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Comunidade sustentável

ODS que gostava de trabalhar:

Escolhi esses porque...

• 3) Saúde de qualidade

Escolhemos esses porque se relacionam com o noso projeto sobre queimadas e como a
vida terrestre e sua saúde e qualidade de vida são afetadas pelos danos das
queimadas. E esses temas são muito importantes para o planeta e a natureza con nuar
com uma vida saúdavel (tanto sua população quanto a fauna e ﬂora).

• 13) Ação climá ca
• 15) Proteger a vida terrestre
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A sua comunidade

Quem são as pessoas?

Pontos fortes e oportunidades

Na comunidade do pantanal tem pessoas como comerciantes, trabalhadores, agricultores,
criadores de gado, indigenas, pescadores, animais e etc.

As coisas que a comunidade do pantanal mais valorizam são a fauna e ﬂora, e os
recursos que elas disponibilizam, sua cultura e seu próprio modo de vida.

Descrição da comunidade

Problemas e desaﬁos

A faixa etária da população que vive nas regiões em que houveram as queimadas é bem
variada já que lá é uma região de moradia, mas se baseando na pirâmide etária brasileira eles
tem a faixa etária entre 0 a 79 anos. Na sua maioria eles são cristãos e indígenas, como por
exemplo Xaraiés, Orijone, Bororo, Guató entre outros povos indígenas. Os hábitos dessas
pessoas se baseiam na natureza, e seus valores giram em volta da proteção desta.

• Se restabelecer após as queimadas.

Principais caracterís cas
• autosuﬁcientes
• trabalhadores
• preservadores

• A falta de apoio do governo em relação aos recursos básicos.
• A comunicação e transporte com fontes externas em caso de ajuda.
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A minha comunidade em imagens
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Problema de par da

Problema de par da do projeto

Causas

Diante de um cenário de estado de emergência decretado no Mato Grosso do Sul devido a
pandemia e as queimadas, como seria possível sair desta situação e evitar que ocorra uma
possível segunda onda?

• Pandemia/ COVID-19
• Queimadas do pantanal
• Falta de acesso à hospitais

Consequências
Uma população fragilizada: pessoas com mais problemas de saúde, perda da fauna e
ﬂora, problemas econômicos, perda de recursos naturais além das várias mortes
causadas pelo COVID-19 e fumaça das queimadas.

Pessoas afetadas
Quem mais sofre com esta situação é a população do Mato Grosso do Sul, por toda sua
perda de pessoas e natureza, além de que o Brasil em uma forma geral também está
perdendo parte do pantanal, que é um bioma de extrema importância econômica,
cultural e ambiental.
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Inicia vas semelhantes

Inicia vas semelhantes

Boas prá cas

• Ecoa, é uma organização que está no Pantanal e desenvolve várias frentes de trabalho e
organizações que eles mesmos criam para salvar seus territórios

Admiramos a inicia va da Ecoa para promover pedagogias inovadoras, incen va a
realização de projetos comunitários e convida toda a comunidade escolar e seu
entorno para relações dialógicas, baseadas na cooperação. Já a Panthera trabalha na
preservação de mais de 40 espécies de felinos no mundo, incluindo a onça-pintada no
Pantanal e essa ONG foi muito importante nesse período em que muitos felinos
morreram.

• Caianas, fazem frente a um conjunto de inicia vas que buscam preservar fontes de águas
pantaneiras
• ONG Panthera, trabalhou contra as chamas, resgatou animais feridos e providenciou
alimento e abrigo aos que sobreviveram
• 50 medidas do Governo de MS para conter Covid-19, Essas medidas foram tomadas pelo
governador Reinaldo Azambuja para conter o avanço da pandemia da Covid-19 - doença
causada pelo novo coronavírus - e garan r a sobrevivência de famílias carentes.

Más prá cas
Na inicia va das 50 medidas para conter a doença tomada pelo governo de MS não
teve grande efeito já que o número de casos subiu, e as pessoas que contrairam a
doença não nham como ser atendidas e muitas vezes ﬁcavam em um estado grave
por inﬂuencia da fumaça das queimadas.
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Pesquisa

Questões por explorar

Conclusões

O que mudou no co diano destas pessoas com as queimadas e pandemia?

• LINK DO DOCS COM TODOS AS NOSSAS FONTESh ps://docs.google.com/document/d/1F2It0WIfXhRxKueEc-3xh6ehIHGvl2CjsXshHfumXk/edit

Concluímos que mesmo sabendo que existem épocas de queimadas o estado em geral
do Mato Grosso do Sul não se prepara, prejudicando a população ainda mais agora
nesta época de pandemia. Além das queimadas, a pandemia agravou a saúde da
população, e quando precisam de um tratamento para uma destas doenças
respiratórias precisam ir para outra cidade ou estado, o que levou o estado a decretar
estado de emergência. E agora devem se preparar para enfrentar uma possível
segunda onda do COVID-19.

Auto-avaliação da pesquisa

*** Esta a vidade tem arquivos associados ***

Fontes de informação

• As fontes de informação que usei são conﬁáveis.
• Para cada registro de pesquisa, encontrei pelo menos 3 fontes dizendo o mesmo.
• A informação que registrei está atualizada.
• A informação corresponde a fatos (e não opiniões).
• Sempre que consegui, usei a fonte de informação original.
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Resumo da pesquisa

BARREIRAS NA COMUNIDADE
Nós como adolescentes temos um poder limitado e isso nos
impede de fazer algumas coisas. Também não estamos passando
pela mesma situação destas pessoas, mas podemos divulgar
informações e propor soluções mesmo sabendo que nosso raio
de ação é limitado, já que não temos poder, autoridade e nem
dinheiro. Outra barreira são as fontes de pesquisa que nem
sempre são conﬁaveis e até veriﬁcarmos isso acabamos
perdendo muito tempo. Além disso só veríamos ou teríamos um
resultado eﬁciente em um longo prazo.

RECURSOS DA COMUNIDADE
Temos diversos meios de comunicação para informar e alertar
outras pessoas sobre o problema, como por exemplo, a internet
em geral e as midias sociais, assim como estamos fazendo no
nosso instagram. Outros recursos também seriam meios de
informação como livros e sites, que são fontes que usamos para
re rar informações importantes, além de jornais e de boca a boca.

IDEIAS DE SOLUÇÃO
• para prevenir de uma segunda onda-uso de mascaras, a
lavagem das mãos, o uso de álcool em gel 70% e todas as outras
medidas de proteção, como distanciamento social, evitando
aglomerações, etc
• queimadas- encontrar outras maneiras para a pastagem e a
produção de gado com a redução do uso de agrotóxicos, como a
plantação orgânica
• queimadas- uma medida que o governo pode tomar é voltar ao
número de licenciações de antes e preparar a população na época
de queimadas, diponibilizando abrigo e comida para os
prejudicados
• Por úl mo a população deve ter mais acesso à hospitais de
qualidade com os equipamentos nescessários para tratar
principalmente destas doenças respiratórias na sua cidade
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Discussão em grupo

Obje vos

Par cipantes

• Verbalizar preocupações entre diferentes indivíduos ou grupos;

• Sophia Ferreira , aluna de 14 anos

• Promover apoio mútuo;

• Julia Lagazzi , aluna de 15 anos

• Resolver um problema;

• Carolina Peron, aluna de 15 anos

Temas a discu r

• Nicole Canto , aluna de 15 anos

Preservação da natureza, consequências das ações humanas sobre a natureza, poluição do ar
e como afeta os animais.

• Camilla Silva , aluna de 14 anos

Principais perguntas
• Como seu grupo acha que a crise clima ca se relaciona com o tema da nosso tema?
• Por que vocês escolheram trabalhar com o tema Crise clima ca?
• O que você compreende da relação entre as queimadas que aconteceram no pantanal e a
pandemia?

Conclusões
Já que os temas dos nossos trabalhos são bem parecidos, essa troca que ﬁzemos foi
muito boa, por que conseguimos “expandir” um pouco mais nosso conhecimento sobre
não apenas o tema que estamos trabalhando, como para um geral. Os dois grupos
podem se ajudar caso seja necessário pois nossas informações se completam.

*** Esta a vidade tem arquivos associados ***
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Resumo da discussão

PROBLEMA
Descobrimos que o problema do outro grupo está mais
relacionado com a parte socioeconomica e como a crise climá ca
inﬂuencia nessa area.

NECESSIDADES DAS PESSOAS
As principais necessidades delas é achar uma solução que sirva
tanto para resolver ou minizar a crise climá ca quanto as
desigualdades socioeconoômicas.

IDEIAS DE SOLUÇÃO
• Não vemos ideias novas mas essa discussão nos fez cer ﬁcar
as que já nhamos: disponibilizando recursos como caminhos de
fuga e postos com ex ntores de incêndio
• disponibilizar água e comida para estas pessoas que moram
perto destas áreas de queimadas
• propor medidas caso ocorra uma segunda onda do COVID-19
• informar as pessoas e alertá-las sobre a atual situação do MS,
que está passando por um momento de queimadas e pandemia
por meio do nosso instagram
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Solução

Ideias de solução

Pessoas que vão beneﬁciar da solução:

• Treinamento para moradores de regiões próximas às queimadas, 6

As pessoas que se beneﬁciarão são tanto as pessoas destas comunidades próximas às
queimadas quanto a população da cidade, pois com a redução dos incêndios, há menos
fumaça, o que reduz o agravamento destas doenças respiratórias, deixando apenas a
situação do COVID-19 , mas que também será amenizada e previnida com a nossa
proposta.

• Disponibilização de ex ntores e máscaras , 5
• Subs tuir o uso de agrotóxicos por plantações orgânicas, 5
• Reforçar as medidas de prevenção do COVID-19, 5

Solução para o problema de par da:
A solução que nossa equipe encontrou para o nosso problema é o oferecimento de um
sistema de treinamento de segurança para moradores de locais próximos às queimadas,para
que saibam o que fazer caso haja uma. Esse sistema disponibilizaria ex ntores de incêndio,
máscara de ions, sistemas de fuga e inﬂuenciaria a subs tuição de agrotóxicos por orgânica.
Os tutores seriam bombeiros e médicos voluntários para o programa, que seria ﬁnanciado
pelo governo ou ins tuições que trabalham na causa.

Consequências dessa solução:
A principal consequência indesejada é o grande gasto de verba, pois é preciso de um grande
inves mento para nossa proposta.

Quantas pessoas vão beneﬁciar?
3000000

Qual o impacto na vida das pessoas?
A condição de vida destas pessoas irá melhorar pois a quan dade de queimadas será
reduzida, além de que terão mais recursos para também se previnirem do covid.
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Execução

Tarefas completas
• Finalizamos as entrevistas
• Concluimos as pesquisas

Ajustes necessários
Para ajustar nosso projeto devemos dar con nuidade e con nuar alimentando o nosso
instagram, mantendo o formato inicial. Aprendemos que a forma de apresentação que
escolhemos está sendo eﬁciente e está sendo aprovada pelas pessoas.

Resultado ﬁnal:
*** Esta a vidade tem arquivos associados ***
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Planejamento da comunicação

Mensagens principais

Meios de divulgação

Queremos transmi r a mensagem de que esse problema tem uma solução sim, e mesmo
aqueles que não estão sendo afetados, como nós de São Paulo estão cientes da situação e
alguns querem ajudar.

A metodologia que estamos usando é uma página no instagram que possui postagens
falando sobre a atual situação das queimadas e pandemia no Mato-Grosso-do-Sul. Lá
explicamos as relações entre os temas, imagens e dados dos ocorridos, além de uma
explicação do nosso projeto e nossas intenções. Também ﬁzemos entrevistas com
proﬁssionais que pretendemos postar, além das soluções ﬁnais do trabalho. Esse meio
de apresentação ajuda fazer com que as informações cheguem ao um público maior e
tenha o reconhecimento necessário.

