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BRASÍLIA ILUMINADA

CAPITAL DA ESPERANÇA

POR ONDE INICIA A NOSSA INSPIRAÇÃO!
SEJAM MUITO BEM-VINDOS/AS À JORNADA
DO CIDADÃO CONSCIENTE – EDIÇÃO INSPIRAR!
Essa jornada é para quem busca inspiração e conexão com formas mais cuidadosas de se
relacionar consigo, com o outro e com a natureza.
Nossa inspiração traz como referência a Agenda 2030 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da ONU. Acreditamos na visão ampla de sustentabilidade proposta, e, também na
força e na contribuição de cada cidadão – daquele que busca se posicionar como responsável
pela melhoria da sua jornada e da coletividade. Afinal, um mundo mais justo, igualitário,
equilibrado é o que desejamos!
A Jornada do Cidadão Consciente integra o olhar da educação para a sustentabilidade do
Brasília Iluminada, cujo propósito é estimular atitudes mais conscientes e transformadoras da
realidade em que vivemos.
Nossa motivação com esse material é propor uma jornada de aprendizagem, com dicas
práticas e reflexões, que em absoluto esgotam esse tema tão complexo, apenas traz um
abraço como ponto de partida - um indutor de curiosidades!
Ótima leitura, e, convidamos você a fazer parte deste movimento que se inspira e inspira os
outros. E alguns ingredientes são fundamentais: comprometimento, autoresponsabilidade,
criatividade e atitude!!!
Sejamos hoje, agentes de transformação e inspiração por um mundo melhor!

UM POUCO DA NOSSA HISTÓRIA MUNDIAL....!
Em setembro de 2015, na sede da ONU em Nova York na Cúpula das Nações Unidas sobre o
Desenvolvimento Sustentável, 193 Estados-membros da ONU, acordaram uma agenda i
ntitulada “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”
com uma Declaração composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169
metas.
Ou seja, a Agenda 2030 trata do alcance dessas metas até o ano de 2030, sendo os chamados
17 ODS organizados em 5Ps: Pessoas (ODS 1 ao 6), Prosperidade (ODS 7 AO 10), Planeta (ODS
11 ao 15), Paz (ODS 16) e Parcerias (ODS 17), num esforço de abranger a complexidade que
somos.

Quais são os 17 ODS?
Objetivo 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares.
Objetivo 2: Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável.
Objetivo 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as
idades.
Objetivo 4: Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
Objetivo 5: Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas.
Objetivo 6: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para
todos.
Objetivo 7: Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia
para todos
Objetivo 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego
pleno e produtivo e trabalho decente para todos. .

Objetivo 9: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação.
Objetivo 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles.
Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis.
Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis.
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.
Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos
para o desenvolvimento sustentável.
Objetivo 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.
Objetivo 16. 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.
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.
Fonte:https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/

UMA JORNADA POSSÍVEL....
Você já parou para perguntar de onde vem tudo o que você consome? Quem produziu, como
produziu, e para onde vai o que você descarta? E ainda, como sua jornada tem sido em
relação a temas como inclusão, respeito à diversidade, equidade, colaboração, empatia e a
tantos outros temas?

Aqui falamos de toda a nossa jornada: como nos relacionamos com o mundo e formamos o
nosso estilo de vida: como nos alimentamos, nos vestimos, nossas formas de mobilidade,
moradia, lazer, profissão, como nos relacionamos com as pessoas e assim segue.
A Agenda 2030 evidencia a grande oportunidade e necessidade de olharmos para as nossas
escolhas, enquanto cidadãos responsáveis pela realidade que nos cerca, e, com um olhar
transversal em todas as áreas da nossa jornada, assumirmos um direcionamento mais
humano, inteligente e possível!
A proposta é que os 17ODS sejam assimilados de forma integrada e interdependente, por isso,
nossas dicas e reflexões serão apresentadas de forma ampla e não-linear.

Afinal, quais as nossas reflexões e dicas?
Mais do que uma regra ou um procedimento, falamos de uma escolha, um propósito, um
aprendizado e uma grande oportunidade para refletir e agir....
Porque para nós agir, engajar, convidar, inspirar pessoas faz muito sentido e vale muito a
pena!
Falamos sobre as pessoas....

PESSOAS têm a capacidade de mudar sua própria realidade e a dos outros com atitudes
transformadoras.
PESSOAS fazem escolhas de consumo, diariamente.
PESSOAS que respeitam pessoas em sua diversidade e incluem e acolhem outras pessoas.
PESSOAS que acessam o melhor delas quando escolhem pela preservação da vida! Não
qualquer vida, mas uma vida plena, digna e que colabora com as outras pessoas.
E fazer o bem, faz muito bem, acreditamos nisso!
Desperta o que há de melhor em cada um de nós, e no fundo é isso que buscamos
Tudo isso faz sentido para você? Hoje, amanhã e depois de amanhã também?
É possível um copo na bolsa ou na mochila e reduzir a geração de 1500 copos plásticos por
ano?

É possível não consumir em embalagens de isopor que contém resina plástica ligado ao
câncer, à perda de visão e audição, enfraquecimento da memória e da concentração, e a
efeitos sobre o sistema nervoso, e muitos outros?
É possível relacionar-se com o outro de forma acolhedora, empática, gentil e cuidadosa?
É possível compartilhar nosso carro, objetos que pouco usamos com outras pessoas?

Folhas de Couve-Flor

É possível valorizar a agricultura familiar e natural que NÃO mata pessoas, nem adoece a
terra? Sim, agrotóxicos matam! #chegadeagrotoxicos
É possível não usar canudos que duram 450 anos para deixarem de existir?
É possível consumir apenas o necessário de água e energia? E não desperdiçar alimentos no
prato?

E ainda....
- Antes de consumir algo, você busca saber se aquela marca adota boas práticas de produção
e consumo consciente?
- Caso você tenha um cargo de liderança na sua atividade profisisonal, você adota a
prática/cultura
Folhas de Uvade equidade de gênero, inclusão produtiva de jovens e de pessoas com
deficiência, e, também, da comunidade LGBTQIA+? Adota uma cultura da paz, que valorize a
colaboração e que contribua com atitudes anti-racistas? Aqui fica a dica: um ambiente mais
diverso, reúne vários repertórios, e, tende a ser mais inovador, criativo e produtivo!
- Nas suas opções de viagem, você busca valorizar e fortalecer a cultura e economia local?
Busca opções de hospedagem que tem uma política clara ligada aos 17ODS? Aqui algumas
várias dicas: http://passaportesustentavel.com.br
- Ainda sobre alimentação, um tema tão relevante para a garantia da saúde de quem
consome, de quem planta e da terra aonde se planta: você conhece o Mapa de Feiras
Orgânicas? “É uma ferramenta de busca, idealizada pelo Idec, com o objetivo de estimular a
alimentação saudável em todo o Brasil e mostrar que os produtos orgânicos podem ser mais
acessíveis aos consumidores.” https://feirasorganicas.org.br. Caso não localize uma proxima á
sua casa, faça essa busca pela internet, que logo vai achar!

- Duas referências sobre alimentação que também nos inspiram: https://slowfoodbrasil.org/ e
http://www.csabrasil.org/csa/!!! Pesquise e fique encantado/a com o universo de novas
possibilidades de consumo na alimentação!
- Você já ouviu falar no movimento Slow fashion? A área da moda também está se inspirando
na produção e consumo consciente! Produtos com ética, qualidade e produção em menor
escala. Existem várias opções de marcas! Pesquise e inspire-se!
- O que fazer com aquela vocação, vontade, curiosidade, ou até mesmo necessidade (para
alguns!!) em ajudar aquele que se encontra em uma condição menos favorável que a sua?
Sabe aquela roupa, utensílio doméstico, brinquedo, roupa de cama/ banho que você não usa
mais e ainda fica ocupando espaço em sua casa? Convidamos você a fazer aquela procura do
que está sem uso em sua casa e doe para instituições que poderão fazer excelente uso!
- Outra opção de solidariedade é fazer doação de sangue! Crie esse hábito e inspire-se!
Tudo isso é possível e muito mais, essa é a nossa Jornada do Cidadão Consciente e o nosso
convite para você!
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