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Produção industrial cresce em 
oito dos 15 locais pesquisados 

pelo IBGE
 Apesar da queda na-
cional de 1,8%, a produção 
industrial avançou, de agosto 
para setembro, em oito dos 
sete locais pesquisados pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). As 
principais altas foram obser-
vadas nos estados do Ceará 
(3,7%) e Pará (3,5%).
 Também tiveram alta 
os estados de Pernambuco 
(1,7%), Goiás (1,4%), Rio 
Grande do Sul (1,3%), Rio 
de Janeiro (1,0%), Espírito 
Santo (0,9%) e Mato Grosso 
(0,9%).
 Por outro lado, sete 
locais puxaram a queda da 
produção nacional, em espe-
cial os estados do Amazonas 

(-5,2%) e São Paulo (-3,9%). 
Outros estados com queda 
foram Bahia (-3,3%), Paraná 
(-3,1%), Minas Gerais (-1,9%) 
e Santa Catarina (-1,8%). A 
Região Nordeste que tem 
sua produção também calcu-
lada pelo IBGE recuou 1,9%.

Outras comparações
 Na comparação com 
setembro de 2017, sete lo-
cais tiveram alta, sete tive-
ram queda e um apresentou 
estabilidade (Paraná). Os 
maiores crescimentos na pro-
dução foram observados em 
Pernambuco (15,9%), Pará 
(14,1%) e Rio Grande do Sul 
(12,4%). Já a principal que-
da ficou com o Amazonas 
(-14,8%).

 No acumulado do 
ano, houve altas em 12 dos 
15 locais pesquisados, com 
destaque para os estados 
do Pará (9,8%), Amazonas 
(7,8%) e Pernambuco (7,1%). 
Os três locais em queda fo-
ram Goiás (-3,6%), Espírito 
Santo (-2,7%) e Minas Gerais 
(-1,6%).
 Por fim, no acumu-
lado de 12 meses, 11 dos 15 
locais pesquisados registra-
ram taxas positivas, com des-
taque para o Pará (10,2%) e 
Amazonas (8,1%). Três tive-
ram queda: Espírito Santo 
(-2,5%), Minas Gerais (-1%) e 
Goiás (-0,2%). A Bahia man-
teve estabilidade na produ-
ção.

Paraná firma acordo com a ONU para projetos sustentáveis
 O Governo do Para-
ná, por meio do Paranacida-
de, firmou na quarta-feira (7), 
em Madri (Espanha), acordo 
com o Programa de Cidades 
do Pacto Global da Organi-
zação das Nações Unidas 
(UN Global Compact Cities 
Programme - Onu) para a im-
plementação do projeto City 
Partnership Challenge no 
Estado (parceria de desafios 
entre cidades).
 “É o primeiro Estado 
que faz esse acordo, já com 
a adesão inicial de 11 municí-
pios, e o objetivo é incluir to-
dos os municípios com mais 
de 20 mil habitantes, que é o 
foco do projeto. Somos hoje 
uma referência mundial”, afir-
mou o secretário estadual do 
Desenvolvimento Urbano, 
Silvio Barros. Ele assinou o 
termo de cooperação junto 
com Javier Cortes, represen-

tante na ONU e diretor do 
Pacto Global para as Améri-
cas, e com Patricia Purcell, 
coordenadora de Parcerias 
Estratégicas do Programa 
Cidades, ambos sediados no 
escritório do Pacto Global em 
Nova York (EUA).
 Segundo Rosane de 
Souza, diretora regional do 
Programa Cidades no Bra-
sil, o acordo tem o objetivo 
de desenvolver capacidades 
nos municípios para capaci-
tar e apoiar o desenvolvimen-
to de projetos sustentáveis e 
inovadores, além de viabili-
zar parcerias estratégicas do 
setor privado, de agências 
e programas da ONU e ter 
acesso a fundos nacionais 
e internacionais. “Outro foco 
importante é que o City Part-
nerships se propõe a acelerar 
a implementação de projetos 
totalmente conectados com 

os 17 Objetivos de Desenvol-
vimento  Sustentável (ODS) 
que fazem parte da Agenda 
2030 da ONU”, afirmou.
 A Associação dos 
Municípios do Paraná é par-
ceira no acordo e seu pre-
sidente, Frank Schiavini, 
prefeito de Coronel Vivida, 
também assinou o termo de 
cooperação, além do prefeito 
Santin Roveda, de União da 
Vitória.
 O presidente da 
Confederação Nacional dos 
Municípios, Glaudenir Aroldi, 
que testemunhou o acordo, 
disse que a entidade também 
quer ser parceira para levar o 
projeto para outros Estados 
brasileiros.
 O acordo foi firmado 
em encontro que acontece si-
multaneamente ao Fórum da 
UCLG (United Cities and Lo-
cal Governments) - a União 

dos Governos Locais e Mu-
nicipais - que está discutindo 
em Madri a violência urbana, 
formas de enfrentá-la e como 
inseri-la no âmbito dos ODS.
 PRIMEIRO DO MUN-
DO – Durante o encontro de 
Madri, o Paraná foi formaliza-
do como primeiro Hub Local 
da Agenda 2030 no mundo. 
“Isso foi uma surpresa para 
nós. É mais um destaque 
importante para o Paraná”, 
afirmou Silvio Barros. Neste 
caso, o objetivo é a conver-
gência de ações multisseto-
riais para o avanço, monitora-
mento e relato do progresso 
dos ODS no Paraná.
 O foco principal é 
para os próximos dois anos 
em desenvolvimento urbano 
sustentável através de ener-
gias renováveis, saneamento 
e preservação da água, equi-
dade, mudanças climáticas e 
infraestrutura.
 O Paraná ganhou 
destaque porque saiu na 
frente ao aceitar o desafio 
proposto pela ONU em julho, 
no Fórum Político de Alto Ní-
vel das Nações Unidas, ini-
ciar um diálogo multissetorial, 

avançar na implementação 
da Agenda 2030 e instalar 
uma base para o Hub do Pa-
raná no Chapéu Pensador, 
em parceria com a Copel. 
"São iniciativas que destaca-
ram o Paraná na ONU, tanto 
que nosso estado foi escolhi-
do para ser o ponto de disse-
minação dessa proposta para 
os outros estados do Brasil e 
da América Latina”, disse Sil-
vio Barros.
 COMPROMISSOS 
- A Agenda 2030 e seus 17 
Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) foi ado-
tada em 2015 pelos Estados 
Membros das Nações Uni-
das.
 Para alcançar essa 
agenda é preciso esforços 
nos níveis local e regional 
para sua implementação. Es-
tima-se que cerca 60 por cen-
to das 169 metas não serão 
atingidas sem o engajamento 
dos Estados e municípios.
 Os compromissos 
assumidos por meio do Hub 
contêm as seguintes metas 
até 2020: viabilizar o engaja-
mento dos ODS em pelo me-
nos 80 por cento dos muni-

cípios do Estado, possibilitar 
o aumento do acesso a fer-
ramentas de implementação 
e apoio financeiro para pelo 
menos 50 por cento do muni-
cípios  e comunidades do Pa-
raná, e melhorar a coerência 
no planejamento, relatórios e 
contabilidade para alinhar as 
metas locais de desenvolvi-
mento sustentável.
 No documento, o 
Governo do Estado confirma 
participação no Hub Local 
2030 do Paraná para em con-
junto com os parceiros imple-
mentar prioridades de ODS 
garantindo a inclusão de 
membros mais vulneráveis e 
marginalizados da nossa co-
munidade.
 Também se compro-
mete a participar, em 2019, 
de um plano de ação para dar 
mais apoio à política de ODS 
para o Estado. Além disso, 
ficou acertado que nos pró-
ximos dois anos o governo 
deverá relatar regularmente 
o progresso para alcançar 
as metas acordadas e imple-
mentar as ações, políticas e 
planos correspondentes de-
senvolvidos.


