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Década Internacional para a Ação: Água para o 

Desenvolvimento Sustentável 2018-2028   

O Presidente da 72ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, o Sr. Miroslav 
Lajčák identificou o desenvolvimento sustentável como uma prioridade. Portanto, 
no Dia Mundial da Água , 22 de março de 2018, ele lançará a  Década Internacional 
para a Ação: Água para o Desenvolvimento Sustentável 2018-2028  com o objetivo de 
melhorar ainda mais a cooperação, a parceria e o desenvolvimento de capacidades em 
resposta à ambiciosa Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Limpo e acessível é fundamental para o desenvolvimento sustentável e a erradicação 
da pobreza e da fome, e é indispensável para o desenvolvimento humano, a saúde e o 
bem-estar. 

Há água fresca suficiente no planeta para conseguir isso. Mas os desafios relacionados 
com a água, incluindo o acesso limitado a água potável e saneamento, aumentando a 
pressão sobre os recursos hídricos e os ecossistemas, e um risco exacerbado de secas e 
inundações, continuam no topo da agenda global. 

Acordos de marco recente, como a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável de 
2030, o Quadro Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030, e o Acordo de 
Paris colocaram a água no coração. Garantir o gerenciamento sustentável da água é 
um elemento vital para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 
outros objetivos relevantes nos campos social, ambiental e econômico. 

Para implementar esses objetivos e metas relacionados à água, com base nas 
conquistas da década anterior "Água para a Vida" 2005-2015, a Década Internacional 
para a Ação "Água para o Desenvolvimento Sustentável", 2018-2028 visa criar uma 
plataforma sólida para promover a cooperação e parcerias em todos os níveis, e 
colocar um maior foco na gestão integrada dos recursos hídricos. 

A Década contribuirá para a consecução desses objetivos, facilitando o 
compartilhamento de boas práticas e proporcionando uma plataforma para advocacia, 
criação de redes e parcerias. 

FONTE:https://www.un.org/pga/72/event-latest/launch-of-the-international-decade-of-water-for-

sustainable-development-2018-2028/ 



FONTE:http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/222&referer=/english/&L

ang=S 

 

 

 

UNESCO e governo brasileiro lançam manual de 
exportação de bens e serviços culturais 

 

Manual aborda exportação de serviços e bens culturais levando em conta particularidades de 

diferentes segmentos da indústria criativa brasileira. Foto: Ministério da Cultura/UNESCO 

Com apoio da UNESCO, o Ministério da Cultura do Brasil lançou nesta semana (1º), em 
São Paulo, seu primeiro manual de exportação de bens e serviços culturais. Publicação 
visa estimular empreendedores a levar a produção cultural brasileira para além das 
fronteiras do país. O documento abrange cinco áreas da indústria criativa — TV e 
Mídias Digitais, Cinema, Música, Games e Publicidade — e traz orientações sobre como 
se inserir no mercado global. 

“A economia criativa no Brasil já tem um peso econômico muito significativo, 
correspondente a 2,64% do PIB, cerca de 1 milhão de empregos diretos e 2,5 bilhões 
de reais em arrecadação de impostos. Mas nossa produção cultural e criativa ainda é 
muito voltada ao mercado interno, salvo honrosas exceções”, afirmou o ministro da 
Cultura, Sá Leitão, durante a cerimônia de lançamento do manual. 



O guia reúne informações que estão dispersas em diversos órgãos, facilitando a vida 
do empreendedor cultural disposto a exportar. A publicação apresenta informações 
sobre acesso a mercados, exigência de vistos, regimes tributários, cobrança de taxas, 
necessidade de documentos adicionais, procedimentos e prazos de tramitação, 
modelos de contratos e feiras de negócios. 

O manual também indica links de instituições públicas e privadas envolvidas no 
processo de exportação, além de congregar dados das atividades criativas e projeções 
de crescimento do segmento no Brasil e no mundo para os próximos anos. 

Segundo o último levantamento da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD) sobre o tema das indústrias criativas, o setor 
movimentou, em 2012, 547 bilhões de dólares no comércio global por meio da compra 
e venda de bens e serviços culturais. 

A elaboração do manual foi realizada pelo escritório Cesnik, Quintino e Salinas 
Advogados e coordenada pela pasta federal e a UNESCO. Acesse a publicação  

FONTE:http://www.cultura.gov.br/documents/10883/1475153/MANUAL+DE+EXPORTA%C3%87%C3

%83O+-+vers%C3%A3o+para+publica%C3%A7%C3%A3o+2.pdf/c90f5a9c-d271-489e-a35b-

f86d5809213b 

FONTE:http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webditcted2016d5_en.pdf 

 

 

 

Alinhamento em investimentos do Hospital para 
construir uma cultura de Saúde no Estado de Nova York 

ste relatório analisa o alinhamento entre três iniciativas críticas que podem contribuir 
para a reforma do sistema de saúde do Estado de Nova York, triplicar o objetivo de 
melhores cuidados, melhorar a saúde para todos e reduzir os custos de saúde: a 
Agenda de Prevenção do Estado de Nova York (NYSPA), a Reforma do Sistema de 
Entrega Pagamentos de incentivo (DSRIP) e Benefício comunitário hospitalar. 

Ao avaliar os dados publicamente disponíveis sobre investimentos em saúde da 
comunidade a partir de 2013, a Academia desenvolveu uma avaliação de base para 
apoiar a colaboração aprimorada entre hospitais, departamentos locais de saúde e 
organizações comunitárias que trabalham para implementar a NYSPA 2013-2018. 



Alinhando esses investimentos com a intervenção baseada em evidências no NYSPA 
pode fornecer recursos importantes para acelerar melhorias nos resultados de saúde e 

reduzir os custos de saúde no Estado de Nova York. 

FONTE:http://www.nyam.org/media/filer_public/6d/62/6d629d09-5345-48a6-bf37-

13484c101632/community_benefit-r4.pdf 

 

América Latina e Caribe adotam primeiro acordo 
regional vinculante sobre meio ambiente 

Representantes de 24 países da América Latina e do Caribe reunidos em San José, na 
Costa Rica, adotaram no domingo (4) o primeiro acordo regional vinculante para 
proteger direitos de acesso à informação, à participação pública e à Justiça em temas 
ambientais. O Princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento é um instrumento legal inédito para a região. 

Ao término da 9ª Reunião do Comitê de Negociação do Acordo Regional sobre o 
Princípio 10, os delegados governamentais, junto a representantes do público e 
especialistas de organismos internacionais, concordaram com o texto final do pacto, 
que está sendo negociado desde 2014, e no qual se consagra também a proteção dos 
defensores dos direitos humanos em assuntos ambientais. 

A cerimônia de encerramento foi liderada por Luis Guillermo Solís, presidente da Costa 
Rica, e Alicia Bárcena, secretária-executiva da Comissão Econômica para América 
Latina e o Caribe (CEPAL), organismo regional das Nações Unidas que atua como 
secretaria técnica deste acordo. 

Também participaram Edgar Gutiérrez, ministro do Meio Ambiente e de Energia da 
Costa Rica; Marcelo Mena , ministro do Meio Ambiente do Chile; e Alejandro Solano, 
subministro de Relações Exteriores da Costa Rica. 

“Este acordo obtido aqui na Costa Rica é um ponto de inflexão; é uma boa notícia para 
um continente que precisa muito dele em sua luta contra o crime, a pobreza, a 
desigualdade e o ódio. Também é crucial para a sobrevivência de nossa espécie”, disse 
o presidente costarriquenho no encerramento do encontro. 

O presidente da Costa Rica disse ainda ser necessário consultar as pessoas sobre as 
decisões em matéria ambiental, fazê-las partícipes do desenvolvimento, já que “o 
direito a um meio ambiente saudável é um direito humano”, declarou. Destacou 
também a relevância jurídica do acordo e a “democracia ambiental” como um novo 
termo legal que implica a participação de todos na proteção do meio ambiente. 



Bárcena lembrou a importância desse processo encerrado no domingo com a adoção 
do primeiro acordo regional vinculante em matéria de democracia ambiental. “Com 
esse acordo, a América Latina e o Caribe atestam seu firme e inequívoco compromisso 
com um princípio democrático fundacional: o direito das pessoas a participar de forma 
significativa das decisões que afetam suas vidas e seu entorno”, declarou. 

A chefe da CEPAL lembrou ainda que este acordo regional, junto com a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e o Acordo de Paris para o 
clima, responde à busca de respostas da comunidade internacional para mudar o atual 
estilo de desenvolvimento e “para construir sociedades pacíficas, mais justas, 
solidárias e inclusivas, nas quais os direitos humanos sejam protegidos e a proteção do 
planeta e de seus recursos naturais seja garantida”. 

“O grande mérito desse acordo regional está em colocar a igualdade no centro dos 
direitos de acesso e, portanto, a sustentabilidade ambiental (no centro do) 
desenvolvimento”, disse a alta funcionária das Nações Unidas. “Este é um acordo de 
segunda geração que vincula o meio ambiente com os direitos humanos e os direitos 
de acesso, e que sem dúvida vai contribuir para a realização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da Agenda 2030”, disse. 

Segundo o texto final aprovado no domingo, o objetivo do acordo é “garantir a 
implementação plena e efetiva na América Latina e no Caribe dos direitos de acesso à 
informação ambiental, participação pública nos processos de tomada de decisões 
ambientais e acesso à Justiça em assuntos ambientais, assim como a criação e o 
fortalecimento das capacidades e da cooperação, contribuindo para a proteção do 
direito de cada pessoa, das gerações atuais e futuras, de viver em um meio ambiente 
saudável e ao desenvolvimento sustentável” (artigo 1). 

Além disso, afirma em seu artigo 9 que “cada parte garantirá um entorno seguro e 
propício no qual as pessoas, grupos e organizações que promovem e defendem os 
direitos humanos em assuntos ambientais possam atuar sem ameaças, restrições e 
insegurança”. 

Também foi estabelecida a criação de uma Conferência entre as Partes (artigo 15), que 
será convocada pela CEPAL no máximo um ano depois da entrada em vigor do 
presente acordo e serão realizadas reuniões ordinárias a intervalos regulares, segundo 
o que for decidido pela conferência. 

O texto afirma ainda que o acordo estará aberto à assinatura de todos os países da 
América Latina e do Caribe (33 nações) na sede das Nações Unidas em Nova Iorque de 
27 de setembro de 2018 a 26 de setembro de 2020, e que estará sujeito à ratificação, 
aceitação ou aprovação dos Estados que o assinarem. 

No ato final da 9ª Reunião do Comitê de Negociação do Acordo Regional sobre o 
Princípio 10, os países signatários convidam todos os Estados da América Latina e do 
Caribe a assinarem e ratificarem este acordo o mais rápido possível, e agradecem a 
CEPAL por seu apoio, e ao público por sua significativa participação durante o processo 
de negociação. 



Além disso, solicitam à CEPAL que realize as gestões necessárias para enviar o texto 
final ao secretário-geral da ONU, com o objetivo de que ele seja o depositário do 
acordo, e informam que a adoção desse instrumento legal será divulgada durante o 
37º período de sessões da CEPAL, máxima instância da instituição, que ocorrerá em 
Havana, Cuba de 7 a 11 de maio deste ano. 

FONTE:https://www.cepal.org/es/comunicados/america-latina-caribe-adopta-su-primer-acuerdo-

regional-vinculante-la-proteccion 

 

 

EVENTOS 

 

Artigos para o INEE 

Durante décadas, líderes em todo o mundo declararam guerra às drogas e os esforços 

nacionais e internacionais de controle de drogas priorizaram a erradicação da 

produção, a criminalização do consumo e as intervenções militarizadas para prevenir a 

distribuição. Sob este regime, o tráfico de drogas tornou-se uma fonte principal de 

renda para o crime organizado. A participação do crime organizado e das respostas 

militarizadas do estado provocou violência devastadora, graves violações dos direitos 

humanos e da corrupção. 

 Esta situação tem efeitos diversos e de grande alcance para a educação. Crianças e 

jovens de classe marginalizada, para os quais o objetivo desta questão especial é 

destacar a relevância da guerra contra as drogas no campo da educação e 

emergências. 

 Assim, para esta questão da revista, procuramos artigos que lancem luz sobre as 

múltiplas crises geradas por este fenômeno e ampliem o escopo da análise com 

reflexões críticas. O objetivo desta questão é posicionar a guerra contra a droga como 

uma área-chave de pesquisa e prática no campo da educação e emergências. 

FONTE:http://www.ineesite.org/es/revista/instrucciones-de-envio-de-manuscritos-para-

autores/?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=ebf57b7aea-SLC+Update+2017-

10&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-ebf57b7aea-25743853 

 



 

ONU recebe candidaturas de organizações para evento 
de alto nível sobre paz sustentável 

O presidente da Assembleia Geral convocou uma reunião de alto nível de dois dias, nos 
dias 24 a 25 de abril, na sede das Nações Unidas em Nova York, com o objetivo de 
discutir maneiras de apoiar a paz na prática. 

O formato da reunião consiste em um segmento de abertura, um debate em plenário 
de alto nível, quatro diálogos interativos e um segmento de encerramento. 

A pedido do escritório do presidente da Assembleia Geral, o Serviço da ONU para as 
ONGs (UN-NGLS) e o Escritório de Apoio à Construção da Paz das Nações Unidas estão 
facilitando um processo para identificar partes interessadas para falar durante os 
diálogos interativos e as partes interessadas que desejam se inscrever para assistir ao 
evento como observadores. 

Todos os interessados devem estar dentro dos critérios de participação: representar 
uma organização que teve um foco programático de longo prazo na construção da paz 
e na sustentação da paz; demonstrar capacidade de se envolver construtivamente com 
uma variedade de parceiros; está disponível para estar em Nova York de 24 a 25 de 
abril; ter um visto para viajar para Nova York, ou ser capaz de obter um para viajar 
para Nova York sem a assistência da ONU. 

O prazo para envio de oradores é 18 de março; já o prazo para se candidatar para 
participar como observador é 31 de março. Detalhes: https://www.un-ngls.org/ 

Saiba tudo sobre o evento, que terá transmissão ao vivo, 
https://www.un.org/pga/72/event-latest/sustaining-peace/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 

 

 

 

 

 


