
O FUTURO DA MINHA CIDADE   
NOVA FASE 

Aproveitar as oportunidades

Aumentar a Velocidade

Aumentar o impacto

Mudar o Brasil 







• Mobilizar a sociedade local para ser protagonista e não refém do
futuro em suas comunidades, criando soluções para a
sustentabilidade de sua cidade;

• Sensibilizar as principais lideranças do município mostrando que é
possível uma parceria entre a sociedade e a prefeitura de forma a
assegurar o crescimento econômico da cidade quanto a melhoria
de sua qualidade para as pessoas;

NOSSO DESAFIO 



GOVERNANÇA COLABORATIVA

O PAPEL DA SOCIEDADE ORGANIZADA 
NO FUTURO DA CIDADE









Como funciona

Poder PúblicoSociedade Civil Organizada

Expressa o desejo de futuro

Executa para médio e longo prazo

A c o m p a n h a     o     p r o c e s s o     j u n t o     com  o   p o d e r     p ú b l i c o

Junto não Contra





Como será o Futuro ?



Padrão de título no cabeçalho



Impactos da Economia 4.0



Impactos da Economia 4.0





SMALL.COM





HELICÓPTEROS

RANKING DAS MAIORES 
FROTAS DO MUNDO

1. São Paulo
2. New York
3. Tokyo
4. Rio de Janeiro
5. Londres
6. Belo Horizonte
7. Santiago
8. Cidade do México
9. Bogotá
10. Pequim 



A crise climática é nossa terceira 
Guerra Mundial. Ela precisa de uma 
resposta corajosa. 





É muito pior do que você imagina.







Padrão de título no cabeçalho



NA SUA 
CIDADE, 

QUEM ESTÁ 
PENSANDO 

NISSO ?



PORTA.
Lorem



PORTA.
Lorem



Seminário de 
Cidades 
Inteligentes, 
Sustentáveis e 
Humanas

Câmara Deputados





PHASELLUS LAOREET 
VOLUTPAT METUS UT PORTA.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sed semper

risus. Nulla non vulputate felis, vel tincidunt elit. Morbi tortor ante, eleifend

eget ornare vel, pharetra vel sem. Interdum et malesuada fames ac ante

ipsum primis in faucibus. Pellentesque in sem nec tortor ullamcorper feugiat.

Praesent bibendum urna vitae mi efficitur, a ullamcorper eros egestas.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Curae



CODESE Goiânia sabatina candidatos  





Plenária CODESE Manaus













PHASELLUS LAOREET 
VOLUTPAT METUS UT PORTA.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sed semper

risus. Nulla non vulputate felis, vel tincidunt elit. Morbi tortor ante, eleifend

eget ornare vel, pharetra vel sem. Interdum et malesuada fames ac ante

ipsum primis in faucibus. Pellentesque in sem nec tortor ullamcorper feugiat.

Praesent bibendum urna vitae mi efficitur, a ullamcorper eros egestas.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Curae

Belo Horizonte 





PHASELLUS LAOREET 
VOLUTPAT METUS UT PORTA.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sed semper

risus. Nulla non vulputate felis, vel tincidunt elit. Morbi tortor ante, eleifend

eget ornare vel, pharetra vel sem. Interdum et malesuada fames ac ante

ipsum primis in faucibus. Pellentesque in sem nec tortor ullamcorper feugiat.

Praesent bibendum urna vitae mi efficitur, a ullamcorper eros egestas.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Curae

Câmara Temática Caxias



PHASELLUS LAOREET 
VOLUTPAT METUS UT PORTA.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sed semper

risus. Nulla non vulputate felis, vel tincidunt elit. Morbi tortor ante, eleifend

eget ornare vel, pharetra vel sem. Interdum et malesuada fames ac ante

ipsum primis in faucibus. Pellentesque in sem nec tortor ullamcorper feugiat.

Praesent bibendum urna vitae mi efficitur, a ullamcorper eros egestas.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Curae

Câmara Temática Caxias



PHASELLUS LAOREET 
VOLUTPAT METUS UT PORTA.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sed semper

risus. Nulla non vulputate felis, vel tincidunt elit. Morbi tortor ante, eleifend

eget ornare vel, pharetra vel sem. Interdum et malesuada fames ac ante

ipsum primis in faucibus. Pellentesque in sem nec tortor ullamcorper feugiat.

Praesent bibendum urna vitae mi efficitur, a ullamcorper eros egestas.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Curae

Câmara Temática Caxias



PHASELLUS LAOREET 
VOLUTPAT METUS UT PORTA.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer sed semper

risus. Nulla non vulputate felis, vel tincidunt elit. Morbi tortor ante, eleifend

eget ornare vel, pharetra vel sem. Interdum et malesuada fames ac ante

ipsum primis in faucibus. Pellentesque in sem nec tortor ullamcorper feugiat.

Praesent bibendum urna vitae mi efficitur, a ullamcorper eros egestas.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia

Curae





Agenda 2030 da ONU – Construindo um mundo melhor



Agenda 2030 da ONU

65% das metas dos ODS
não serão alcançadas 
sem participação das 

cidades



A Agenda 2030 é um processo de transformação planetária que não
pode ser alcançado somente pelos governos. Algumas empresas tem
receitas superiores ao PIB de muitas nações. A participação do setor

privado é indispensável para o alcance dos ODS.
Ban Ki Moon

Secretário Geral das  Nações Unidas



Nova Fase

• Não temos tempo

• Eleições 2020 Oportunidade

• Palestra de sensibilização em vídeos

• Proposta para Plano de Governo

• Orientação para Construção de Governança 



ESTAMOS FAZENDO A DIFERENÇA

O projeto “ O FUTURO DA MINHA CIDADE” da 

CBIC, está fazendo a diferença em inúmeras 

comunidades e vai fazer a diferença no Brasil.  



CMA-COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE

Alessandra Lacerda

cma@cbic.org.br

(61) 99103-3348

Silvio Barros

contato@silviobarros.com.br

(44)99118-0867

mailto:cma@cbic.org.br
mailto:contato@silviobarros.com.br

