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informativo Nós da Rede para Organizações Sociais. 
 A todos uma boa leitura e aproveitem do conhecimento e das informações 

disponibilizadas. 

Atenção Organizações Associadas:  

“ODS” 
 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 

  
Como sua OSC está mobilizando esforços para contribuir  

com essa agenda global? 
  
Em São Paulo (SP), no mês de março de 2019, empresas e investidores se reuniram com 
representantes do governo para discutir como o setor privado pode mobilizar investimentos em 
prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 
Com mais de 140 representantes do mundo corporativo, setor público, sociedade civil e 
academia, o SDG Investment Forum — o primeiro realizado no mundo — enfatizou que a agenda 
da ONU é uma oportunidade para os negócios. 
“O know how empresarial é muito valioso e determinante para dar escala a boas práticas que 
viabilizem uma economia sustentável”, afirmou no evento o coordenador-residente da ONU no 
Brasil, Niky Fabiancic. 
Durante o encontro, promovido pelo Pacto Global da ONU, lideranças empresariais discutiram os 
desafios de alinhar os interesses do setor privado aos ODS. Companhias brasileiras 
apresentaram cases ligados às metas da ONU. “Sustentabilidade não é um custo adicional, não é 
um pedágio, é um investimento para melhores negócios”, defendeu o CEO da Natura, João Paulo 
Ferreira. 
Organizações do mercado financeiro ressaltaram que a inclusão da agenda de sustentabilidade 
nas estratégias corporativas tem chamado atenção de investidores. 
  
“Nós da Pimco vemos como uma feliz oportunidade ajudar a criar um mercado de títulos ODS. 
Encorajamos empresas e governos a considerar instrumentos ligados aos ODS para financiar 
seus objetivos sustentáveis. Essa é uma maneira que podemos ajudar para responder os bilhões-
para-trilhões de desafios dos ODS”, disse Gavin Power, chefe de sustentabilidade da gestora de 
investimentos. 
  
A série de SDG Investment Forums, que ocorrerá em outros países, é uma oportunidade para 
governos entenderem os desafios que empresas e investidores enfrentam ao coordenar suas 
operações com base no proposto pelos Objetivos Globais. 
  
“Para atingir os ODS, precisamos engajar negócios e investidores em todas as partes do mundo. 
Nossos fóruns regionais nutrem um diálogo colaborativo para refletir sobre o papel que o setor 



privado pode desempenhar ao direcionar o capital em torno dos ODS, ajudando a inspirar ações 
para fechar a lacuna de financiamento dos ODS. Juntos com nosso co-organizador (Principle 
Responsible Investment — PRI), temos o potencial para realmente fazer os Objetivos Globais e 
os negócios locais”, disse Lise Kingo, CEO do Pacto Global. 
  
Quais dos objetivos abaixo sua organização atua? 
  
Aproveite a oportunidade para divulgar no site da REDE REGIONAL 
DE CIDADANIA ATIVA os objetivos que sua organização está 
empenhada em colaborar. 

 

 
  

ATENÇÃO 

NÃO ESQUECAM !!! 
 NO DIA 26 DE ABRIL AS 16 HORAS,  

NO HOTEL PASSARIM,  
SITUADO NA AVENIDA CAPITÃO CALIXTO Nº 187 ,   

SERÁ REALIZADA NOSSA  
ASSEMBLEIA ANUAL ORDINÁRIA 

 CONFORME CONSTA DE NOSSO EDITAL. 
NÃO DEIXEM DE PARTICIPAR 

A PRESENÇA DE TODOS LEGITIMA NOSSO EXERCÍCIO DE CIDADANIA 

A Rede Regional de Cidadania Ativa criou este informativo para facilitar a comunicação com todos nossos 
filiados, parceiros, patrocinadores e amigos. Agora temos um novo canal de comunicação com nosso novo 
Portal www.rederegional.org.br e no Facebook, no link: https://www.facebook.com/Rede-Regional-
de-Cidadania-Ativa  Promoções, eventos e atividades e dicas serão divulgadas no Facebook e em nosso 
portal. Se sua Organização tiver alguma informação para repassar a todos membros da Rede é só envia-
la,  no e-mail especialmente criado para isso: contato@rederegional.org.br ou então pode enviar-nos pelo 
telefone 15 3542-1370. 
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