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COREDE ALTO JACUÍ 

6º FÓRUM DE SUSTENTABILIDADE DO COREDE ALTO JACUÍ – CIDADES 

SUSTENTÁVEIS 

 

 

Nesta sexta edição do FÓRUM DE SUSTENTABILIDADE DO 

COREDE ALTO JACUÍ a elaboração da sua CARTA DE INTENÇÕES iniciou 

com um trabalho em sala de aula envolvendo os acadêmicos e acadêmicas 

dos cursos do Centro de Ciências Humanas e Sociais e do curso de 

Engenharia Ambiental, trazendo para discussão a concepção de 

sustentabilidade na ótica de que a sustentação da vida urbana se faz pela 

harmonia de várias dimensões, tendo como tema central as “Cidades 

Sustentáveis” frente às preocupações com a conciliação, nas cidades, entre 

desenvolvimento econômico e o meio ambiente natural. Essa atividade foi 

coordenada pelos professores das disciplinas desse dia que, fizeram uma 

discussão em sala de aula com os seus alunos e alunas, a partir da análise de 

um texto básico, que serviu de aporte para os debates, e, a partir disso, as 

turmas elegeram proposições para comporem a Carta de Intenções do VI 

Fórum de Sustentabilidade. Na sequência, cada turma escolheu   um delegado 

para fazer a apresentação das propostas eleitas à plenária de delegados, que 

foi realizada no mini auditório do Centro de Ciências Humanas e Sociais, sob a 

Coordenação das professoras Elizabeth Fontoura Dorneles e Raquel Buzatti 

Souto, momento em que foi realizada a sistematização final da Carta do VI 

Fórum de Sustentabilidade. Estas proposições e recomendações passaram a 

fazer parte da carta de intenções desse fórum.  

 

 

 

 

 



 

CARTA DE INTENÇÕES 

 

VI FÓRUM DE SUSTENTABILIDADE DO COREDE ALTO JACUÍ – CIDADES 

SUSTENTÁVEIS 

 

As autoridades e representantes de órgãos e entidades executivas, 

legislativas, judiciárias, civis, políticas, acadêmicas, alunos, alunas, entidades 

de classe, organizadores (Corede Alto Jacuí, Centro de Ciências Humanas e 

Sociais da UNICRUZ), apoiadores, comunidade em geral e demais 

associações representativas da região do Alto Jacuí, com participação de 

municípios de abrangência da Universidade de Cruz Alta, cujas forças, 

reunidas neste ato, mobilizam-se em favor da sustentabilidade , defesa, 

manutenção e preservação dos recursos naturais da região, da promoção e 

articulação de iniciativas que proporcionem também a sustentabilidade das 

cidades nas suas dimensões econômica, social e cultural, principalmente, dos 

municípios pertencentes ao Corede  Alto Jacuí, e divulgam a presente CARTA 

DE INTENÇÕES, ratificando o posicionamento dos signatários e das 

comunidades ora representadas, por levarem em consideração que as  

“Cidades Sustentáveis” resultam da organização urbana assentada na 

harmonia entre os fatores econômicos, sociais, ambientais e culturais. 

A partir da análise e do debate acerca dos pressupostos e de conceitos 

básicos de sustentabilidade, os acadêmicos da UNICRUZ, representados por 

delegados dos cursos do Centro de Ciências Humanas e Sociais e Engenharia 

Ambiental, deliberam acerca do tema Cidades Sustentáveis as seguintes 

proposições: 

 

1. Promover a reciclagem do lixo de forma mais consciente e efetiva, 

ampliando as condições de sustentabilidade econômica dos 

trabalhadores na reciclagem nos municípios onde esses já estão 

organizados e provocando a sociedade para que, em outros municípios, 

a atividade de catação ganhe condições de viabilidade com vista ao 

desenvolvimento sustentável; 



2. Criar políticas públicas mais efetivas nas cidades para a coleta e 

reciclagem do lixo, provocando uma cultura colaborativa no sentido de 

que o poder público, através das suas políticas, possa ter nos cidadãos   

efetivos partícipes da organização própria à cidade sustentável; 

3. Implementar práticas sustentáveis no cotidiano das escolas, contribuindo 

para que o processo educativo produza ações denotadoras de uma 

educação mais consciente, extensiva ao além-muros escolares e que 

possa provocar a politização voltada às diferentes dimensões do 

cuidado com a vida em sociedade. Para isso propõe-se a adoção de 

metodologias ativas, nas quais os estudantes são protagonistas do seu 

processo de aprendizagem; 

4. Buscar a ampliação do projeto Profissão Catador para outros 

municípios, além dos já alcançados pelo projeto, induzindo autoridades 

e lideranças desses municípios a criarem condições para a organização 

inicial dos trabalhadores que vivem da catação de forma desorganizada 

e a busca por subsídios que possibilitem a o início ou continuidade de 

projetos; 

5. Incentivar a destinação de resíduos de forma mais inteligente, a partir de 

mecanismos de motivação das empresas para assumirem, como 

responsabilidade social, o descarte direcionado para a reciclagem de 

forma que facilite a coleta; 

6. Produzir elos mais consistentes entre a coleta de materiais, a criação de 

tecnologias para a criação de produtos comercializáveis e a necessidade 

dos consumidores, a partir do envolvimento das diferentes áreas do 

conhecimento materializadas nos cursos oferecidos pela Universidade;  

7. Promover a acessibilidade das cidades em todos os seus segmentos, 

buscando um planejamento urbano que privilegie pedestres e ciclistas, a 

fim de minimizar o uso de transportes automobilísticos; 

8. Buscar uma maior conscientização a partir da informação, priorizando na 

universidade, nos seus diversos momentos acadêmicos, a 

sustentabilidade, a fim de se vivenciar efetivamente a missão 

institucional; 



9. Realizar seminários semestrais sobre a sustentabilidade, nos anos em 

que não houver o Fórum de Sustentabilidade, mantendo a constância da 

reflexão acerca do tema e criando pautas para as sessões do Fórum; 

10.  Inserir nas semanas acadêmicas dos cursos a temática da 

sustentabilidade, bem como nos eventos institucionais como a Feira das 

Profissões, produzindo constante revisitação à missão da Universidade, 

no sentido de elevar a compreensão dos seus implícitos e promover a 

produção de novos conhecimentos e novas práticas para efetivá-la; 

11. Buscar fontes alternativas de renda a partir de uma economia familiar, 

encaminhando alternativas para que a economia solidária possa ser 

vivenciada e produza uma cultura empreendedora, alinhada com os 

princípios da economia solidária;  

12.  Proporcionar o aproveitamento das edificações sem destruí-las para a 

construção de outras, mantendo elementos urbanos significativos para a 

sustentabilidade cultural das cidades e produzindo a redução de 

resíduos oriundos das demolições; 

13. Buscar a criação ou promover a observância de legislação pertinente ao 

uso adequado dos recursos naturais e efetivar fiscalização mais 

rigorosa,  criando instrumentos para tal e apresentando demonstrativos 

de resultados das coletas seletivas, a fim de se monitorar as ações que 

encaminhem para a efetiva cidade sustentável ; 

14.  Gastar recursos públicos com responsabilidade, produzindo 

instrumentos de controle público e provocando a maior presença da 

sociedade civil nos espaços de participação popular; 

15.  Projetar de forma sustentável: saneamento básico, via urbana, uso da 

pavimentação voltada à sustentabilidade, priorizando isso nos planos 

diretores das cidades; 

16. Promover o desenvolvimento de sujeitos capazes de buscar uma 

sociedade cada vez mais sustentável, fazendo com que a 

sustentabilidade seja um hábito rotineiro, incorporando na vivência diária 

da Universidade. 

 

A partir das proposições dos discentes da Universidade de Cruz Alta – 

UNICRUZ, o CORDEDE ALTO JACUÍ e a UNICRUZ deliberam, durante a 



plenária de encerramento do evento, firmando as proposições e os 

compromissos acima firmados, bem como ratificar os compromissos assumidos 

nas Cartas de Intenções do I, II, III, IV e V FÓRUM DE SUSTENTABILIDADE 

DO COREDE ALTO JACUÍ e concentrar esforços para atender os objetivos 

ainda não alcançados.  

São signatárias deste instrumento todas as autoridades e entidades 

representadas presentes a este evento, cujas comprovações de assinaturas 

ficam fazendo parte integrante da presente Carta de Intenções pró-cidades 

sustentáveis do Corede Alto Jacuí.  

 

Cruz Alta/RS, 21 de setembro de 2017.  

 

 

 

_______________________________       _____________________________ 

       Vilson Roberto dos Santos                             Patrícia Dall’Agnol Bianchi 
Prefeito Municipal de Cruz Alta/RS            Reitora da Universidade de Cruz Alta  
 

 

______________________________     _______________________________ 

      Enedina Teixeira da Silva                                   Roberto Luís Visotto          
Presidente da Fundação Universidade         Presidente do Corede Alto Jacuí                
                    de Cruz Alta       
 

 

______________________________    _______________________________ 

     José Ricardo Libardoni dos Santos                  Rozali Araújo dos Santos 
                  Diretor do CCHS                            Coordenadora do VI Fórum de  
                                                                                        Sustentabilidade 
 

 

 

 

 


