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1 - Introdução
O desenvolvimento sustentável é aquele que consegue atender às necessidades da geração atual
sem comprometer a existência das gerações futuras. Em setembro de 2015, percebendo que os
indicadores econômicos, sociais e ambientais dos últimos anos eram pessimistas quanto ao futuro
das próximas gerações, a Organização das Nações Unidas (ONU) propôs que os seus 193 países
membros assinassem a Agenda 2030, um plano global composto por 17 objetivos (ODSs ) e 169
metas para que esses países alcancem o desenvolvimento sustentável em todos os âmbitos até
2030.
Cada objetivo e suas respectivas metas abordam aspectos diferentes que convergem pelo fato de
serem essenciais para a viabilidade de uma sociedade sustentável. Todos os países membros da
ONU assinaram a agenda 2030 e agora têm que arcar com o compromisso de alcançar as metas
dos 17 objetivos, o que também deve ser perseguido por todas as instituições.
CONHEÇA OS 17 OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Neste mesmo sentido, empresas, instituições dos mais variados seguimentos e a sociedade civil
organizada vêm desenvolvendo programas, projetos e diversas ações de promoção, incentivo,
preservação, conscientização e disseminação da cultura de sustentabilidade prevista naquele
documento, que devem estar presentes em seus processos, serviços, ações e missões. Esta é
uma das razões de existir do Selo Alta Performance Premium em Sustentabilidade e
Responsabilidade Sócio Ambiental da SOBRAPH – Sociedade Brasileira de Proteção Humana e
das instituições que o recebem.

2 - Legitimidade
A SOBRAPH além de uma instituição com relevantes serviços e ações prestadas e
reconhecidas por diversos entes do Estado Brasileiro, possui ainda, atividades
pautadas por regras, procedimentos e gestão, dentro da mais rigorosa obediência a
legislação, o ordenamento jurídico e ao bom senso. Tais procedimentos são
altamente validados por instrumentos da mais ampla performance institucional,
jurídica, ética, moral e social, o que lhe assegura uma idoneidade em processos de
certificação e reconhecimento do mais alto valor e nível.
Suas

certificações,

figuram-se

como

um

poderoso

instrumento

para

o

desenvolvimento das instituições e pessoas, visando seu fortalecimento, as interrelações a defesa e sua ampla valorização por toda a sociedade, bem como a
qualidade, no atendimento as demandas dos beneficiários e das instituições
parceiras.
As instituições engajadas neste movimento, além da qualidade assegurada em seus
processos e serviços, demonstram sua preocupação em oferecer requisitos mínimos
como parâmetro de seriedade, competência, legitimidade dentre outros diferenciais de
alto desempenho a toda a sociedade. Afinal, “assim como cada omissão desfalece
toda oportunidade de justiça, cada ação representa muito para a efetiva garantia de
direitos e a consciência dos deveres” A.Cruz, 2020.
A SOBRAPH atua através de certificações próprias, onde a decisão de solicitá-la ou
não, parte exclusivamente da instituição proponente, e tem como objetivo garantir a
conformidade de processos, produtos ou serviços, às exigências elaboradas a partir
das necessidades dos usuários, beneficiários ou por outras entidades de notório
reconhecimento nacional e internacional.
Portanto, as certificações SOBRAPH são conferidas dentro de avaliações e conceitos
com níveis de normalização adequados a sua finalidade, bem como a atenção aos
objetivos centrais da pessoa ou instituição e seu relacionamento com o meio global
em que se insere e o público a que serve.

A SOBRAPH – Sociedade Brasileira de Proteção Humana também é signatária desde
2017 da Carta de Emergência Climática da Alliance of World Scientists, figurando a
página 65 do referido documento internacional com mais de 11000 personalidades
cientificas de todo o mundo.
A SOBRAPH coleciona ainda diversas outras participações de grande relevância
sócio ambiental, como a conquista do Selo Ambiental da Prefeitura da cidade de
Guarulhos na grande São Paulo, a participação de seu gestor na construção do PLS –
Plano de Logística Sustentável da Universidade Federal de São Paulo e apoio ao
Manifesto Internacional de Promoção da Atividade Física no Pós-covid promovido
pela Celafiscs da Universidade de São Caetano do Sul.
Incentivar, inspirar e reconhecer boas ideias é nosso maior patrimônio. Esse é o jeito
de ser SOBRAPH.
Contatos:
55.11. 9 6282.4347 ou protecaohumana@gmail.com
Página oficial no Facebook: https://www.facebook.com/sobraph

3 - Etapas

4 - Por que sua instituição ou ação precisa desta certificação?
Porque todas as suas ações são baseadas em sustentabilidade e prevenção, com
foco na preservação continua do meio ambiente e na promoção de maior
qualidade de vida para todos os mordomos do planeta.
Entendemos que toda ação conta!

A Sociedade Brasileira de Proteção Humana é uma organização da sociedade civil
organizada, sem fins lucrativos, com representação em alguns estados brasileiros,
reconhecimento internacional e composta por colaboradores voluntários da segurança
pública, privada, profissionais liberais e diversos voluntários engajados com a causa
humanitária integral. Que juntos, em rede, somam esforços na consolidação da
proteção humana integral, como ferramenta de maior qualidade de vida e redução das
desigualdades e vulnerabilidades.
Para tanto, já protagonizou diversas ações e manifestações na consolidação de
processos democráticos e assistenciais, com raízes no conceito e filosofia de

segurança humana integral, onde se contempla as necessidades do ser humano
global, ou seja, em todas as suas possíveis necessidades, propiciando que sua vida
seja plena de sentidos, valores, salubridade e proteção.
È um olhar tridimensional de 360º sobre a pessoa humana, procurando alcançar o ser
de forma bio psico sócio e espiritual, utilizando para isso seus organismos e ações
com fulcro no sucesso de seu empreendimento humanitário.
Recentemente a SOBRAPH se tornou signatária do “World Scientists’ Warning of a
Climate Emergency” um movimento mundial em prol do Meio Ambiente, assentado
as páginas 65 da lista de signatários de todo o mundo, reforçando seu
comprometimento e capacidade de colaborar com ações em prol do Meio Ambiente e
da Sustentabilidade.
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Conheça a página da SOBRAPH no Facebook:

Leia a Revista Eletrônica SOBRAPH – Jornalismo imparcial, de
qualidade e informação relevante a toda a população. Edição
bimestral para todo o Brasil.

