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Educação, saúde, saneamento e crescimento econômico foram alguns dos tópicos discutidos no segundo módulo do programa Diálogo Sustentável,
que recebeu o nome "Ferramenta" e reuniu, virtualmente, os 29 conselhos de diretos e setoriais de Santos, na manhã dessa quarta-feira (16).

A atividade, organizada pelo Departamento de Articulação (Dearti), vinculado à Secretaria de Governo, visa ampliar a participação da população nos
rumos da Cidade. Na reunião, além de instruções sobre o papel dos conselhos e responsabilidades do Poder Executivo, ficou definido o plano de
trabalho para 2022, que usou como referência a Agenda 2020-2030, aprovada em 2015 na Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável, com 17 objetivos e 169 metas a serem alcançadas para o enfrentamento da fome e da pobreza no mundo.
"Essa iniciativa visa estreitar a relação entre governo e sociedade, tendo como norte os 17 objetivos. É um trabalho voltando ao desenvolvimento
sustentável, onde temos os eixos economia, social e sustentabilidade, visando a questão do desenvolvimento local para o global", ressaltou Alessandra
Franco, responsável pelo Dearti.

PRÓXIMOS MÓDULOS

Estão previstos, até novembro, outros cinco módulos do Programa Diálogo Sustentável: Dando as mãos, dia 21/07, às 9h; Módulo Escuta, dia 18/08, às
9h; Módulo Devolutiva, dia 22/09, às 9h; Planos para o Futuro, dia 20/10, às 9h, e Convergência, dia 24/11, às 9h.

Galeria de Imagens

Próximo módulo está marcado para 21 de julho.
Fotos: Rogerio Bomfim
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