 

não se preocupe apenas com a 

economia, mas também pense no 

meio ambiente e na sociedade, 

dando valor aos pequenos 

comércios e à cultura local.
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ODS 9 
Indústria, inovação 
e infraestrutura

Todos os serviços que 

utilizamos como água, 

luz, saneamento básico e 

transporte público, precisam 

de uma boa infraestrutura para 

funcionarem. 

Pense comigo, se um cano que 

traz a água até a nossa casa 

estiver furado, a água vai vazar 

sendo impedida de chegar até 

a gente, não é? Por isso, ter 

uma boa infraestrutura é tão 

importante.

O ODS 9 visa tornar a indústria 

e a infraestrutura das cidades 

mais inclusivas e sustentáveis, 

gerando mais empregos e 

qualidade de vida para todos 

através da maior participação 

de pequenas empresas.

ODS 10 
Redução das 
desigualdades

Este objetivo foi pensado 

para incentivar os países 

a construírem programas 

de auxílio para os que 

mais precisam, oferecendo 

educação e empregos dignos 

para todos. Dessa forma, 

as pessoas podem ter mais 

oportunidades de estudar e 

trabalhar, conquistando uma 

renda estável e diminuindo a 

desigualdade social.

ODS 11 
Cidades e 
comunidades 
sustentáveis

Quando falamos em 

sustentabilidade, isso quer dizer 

que nossas ações de consumo 

têm que garantir recursos para 

as futuras gerações, diminuindo 

os impactos no meio ambiente. 

Este objetivo busca garantir que 

todas as pessoas possam ter 

uma moradia digna e segura 

para viver. Que as cidades 

sejam planejadas com a 

participação social, garantindo 

espaços de convivência e a 

gestão responsável de resíduos 

e saneamento básico para 

todos. Além disso, ele também 

se preocupa em melhorar o 

transporte público, ter locais 

cada vez mais acessíveis para 

todos, dentre outras ações. 

O MUNDO COM 
NOSSAS ATITUDES
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ODS 12 
Consumo e 
produção 
responsáveis

Você já passou na frente de 

alguma loja, ou viu algo que 

ficou com vontade de comprar, 

mesmo não precisando 

daquilo? Isso acontece com 

muitas pessoas e pode ser um 

problema. Vou te explicar o 

porquê.

Quando compramos algo que 

não precisamos, estamos 

gastando recursos naturais 

que não precisam ser gastos. 

Se todo mundo comprasse 

só o que precisa, usariamos 

menos água e energia para 

fabricar coisas novas e não 

precisariamos extrair tanta 

matéria-prima da natureza.

Por isso que esse objetivo é 

tão importante, pois serve 

para alertar dos danos que o 

consumismo pode causar para 

o nosso planeta. 

ODS 13 
Ação contra a 
mudança global 
do clima

Quando desmatamos ou 

poluímos, estamos causando 

mudanças na natureza e ela 

responde de várias formas, 

uma delas é com a mudança 

no clima. Você tem percebido 

que as estações do ano não 

estão mais tão certinhas? Tem 

inverno que faz calor e tem 

verão que faz frio. Que loucura, 

não é? Isso acontece por conta 

destas mudanças que os seres 

humanos causaram. 

Esse objetivo tem como 

meta encontrar ações que 

ajudem a diminuir a poluição 

e o desmatamento, para que a 

natureza consiga se recuperar 

e para que todos os seres 

vivos não sofram com essas 

mudanças radicais no clima.

ODS 14 
Vida na água

Esse objetivo tem como propósito 

proteger todos os tipos de vidas que 

vivem nos  rios, mares e oceanos, como 

tartarugas, peixes, corais e algas.

A poluição nos oceanos causa muitos 

problemas para esses seres vivos, por 

isso é muito importante fazermos a 

nossa parte para manter os oceanos 

limpos. E você sabe o que podemos 

fazer para ajudar a não poluir a água 

do nosso planeta? Vou dar algumas 

dicas:

- Quando for na praia, recolha o seu 

lixo;

- Não use canudinhos de plástico, 

eles podem ir parar no mar e 

prejudicar  os animais que vivem lá;

- Não jogue lixo na rua, pois quando 

chove, acaba indo para os bueiros, 

rios e desaguando no mar, poluindo 

nossas águas.

POSSO CONTAR 
COM VOCÊ PARA 
PRESERVAR OS 
RIOS, MARES E 

OCEANOS? 
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ODS 15 
Vida terrestre

Assim como os animais e 

plantas que vivem nos oceanos 

precisam da nossa proteção, 

os seres vivos que vivem 

na terra também precisam. 

Desmatamento, queimadas, 

jogar o lixo no lugar errado, 

poluição, tudo isso prejudica 

muito a vida dos animais e 

plantas terrestres. Por isso 

devemos sempre preservar e 

cuidar da natureza.

Veja o que podemos fazer 

para ajudar a proteger a vida 

terrestre:

- Diminuir a produção de lixo;

- Andar mais à pé, de bicicleta 

ou de transporte público para 

diminuir a poluição no ar;

- Conhecer e falar mais sobre a 

importância da natureza;

- Ter plantas em casa;

- Cuidar dos ambientes naturais 

que temos, como por exemplo 

os parques ou reservas 

ambientais da nossa cidade.

ODS 16 
Paz, justiça e 
instituições 
eficazes

Este objetivo busca criar 

uma sociedade cada vez 

mais pacífica, justa e que 

se preocupe com o bem 

de todos, incluindo o meio 

ambiente. Temos que respeitar 

as diversidades e diminuir 

a violência. Nossas atitudes 

contam. Faça a sua parte!

ODS 17 
Parcerias e meios 
de implementação

Este último objetivo tem como 

ideia unir todos os países nesta 

busca por um mundo melhor, 

para que todos eles possam 

se ajudar, trocando ideias e 

recursos para que a construção 

de uma sociedade mais justa 

e consciente seja possível. 

Agora que você conheceu um 

pouco mais sobre os ODS, que 

tal fazer parte deste plano para 

mudar o mundo?

Todos nós, como cidadãos, 

podemos ajudar nesta 

mudança, criando hábitos 

mais sustentáveis e pensando 

sempre em como nossas ações 

podem causar menos impacto 

na natureza e na sociedade. 

EU E OS MEUS AMIGOS DA 
EMEA JÁ ESTAMOS FAZENDO A 
NOSSA PARTE. ESPERAMOS POR 
VOCÊ, JUNTOS PODEMOS FAZER 

A DIFERENÇA!
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