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O Município de Timburi

Localizada no estado de São Paulo, o município de Timburi possui segundo o senso de 2010 do IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística) uma área territorial de 196,790 km², sua latitude é de 23º12'19" sul e
longitude 49º36'24" oeste, altitude de 838 metros e clima subtropical. A vegetação que domina essa região é a
Mata Atlântica, com temperaturas médias anuais de 22º. Possui uma população de 2.646 habitantes em 2010
quando o levantamento foi realizado pelo IBGE, entre população urbana e rural. Sua densidade demográfica é de
13,45 hab./km², Timburi faz limite com os municípios de Sarutaiá, Fartura, Ribeirão Claro, Chavantes, Piraju e
Ipaussu, além disso, está a 306 km da capital São Paulo. Possui 2.300 média de turistas por mês e possui
projetos que integram os ODS para o desenvolvimento, como as capacitações ao comercio, frente de trabalho
voltada ao turismo, educação ambiental turística (2020); Timburi possui patrimônio natural rico e único,
contando com inúmeras cachoeiras, de lindas quedas e paisagens estonteantes, banhado por suas águas limpa
e cristalina atraem os amantes da pesca e turistas em busca de sol e diversão. Seu potencial cultural e
histórico, com igrejas antigas ainda muito bem conservadas, prédios históricos, contos e lendas e área com
inscrição rupestre, também oferecem opção de lazer para aqueles que visitam a cidade.
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O que são ODS’s e como trabalhar no município a 
partir de exemplos.

O cumprimento desta agenda é tarefa
extremamente desafiadora. Abrange questões
que vão da erradicação da pobreza ao consumo
responsável, passando pela igualdade de
gênero, saúde pública, educação, pelo combate
às mudanças no clima e o fortalecimento das
instituições democráticas.

O tempo é curto e o desafio, enorme, já que os
ODS devem ser cumpridos até 31 de dezembro
de 2030. A hora de nos comprometermos,
portanto, é agora.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são o caminho proposto para a efetivação da Agenda 2030. Com 17
objetivos e 169 metas, os ODS estão fundamentados nos três pilares do desenvolvimento sustentável: crescimento
econômico, inclusão social e proteção ao meio ambiente.
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O Governo do Município de Timburi

Pertencente a Região Turística Angra Doce Paulista é composta por treze municípios do sudoeste paulista, que são: Barão de Antonina,
Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Ipaussu, Ourinhos, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Itaporanga,
Piraju e Timburi. Alguns destes munícipios banham o Rio Paranapanema, onde a Usina Hidrelétrica de Xavantes fica localizada, 3 km
da foz do Rio Itararé, e tem seu reservatório ocupando uma área aproximada de 400 km², com capacidade de armazenamento de 9,4
bilhões de m³; O represamento das águas pela usina deu origem a um grande lago, de singular beleza natural, que conferiu aos
municípios do seu entorno o potencial para desenvolvimento nessa região de entretenimento e lazer, com condições de se tornar um
importante destino turístico do país. Além da exploração sustentável, Timburi busca a comunhão para desenvolvimento de atividades
turísticas para que o calendário e a estratégia seja benéfica para todos, uma cidade voltada ao Ecoturismo, trabalhando
continuamente com Sustentabilidade, além de turismos de eventos e negócios, em conjunto buscando o desenvolvimento de um plano
estratégico para o município e assim obter crescimento econômico, as ações voltadas a agenda 2030 atuantes e capacitações para os
nossos empreendedores sejam excelentes nas recepções que serão realizadas. Considerando estas ações e o potencial da nossa
região, é de extrema importância que todos abracem a causa e nos ajudem a desenvolver nossas ações, além de divulgar a
importância de do município estar no Programa Pacto Global e está atualizando seu plano de governo e plano diretor para seguirem
as 169 metas, das 17 diretrizes da agenda 2030.
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Projetos em que Timburi X Agenda 2030.

Trabalhamos continuamente com as ODS’s em todas as esferas do governo municipal, mas
em especial em dois projetos estaduais:

• Municípios de Interesse Turístico;
• Projeto Município Verde Azul.
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O que é Município de Interesse Turístico

Em 07/04/2015, o Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP), aprovou por unanimidade, a
Proposta de Emenda à Constituição 11/2013, que foi encaminhada pelo então Governador Geraldo Alckmin, que dá
nova redação ao artigo 146, que tem o objetivo de ampliar o número de municípios beneficiários dos recursos
vinculados ao Fundo de Melhoria das Estâncias. Dessa forma, o Estado de São Paulo amplia a abrangência de
políticas públicas para o desenvolvimento do turismo no Estado através de um fundo constitucional.

Na prática, esta iniciativa do Executivo institui que 140 municípios serão de interesse turístico. Todos os municípios,
excetos as Estâncias já existentes, concorrerão a esse grupo, e para participar desse time, os municípios deverão
preencher alguns critérios como potencial turístico, Conselho Municipal de Turismo, serviço médico emergencial,
infraestrutura básica, Plano diretor de turismo e expressivos atrativos turísticos. A emenda à Constituição aprovada
pela ALESP representa uma enorme conquista para o turismo que é a segunda economia no mundo e também no
Brasil e anualmente deverá ser comprovado seu potencial, Timburi é Município de Interesse Turístico desde 2017,
trabalhando com as ODS’s em todos os projetos desenvolvidos.

Comunicação de Engajamento 2018-2020.



O que é Programa Munícipio Verde Azul

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente, o Programa Município VerdeAzul – PMVA tem o
inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a
descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios, principal
objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e
execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento
sustentável do estado de São Paulo.

Para a consecução do seu objetivo, o PMVA oferece capacitação técnica aos
interlocutores indicados pela municipalidade e, ao final de cada ciclo anual,
publica o “Ranking Ambiental dos municípios paulistas”, constando os 645
municipais paulistas signatários do PMVA desde 2008, Timburi esta em 247 no
ranking estadual, subindo 212 posições de 2018 para 2019, onde foi trabalhado
diretamente questões de educação ambiental, qualidade do ar, resíduos sólidos,
conselhos municipais, desenvolvimento regional e município sustentável, além de
diversos itens de desenvolvimento sustentável.
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Comissão das ODS’s do Município de Timburi.

A Lei 1.426 de 12 de julho de 2018, adota a Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável da ONU como diretrizes de políticas públicas
em âmbito municipal, institui o Programa de sua implementação, autoriza
a criação da Comissão Municipal para o Desenvolvimento Sustentável
(Agenda 2030) e dá outras providências.

Com encontros semanais na Prefeitura Municipal de Timburi ou na Câmara
Municipal de Timburi, conforme a ser acordado e oficializado na agenda a
ser definida.

Ao lado, compartilhamento de um integrante da Comissão.
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As dimensões da ODS’s e os seus envolvidos
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Trabalhando as Metas e Resultados do
Município de Timburi – Controle Interno.

O Controle Interno que coordena a execução do
planejamento, é como se fosse um órgão
administrativo dentro do executivo e legislativo.
Ele tem a tarefa de cobrar informações de todos.
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Trabalhando as Metas e Resultados do
Município de Timburi – Equipe Municipal.
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Organograma do PPA e ODS’s
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Incluir pessoas de baixa renda no mercado de trabalho.
• Capacitar as pessoas para a sua profissionalização.
• Ser solidário e voluntário em causas sociais.
• Aliar-se a projetos sociais e apoiar as organizações não

governamentais.
• Doar alimentos, objetos e outros bens descartáveis.

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Participar de ações de extensão universitária.
• Participar do Projeto Rondon.
• Fomentar os universitários nas causas sociais nas comunidades
• carentes.

NOS MUNICÍPIOS
• Apoiar a geração alternativa de renda.
• Fomentar o Microempreendedor Individual – MEI.
• Empoderar as mulheres que vivem com menos de US$ 1,25 por dia.
• Buscar fontes de recursos para o desenvolvimento do município.
• Desenvolver novas tecnologias apropriadas e serviços financeiros,
• incluindo microfinanças.

NO TRABALHO
• Ofertar cursos de empreendedorismo.
• Fomentar os negócios sociais, negócios verdes, solidários e
• a economia inclusiva.
• Criar tecnologias acessíveis às populações mais pobres.
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Plantar a sua própria horta e participar da construção de hortas

comunitárias.
• Participar da Pastoral da Criança e outros movimentos em prol

da alimentação.
• Doar alimentos para pessoas carentes.
• Reduzir o desperdício de alimentos.

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Incentivar programas de apoio à merenda escolar e educação

alimentar.
• Ensinar organizações sociais e familiares a aproveitarem melhor

os alimentos, evitando o desperdício.
• Criar cursos de extensão sobre Nutrição.

NOS MUNICÍPIOS
• Implantar restaurantes populares (de baixo preço).
• Estimular a agricultura familiar e comunitária de subsistência.
• Comprar produtos da agricultura familiar.
• Capacitar a mão-de-obra na elaboração de alimentos básicos.
• Fazer campanha sobre alimentação saudável.
• Divulgar ações que promovam a segurança alimentar.

NO TRABALHO
• Aumentar a produção de alimentos saudáveis.
• Reduzir os preços dos alimentos nutritivos.
• Instalar refeitórios nas empresas.
• Fornecer refeições para os colaboradores.
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SAÚDE DA POPULAÇÃO EM GERAL
CASA E COMUNIDADES
• Incentivar programas de mobilização e informação no combate

as doenças epidêmicas como tuberculose e febre amarela.
• Promover campanhas de prevenção no combate a Aids.
• Realizar mutirões contra a dengue e outras doenças.

ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Realizar campanhas para reduzir o consumo de drogas.
• Realizar campanhas de esclarecimento sobre o diabetes, a

pressão alta e doenças cardiovasculares.

NO TRABALHO
• Realizar campanhas anti tabagismo, prevenção do câncer,

alcoolismo , etc.
• Criar programas de Saúde do colaborador.

NOS MUNICÍPIOS
• Apoiar programas que facilitem o acesso aos medicamentos aos

portadores de HIV e à prevenção (vacinas) das demais doenças.
• Criar centro de apoios, para reduzir o índice de suicídio.
• Promover campanhas de prevenção ao câncer de mama, colo do

útero, próstata, pele e outras doenças.
• Realizar palestras sobre Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST).
• Promover a saúde mental com a prática de hábitos saudáveis.
• Realizar campanhas de redução de mortes no trânsito (não dirigir e

falar ao celular ao mesmo tempo, não dirigir embriagado, não
ultrapassar os limites de velocidade).

• Participar de programas de doações e distribuição de remédios às
populações de risco e baixa renda.

• Valorizar o Conselho Municipal e Estadual de Saúde.
• Divulgar sobre a importância da vacinação.
• Buscar recursos financeiros para projetos voltados à saúde.
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Participar das reuniões de pais e colaborar com a escola que o

filho estuda.
• Acompanhar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –

IDEB da escola do seu filho.
• Estimular o uso de aplicativos como whatsApp para

acompanhar a formação do seu filho.
• Doar equipamentos usados a escolas, bibliotecas, instituições

volta das ao atendimento de menores e jovens carentes.
• Aumentar o diálogo com crianças e adolescentes para incentivar

os pais e avós a iniciarem ou voltarem a estudar.

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Organizar concursos de redação e oficinas de leitura para

compreensão de textos em escolas.
• Incentivar a diversidade humana visando reduzir os registros

de bullyng.

NOS MUNICÍPIOS
• Melhorar os equipamentos das escolas básicas e fornecer material

didático e de leitura.
• Reduzir a evasão escolar.

• Implantar programas de formação de professores de escolas
públicas.

• Construir e manter bibliotecas, videotecas ou brinquedotecas na
comunidade, escolas ou organizações sociais.

• Reduzir o número de analfabetos no município.

NO TRABALHO
• Disponibilizar espaços para leitura na sua instituição/empresa.
• Promover um grupo de leitura na sua instituição/empresa.
• Promover a campanha “Leitor do Mês”.

Divulgar oportunidades de cursos gratuitos presenciais ou EAD.
• Ofertar bolsas de estudos para os colaboradores.
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Valorizar o trabalho doméstico.
• Votar no gênero feminino nas eleições em todos níveis.
• Criar oportunidades de inserção da mão-de-obra feminina

em atividades alternativas consideradas masculinas;
• Comunicar uma situação de violência através do número 180.

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Incluir a valorização do trabalho da mulher em programas

de diversidade.
• Implantar programas de capacitação e melhoria na

qualificação das mulheres.

NOS MUNICÍPIOS
• Promover a formação política para as adolescentes e mulheres.
• Promover uma feira das profissões valorizando o papel da mulher na

sociedade.
• Valorizar ações comunitárias que envolvam o trabalho feminino,

apoiando iniciativas que promovam o cooperativismo e a auto
sustentação.

• Apoiar a defesa da igualdade entre os gêneros em cargos políticos,
como prefeituras.

• Fortalecer políticas públicas para atender mulheres negras, de povos
indígenas, tradicionais e itinerantes.

NO TRABALHO
• Sensibilizar mulheres a assumirem postos de trabalho geralmente

ocupados por homens.
• Promover palestras sobre autoestima, gestão de carreira.

Comunicação de Engajamento 2018-2020.



NAS CASAS E COMUNIDADES
• Reusar a água sempre que possível, mas cuidando de sua

preservação e aplicação que é restrita.
• Conhecer a origem da água, os processos de tratamento e

distribuição, e destinação final depois de usada.
• Reparar vazamentos ou comunicar a empresa responsável.
• Calcular a Pegada Hídrica de produtos e serviços para uma

escolha consciente, principalmente pensando na ideia de
rejeitar.

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Repensar o uso: racionalizar sempre que possível hábitos de

consumo no cotidiano.
• Reaproveitar a água da chuva.
• Estimular o uso de aplicativos como whatsApp para redução de

consumo.

NOS MUNICÍPIOS
• Promover permanentemente debate sobre o consumo consciente

da água.
• Tratar sobre sua aplicação na agricultura, indústria e demais setores

da economia.
• Preservar ou revitalizar todo o sistema hídrico (rios e nascentes).
• Recuperar as matas ciliares de rios e nascentes, ampliando áreas de

Preservação Permanente (APPs).
• Monitorar permanentemente os reservatórios.

O TRABALHO
• Implantar programas de racionalização do uso da água.
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Comprar eletrodomésticos e equipamentos mais eficientes.
• Reduzir o consumo de energia.
• Trocar as lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou LEDs.
• Desligar o computador e outros equipamentos na modalidade

stand by.
• Melhorar a eficiência energética.

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Desenvolver linhas de pesquisas em torno da utilização de em

energia renováveis.
• Promover concursos internos ou locais que estimulem o debate.
• Sensibilização sobre meio ambiente e a importância do papel de

cada um.
• Estimular o uso de aplicativos como whatsApp para redução de

consumo de energia.

NOS MUNICÍPIOS
• Usar lâmpadas, luminárias e equipamentos auxiliares de grande

eficiência luminosa na iluminação pública.
• Utilizar equipamentos eficientes (lâmpadas, equipamentos de ar

condicionado, motores, etc) nos prédios públicos.
• Propor ações que abordem o tema eficiência energética junto aos

alunos do ensino fundamental.
• Analisar o contrato de fornecimento com a concessionária de

distribuição.

NO TRABALHO
• Divulgar as orientações sobre consumo consciente.
• Dimensionar corretamente os cabos e fios para os equipamentos.
• Dar manutenção constante dos equipamentos.
• Substituir equipamentos obsoletos por equipamentos com maior

eficiência energética.
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Realizar cursos à distância de aperfeiçoamento profissional.
• Gerar empregos decentes.
• Aumentar a produtividade individual.
• Aumentar a confiança entre os moradores do município.

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Promover a educação para o empreendedorismo.
• Criar empresas juniores.
• Criar bolsas de estágios para os acadêmicos.
• Estimular o uso de aplicativos como whatsApp para divulgação

de vagas.

NO TRABALHO
• Aumentar a produtividade das empresas.
• Promover a criação de negócios sociais, economia inclusiva,

economia verde, “econegócios” (negócios sustentáveis).
• Incentivar a criação de startups em áreas competitivas.

NOS MUNICÍPIOS
• Desenvolver a cultura do empreendedorismo nas universidades de

negócios.
• Incluir a Pessoa com Deficiência – PcD no mercado de trabalho.
• Apoiar programas de geração de novas oportunidades de absorção

e recrutamento de jovens nas pequenas e médias empresas.
• Desenvolver ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil e

trabalho forçado.
• Implantar distritos industriais nos municípios.
• Incentivar programas de apoio à formação e capacitação técnica

profissional dos jovens menos favorecidos, visando sua inclusão no
mercado de trabalho.

• Promover a implantação de feiras de artesanato.
• Implantar políticas públicas que promovam o emprego.
• Criar condições de trabalho para os imigrantes africanos, bolivianos,

libaneses , haitianos e outros povos.
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NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Promover gincanas , feiras de ciência e inovação.
• Realizar cursos à distância de aperfeiçoamento profissional.
• Apoiar programas de parceiras para a inclusão digital da

população menos favorecida.
• Oferecer editais de inovação.
• Apoiar programas de formação e disseminação das novas

tecnologias, em especial da informação, que promovam
também a inclusão de pessoas com deficiência.

• Estimular o uso de aplicativos como whatsApp para fomentar a
inovação.

NAS CASAS E COMUNIDADES
• Promover a criatividade dos filhos.

NO TRABALHO
• Inovar os processos da empresa.
• Reduzir os estoques da empresa.
• Reduzir os desperdícios no processo produtivo.
• Aumentar o tempo de vida dos produtos.
• Automatizar os processo.
• Estimular o uso de aplicativos para aumento da produtividade.
• Melhorar a gestão das empresas.
• Otimizar a utilização dos recursos naturais.

NOS MUNICÍPIOS
• Investir na infraestrutura e/ou recuperar as estradas.
• Buscar o investimento da iniciativa privada em infraestrutura.
• Realizar campanhas do melhor uso de nossas estradas, parques,

academias ao ar livre e demais instalações de equipamentos
públicos.
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Ensinar em casa cidadania e solidariedade para os filhos.
• Doar alimentos, roupas e outros bens para a população pobre.
• Destinar Imposto devido para Projetos Sociais – Pessoa Física.

NOS MUNICÍPIOS
• Investir na infraestrutura das periferias.
• Recuperar as estradas do seu município.
• Realizar campanhas do melhor uso de nossas estradas, parques,

academias ao ar livre e demais instalações de equipamentos
públicos.

• Promover a Gestão Participativa.
• Incluir mulheres e idosos na era digital.
• Promover os direitos dos imigrantes e de outras minorias.

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Participar como voluntariado em Projetos Sociais.
• Desenvolver pesquisas e estudos sobre a realidade social.

NO TRABALHO
• Garantir a igualdade de oportunidades para as pessoas.
• Adotar as plataformas da ONU: Pacto Global e PRME.
• Promover o voluntariado corporativo.
• Implantar programas de carreiras e salário justos.
• Patrocinar a educação de jovens que vivem na periferia.
• Aumentar o Investimento Social Privado.
• Destinar impostos para Projetos Sociais – Pessoa Jurídica.
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Participar de Conselhos de Segurança nas Cidades.
• Proteger o patrimônio cultural do município (igreja, monumentos

e outros).
• Reduzir o uso de automóvel, pegar carona solidária, bicicleta e

outros meios de transportes.
• Promover a criação ou a manutenção das associações de bairros.
• Realizar intervenções voluntárias nas áreas de uso coletivo

(praça, escola, ruas.).
NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Apoiar iniciativas na implementação de práticas ambientais

sustentáveis.
• Disseminar o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor do município.
• Promover o uso de bicicletas no Campus e a pratica de caronas

solidárias.
• Adotar os Princípios da Educação Empresarial Responsável –

PRME.

NOS MUNICÍPIOS
• Aumentar a acessibilidade dos idosos aos equipamentos públicos.
• Promover a cidadania nas comunidades.
• Aumentar a destinação de impostos para projetos sociais.
• Desenvolver projetos visando a regularização fundiária.
• Melhorar a infraestrutura das regiões metropolitanas.
• Estruturar programas que mantenham o homem no campo.
• Estimular o uso de aplicativos como whatsApp para mapear os locais

de maior ocorrência de acidentes de trânsito, de assaltos e outros.
NO TRABALHO
• Comprar a matéria prima de locais mais próximos da planta

industrial.
• Instalar novas unidades da empresa em municípios de baixo IDH.
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Doar alimentos e reduzir o desperdício.
• Reduzir o uso de embalagens.
• Evitar a troca de celular frequentemente.
• Utilizar sacola de pano para as compras.
• Optar por produtos com refil.
• Doar roupas, sapatos e acessórios para bazares.
• Procure saber sobre os impactos das marcas que você consome.
• Dar preferência para os sacos biodegradáveis.
• Reduzir o uso de detergente que faz espuma.
• Comprar os eletrodomésticos que contam com selo Procel, que

certifica a eficácia do produto.
• Descongelar alimentos de forma natural ao invés de usar o

micro-ondas.
• Consumir os alimentos orgânicos, livres de agrotóxicos.
• Reaproveitar alimentos da forma como for possível.
• Dar preferência para os produtores locais.
• Descartar os resíduos de forma correta.

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Ensinar ler rótulos dos alimentos, principalmente escolhendo os

alimentos com menos sódio, gordura totais e saturadas,
carboidratos e elementos que em excesso são nocivos a saúde.

• Promover a educação financeira para reduzir o endividamento da
população.

• Divulgar e ensinar as leis ambientais (Código Florestal, PNRS, PNRH).
• Reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da

prevenção, redução, reciclagem e reutilização.
NO TRABALHO
• Participar de programas de mobilização coletiva para estímulo à

reciclagem e reutilização de materiais.
• Realizar ações para a diminuição do consumo e separação de

resíduos (4Rs – Reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar).
• Adotar os princípios do Pacto Global e a logística reversa.
• Conhecer e respeitar o código do consumidor.
• Reduzir o uso de agrotóxicos no plantio de alimentos.
• Reduzir o consumo de copinhos plásticos na empresa.
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Reduzir o consumo de produtos poluentes.
• Manter o carro regulado.
• Morar mais perto do trabalho.
• Usar combustíveis renováveis.
• Cumprir com as leis ambientais (Código Florestal, PNRS, PNRH).

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Plantar árvores nas áreas rurais e urbanas.
• Ensinar as leis ambientais.
• Realizar campanhas contra as queimadas.
• Dar suporte a projetos de pesquisa e formação na área

ambiental.
• Estimular o uso de aplicativos para o controle da poluição

sonora e outras poluições.

NO TRABALHO
• Realizar o controle da emissão de gás carbônico, metano e óxido

nitroso, e outros gases poluentes.
• Manter a frota de veículos com a manutenção em dia.

NOS MUNICÍPIOS
• Implantar as brigadas de defesa civil e envolver a população.
• Divulgar informações sobre gestão de risco sobre desastres e

adaptações a mudanças climáticas.
• Implantar aterros sanitários.
• Ofertar a coleta seletiva dos resíduos.
• Proteger as áreas verdes.
• Valorizar o Conselho Municipal e Estadual do Meio Ambiente.
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Instalar a minha residência na rede de saneamento pública.
• Reduzir o consumo de peixes em extinção.
• Não praticar a pesca predatória.

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Escolher um rio do entorno da escola para conhecer e proteger.
• Estimular o uso de aplicativos como whatsApp para denunciar

pessoas/empresas que jogam lixos nos rios.

NOS MUNICÍPIOS
• Criar leis que proíba a utilização de sacolas plásticas

nos supermercados.
• Melhorar o saneamento das cidades.
• Reaproveitar ou destinar corretamente o óleo de cozinha.
• Reduzir a pesca predatória.
• Reduzir a acidez dos oceanos.
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Comprar produtos orgânicos.
• Plantar uma, duas, três, quatro árvores.
• Não compre animais silvestres e denuncie quem o faz.

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Plantar árvores nas beiras dos rios.
• Realizar campanhas sobre a importância da Biodiversidade.
• Realizar atividades voluntárias.
• Estimular o uso de aplicativos para proteção dos parques

municipais.

NO TRABALHO
• Comprar papel reciclado.
• Fomentar a compra de matérias primas certificadas.
• Instalar equipamentos menos poluentes.

NOS MUNICÍPIOS
• Valorizar os saberes locais e as comunidades indígenas.
• Reduzir o uso de agrotóxicos nas lavouras.
• Incentivar a cultura de rotação no plantio agrícola.
• Implantar projetos para a redução da desertificação e a degradação

dos solos.
• Reduzir as espécies invasoras e exóticas.
• Reduzir o desmatamento.
• Reduzir a geração de resíduos.
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NAS CASAS E COMUNIDADES
• Ser voluntário !
• Realizar palestra sobre o relacionamento entre pais e filhos

visando aumentar o vinculo familiar.
• Participar de espaços como o Conselho Tutelar e Conselho de

Direitos de sua comunidade.
• Realizar campanhas da cultura da paz.
• Ligar para 180 e denunciar casos de violência contra a mulher.

NAS ESCOLAS E UNIVERSIDADES
• Realizar atividades de prevenção à violência contra crianças e

adolescentes, tanto doméstica, como abuso sexual e tráfico
humano.

• Realizar Juizados Mirins e ações de Educação para as Leis.
• Realizar palestras de prevenção ao uso de álcool e drogas.
• Divulgar a Lei Maria da Penha.

NO TRABALHO
• Criar brigadas para fomentar o voluntariado na Defesa Civil.
• Promover palestra sobre a questão da violência no trânsito,

doméstica e outras.

NOS MUNICÍPIOS
• Realizar campanhas de desarmamento.
• Promover o acesso a espaço cultural e artístico para a população

jovem.
• Apoiar o funcionamento ou instalação de um Centro de Ação

Voluntária na sua cidade.
• Assegurar o atendimento a saúde das mulheres vítimas de violência.
• Realizar treinamento adequado aos profissionais que devem prestar

assistência as mulheres vítimas de violência.
• Realizar blitz educativa de trânsito sobre a importância de não

consumir bebida alcóolica antes de dirigir.
• Capacitar as mulheres em situação de vulnerabilidade social.
• Cumprir a Lei Seca nos municípios.
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Considerações finais

Para a gestão municipal, é de suma importância o desenvolvimento econômico e social para Timburi, desde 2017
o município já busca o desenvolvimento econômico e social, através de projetos de capacitação em parceria com
o SEBRAE e SENAR, além disso o desenvolvimento turístico e seu impacto no nível da comunidade podem estar
vinculados à redução da pobreza, aqueles relacionados à promoção do empreendedorismo e às pequenas
empresas, e ao empoderamento de grupos menos favorecidos, particularmente jovens e mulheres, além de
promover a inclusão. O turismo em Timburi oferece oportunidades para empregos diretos e indiretos para jovens,
mulheres e portadores de necessidades especiais, que se beneficiam por meios educacionais. E estimulamos
muito nossa agricultura sustentável, promovendo a produção e o fornecimento de hotéis e a venda de produtos
locais aos turistas, além de agroflorestas, pois o agroturismo pode gerar renda adicional enquanto aumenta o
valor da experiência turística e as receitas fiscais geradas pelo turismo podem ser reinvestidas nos serviços e
cuidados de saúde, melhorando a saúde materna, reduzindo a mortalidade infantil e prevenindo doenças,
desenvolvendo assim não só a parte econômica e social, mas todas suas esferas, contribuindo com todas as 17
ODS’s.
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Considerações finais

Pertencente a Região Turística Angra Doce Paulista é composta por treze municípios do sudoeste paulista, que
são: Barão de Antonina, Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Ipaussu, Ourinhos, Salto Grande, Santa Cruz do
Rio Pardo, São Pedro do Turvo, Itaporanga, Piraju e Timburi. Alguns destes munícipios banham o Rio
Paranapanema, onde a Usina Hidrelétrica de Xavantes fica localizada, 3 km da foz do Rio Itararé, e tem seu
reservatório ocupando uma área aproximada de 400 km², com capacidade de armazenamento de 9,4 bilhões de
m³; O represamento das águas pela usina deu origem a um grande lago, de singular beleza natural, que conferiu
aos municípios do seu entorno o potencial para desenvolvimento nessa região de entretenimento e lazer, com
condições de se tornar um importante destino turístico do país. Além da exploração sustentável, Timburi busca a
comunhão para desenvolvimento de atividades turísticas para que o calendário e a estratégia seja benéfica para
todos, uma cidade voltada ao Ecoturismo, trabalhando continuamente com Sustentabilidade.
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Considerações finais

Timburi é integrante do PNUD (https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/132810) e realiza ações
de desenvolvimento regional, além de ter municipalizado os ODS, conforme lei 1.426 de 12 de julho de 2018, adota a
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU como diretrizes de políticas públicas em âmbito
municipal, institui o Programa de sua implementação, autoriza a criação da Comissão Municipal para o
Desenvolvimento Sustentável (Agenda 2030) e dá outras providências.
E contribui para o processo de desenvolvimento regional através da Região Turística Angra Doce Paulista, que
contém a chancela da ONU e trabalha continuamente para o desenvolvimento regional, através de circuitos,
roteiros e projetos, além de encontros mensais e participação em feiras para fomento.
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Considerações finais

Muitos projetos ainda estão sendo devolvidos pelo município para o atendimento aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável pensando no futuro, na integração, no empoderamento e no desenvolvimento
local.
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