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Com participação de diretor-executivo, ONU Meio 
Ambiente marca presença no 8º Fórum Mundial da Água 

Brasília está em uma verdadeira imersão no tema água. A capital federal recebe, de 19 
a 23 de março, o 8ª Fórum Mundial da Água, que acontece pela primeira vez no 
Hemisfério Sul e reunirá mais de 40 mil pessoas – entre academia, governos, sociedade 
civil, setor privado e organizações internacionais. 

O momento será oportuno para reunir atores interessados em torno de soluções para 
a preservação, gestão e uso eficiente dos recursos hídricos. 

Com tradição nesta agenda global, o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (ONU Meio Ambiente) marcará presença no evento em painéis e 
conferências sobre a água, no lançamento nacional e internacional do Relatório 
Mundial de Recursos Hídricos e por meio da organização do Camp de Ecoinovação: 
Desafio Água, entre outras atividades. 

O diretor-executivo da organização, Erik Solheim, também fará um discurso na 
cerimônia de abertura no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. 

Relatório Mundial sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos 

De forma inédita, o Brasil irá sediar o lançamento do Relatório Mundial de Recursos 
Hídricos (WWDR, do inglês World Water Development Report). O documento, liderado 
por UNESCO e ONU Meio Ambiente, busca informar políticos e tomadores de decisões, 
dentro e fora da comunidade de profissionais da área dos recursos hídricos, acerca de 
questões estratégicas sobre a água. 

Esta edição destaca como as soluções baseadas na natureza (SbN) podem colaborar 
com a melhoria da qualidade da água, do abastecimento e até mesmo desempenhar 
um importante papel para evitar desastres naturais. 

Em uma sessão especial na segunda-feira (19), às 14h30, na Sala 29 (ST09) do Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães, o diretor-executivo da ONU Meio Ambiente, Erik 
Solheim; a diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay; o vice-presidente do UN Water 
(ONU-Água, em tradução livre), Joakim Harlin; e o ministro do Departamento de Água 
e Saneamento do Governo da África do Sul, Gugile Nkwinti, farão a abertura do 
evento. 

Já o lançamento nacional do mesmo Relatório será na quinta-feira (22), às 11h, no 
Planeta ODS, que fica no Planetário de Brasília, integrando parte da programação do 



Sistema da ONU no Brasil para o Dia Mundial da Água. 

A cerimônia, que contará com a participação da representante da ONU Meio Ambiente 
no Brasil, Denise Hamú, e de outros chefes de agências, destacará exemplos de 
implementação no Brasil. O objetivo é contribuir para que o país utilize processos 
naturais para aperfeiçoar a sua gestão da água, melhorar a segurança hídrica e 
caminhar rumo ao desenvolvimento sustentável. 

O acesso ao Planetário é aberto e gratuito, mas os visitantes devem fazer a inscrição 
para participar das atividades. 

Conferência de Juízes e Promotores 

A ONU Meio Ambiente também estará presente na Conferência de Juízes e 
Promotores, que visa estimular o engajamento dos juristas nos debates sobre a água e 
abrir espaço para o diálogo e o compartilhamento de boas práticas em pesquisa, 
legislação, jurisprudência e políticas públicas entre os participantes. 

Erik Solheim fará parte da mesa “Água e Desenvolvimento Sustentável: desafios para 
Direito, Política e Paz”, na segunda-feira (19), e Denise Hamú irá presidir a “Plenária de 
alto nível: apresentação da Declaração de Brasília de Juízes sobre a Justiça Hídrica”, na 
quarta-feira (21). 

Coordenado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, o 
evento reunirá mais de 100 juristas da área de recursos hídricos do mundo inteiro, 
entre os quais presidentes de supremas cortes, ministros e acadêmicos, para aprovar, 
ao final do encontro, a Declaração de Brasília de Juízes sobre a Justiça Hídrica. 

O debate vem ganhando cada vez mais força entre membros do Poder Judiciário e se 
coloca como peça-chave para garantir o alcance do Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável número 6 – assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e 
saneamento para todas e todos. 

Camp de Ecoinovação, Ação no Metrô-DF e mesas com especialistas 

Com o objetivo de ir além do campo das ideias, a ONU Meio Ambiente ainda 
promoverá uma iniciativa dinâmica e repleta de ação e engajamento, o ‘Camp de 
Ecoinovação: Desafio Água’. 

Em parceria com o Sebrae e com apoio do Green Nation, o evento une a força da 
ecoinovação e do empreendedorismo para encontrar soluções para os desafios de 
gestão da água na cidade, indústria e agricultura, nos setores público e privado. 

Dos vinte participantes, dez na categoria ideias e dez na categoria startups, 
selecionados entre quase cem candidatos, apenas um de cada categoria será 
declarado vencedor. O Camp de Ecoinovação: Desafio Água será realizado entre os 
dias 19 e 21, no espaço Green Nation, na Vila Cidadão, e o encerramento e premiação 



estão previstos para às 18h30 de quarta-feira. 

Visando promover a conscientização sobre o uso sustentável da água e incentivar o 
contato com a natureza, a ONU Meio Ambiente também se uniu ao Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e à Embaixada do Canadá, em 
parceria com o Metrô-DF, para inaugurar, em Brasília, um vagão totalmente adesivado 
com informações sobre a importância da água e sobre o papel do Parque Nacional de 
Brasília para sua preservação, trazendo em forma de arte os importantes elementos da 
fauna e flora do Cerrado. O vagão poderá ser visto por brasilienses e turistas durante 
todo o mês de março e abril. 

Durante o Fórum, a ONU Meio Ambiente estará presente em mesas com a 
participação de especialistas como Birguy Lamizana, Lis Mullin Bernhardt, Gareth Lloyd 
e Hartwig Kremer. Entre outros, as palestras colocarão em pauta assuntos como: 
implementação de soluções técnicas para melhorar a qualidade da água em médias, 
pequenas e micro escalas; comunicação de risco relacionada à qualidade da água para 
consumo humano, aumento dos fluxos financeiros para o saneamento e 
gerenciamento de águas residuais, entre outras. 

Para saber mais informações sobre a participação da ONU Meio Ambiente, envie um e-
mail para comunicacao@pnuma.org. 

 

Diretora-geral da UNESCO visita o Brasil nestas segunda 
(19) e terça (20) 

 

A diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, eleita para o cargo em novembro de 



2017. Foto: UNESCO 

A diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, estará em Brasília nos próximos dias 19 e 
20 de março para lançar o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, por ocasião da 8ª edição do Fórum Mundial 
da Água. Depois da África e do Oriente Médio, esta é a primeira viagem de Audrey 
Azoulay à América Latina. 

A diretora-geral participará da cerimônia oficial de abertura do Fórum, na presença do 
presidente da República do Brasil, Michel Temer, de 14 chefes de Estado e do príncipe 
herdeiro do Japão. Ela será a voz das pessoas que têm acesso limitado à água e 
defenderá o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 
das Metas relativas à água – em especial o ODS 6, que visa a garantir o acesso de 
todos à água e ao saneamento. 

Após o almoço oferecido pelo presidente brasileiro aos chefes de Estado, a diretora-
geral lançará oficialmente, com os parceiros do UN-Water (ONU-Água, em tradução 
livre), o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre Desenvolvimento dos Recursos 
Hídricos (WWDR), que este ano se intitula “Soluções baseadas na natureza para a 
gestão da água”. 

Coordenado pelo Programa Mundial de Avaliação dos Recursos Hídricos (WWAP) da 
UNESCO, este relatório mundial é o resultado da colaboração das 31 entidades das 
Nações Unidas e dos 39 parceiros internacionais que compõem o ONU-Água. Seu 
conteúdo defende soluções baseadas na natureza (SbN) para melhorar o fornecimento 
e a qualidade da água e reduzir o impacto dos desastres naturais. 

“Nós precisamos de novas soluções para a gestão dos recursos hídricos, para 
enfrentarmos os desafios emergentes relativos à segurança hídrica originados pelo 
crescimento demográfico e pela mudança climática. Até 2050, se não fizermos nada, 
cerca de 5 bilhões de pessoas viverão em áreas com baixo acesso à água. Este 
Relatório propõe soluções baseadas na natureza para o desenvolvimento dos recursos 
hídricos. É um desafio importante que devemos enfrentar todos juntos com uma 
abordagem virtuosa para prevenir conflitos relacionados à água”, disse Audrey 
Azoulay. 

A viagem oficial da diretora-geral também será a ocasião para a realização de 
encontros bilaterais com autoridades brasileiras, em especial com o presidente do 
Brasil, Michel Temer, acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Aloysio 
Nunes Ferreira, com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, e 
com o ministro da Educação, M. Mendonça Filho. 

Organizado a cada três anos, o Fórum é o principal encontro mundial em que a 
comunidade de profissionais do setor hídrico e os formuladores de políticas trabalham 
para estabelecer os planos de ação de longo prazo sobre os desafios relacionados à 
água. Com mais de 150 países representados, o Fórum visa a aumentar a 
conscientização e reforçar o compromisso político com relação ao uso e à gestão da 



água. 

Além do Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, este ano acontece a 
abertura da Década Internacional de Ação “Água para o Desenvolvimento Sustentável” 
(22 de março de 2018 a 22 de março de 2028). A Década visa a fortalecer a cooperação 
e a mobilização internacionais, a fim de contribuir para a realização dos ODS. 

Informações para a imprensa: 

UNESCO no Brasil 

• Ana Lúcia Guimarães, a.guimaraes(at)unesco.org, (61)2106-3536 e (61)99966-
3287 

• Fabiana Pullen, f.sousa(at)unesco.org, (61)2106-3596 e (61)99848-8971 

Sede da UNESCO 

• Agnès Bardon, a.bardon@unesco.org, +33 (0) 1 45 68 17 64 

FONTE:http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/first_visit_to_latin_america_by_unesco_director_general_audr/ 

 

 

Principal relatório da ONU sobre recursos hídricos será 
lançado no 8º Fórum Mundial da Água 

Reserva de vida silvestre no condado de Kent, em Maryland, nos Estados Unidos. Na 
imagem, vê-se o rio Chester, um dos cursos d’água que desemboca na Baía de 
Chesapeake. Foto: Programa da Baía de Chesapeake/Will Parson 

Reservatórios, canais de irrigação e estações de tratamento de água não são os únicos 
instrumentos disponíveis para a gestão hídrica: soluções baseadas na natureza (SbN) 
podem colaborar para a melhoria da qualidade da água e do abastecimento, e até 
mesmo desempenhar um importante papel para evitar desastres naturais. Isso é o que 
defende a nova edição do Relatório Mundial das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento dos Recursos Hídricos (WWDR). 

Pela primeira vez, o lançamento mundial do Relatório irá acontecer no Brasil, na 
ocasião do 8º Fórum Mundial da Água, em Brasília. 



Em uma sessão especial na segunda-feira (19), às 14h30, na Sala 29 (ST 09) do Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, a diretora-geral da UNESCO, Audrey 
Azoulay, juntamente com o vice-presidente do UN-Water (ONU Água, em tradução 
livre), Joakim Harlin, o diretor-executivo do ONU Meio Ambiente, Erik Solheim, e o 
Ministro do Departamento de Água e Saneamento do Governo da África do Sul, Gugile 
Nkwinti, fazem a abertura do evento. 

Na sequência, o coordenador e diretor do Programa Mundial de Avaliação dos 
Recursos Hídricos (WWAP, na sigla em inglês) da UNESCO, Stefan Uhlenbrook, 
apresentará as principais conclusões do relatório e as suas principais mensagens. 

Após a apresentação do documento, a coordenadora de programa da Organização 
para Comunidades Indígenas, Cintya Evelina Martínez Martínez, e a coordenadora-
executiva da Plataforma para Mulheres e Jovens Indígenas de El Chaco, Estela Mari 
Álvarez Torres, farão um discurso inspirador sobre o tema. 

Também está previsto um painel de debates intitulado “Aprender e trabalhar com a 
natureza: alcançar a segurança hídrica por meio de soluções baseadas em 
ecossistemas”. O painel será mediado pelo chefe do programa de governança de água 
e oceano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Andrew 
Hudson. 

As discussões contam com a colaboração da diretora-geral do International Water 
Management Institute (IWMI), Claudia Sadoff, da diretora-geral da União Internacional 
para a Conservação da Natureza (UICN), Inger Andersen, da diretora-executiva e 
presidente do Fundo para o Meio Ambiente Mundial (FMAM), Naoko Ishii, e do vice-
reitor sênior da Universidade das Nações Unidas (UNU), Taikan Oki. 

Por fim, o encerramento do evento ficará por conta do representante permanente da 
Itália no Brasil, o embaixador Antonio Bernardini. 

 

Às vésperas de fórum mundial, centro da ONU lembra 
série de publicações sobre água 

O Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (IPC-IG/PNUD) está atento à agenda do 8ª 
Fórum Mundial da Água, que, pela primeira vez desde sua criação, em 1997, será 
realizado no Hemisfério Sul. O evento ocorre em Brasília (DF) a partir de segunda-feira 
(19). 

Considerando a indissociável relação entre água, meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável, o IPC-IG fez uma seleção de publicações recentes sobre os temas, assim 



como de assuntos correlatos como agricultura, segurança alimentar e planejamento 
urbano. 

O primeiro destaque é a revista Policy in Focus intitulada “Políticas públicas para o 
fortalecimento da agricultura familiar no Sul Global“, publicada em 2016. Os oito 
artigos da revista chamam atenção para casos específicos, bem como para 
recomendações de políticas relacionadas à agricultura familiar nos países do Sul 
Global, desde a América do Sul ao Sul da Ásia. 

A agricultura é a atividade socioeconômica que mais utiliza água no mundo. Segundo 
dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), em 
média, 69% da captação de água dos rios e aquíferos do mundo são destinados a 
atividades ligadas ao setor. Daí a importância de se discutir a agricultura familiar como 
uma alternativa mais sustentável. 

No mesmo ano, foi publicada uma versão em inglês da revista Policy in Focus intitulada 
“Segurança alimentar e nutricional: para a plena realização dos direitos humanos“, na 
tradução livre. Essa edição especial possui 12 artigos abordando os desafios da 
garantia do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas e à soberania 
alimentar e nutricional nos países africanos e no Brasil. 

Os temas relativos à água perpassam todos os estudos, sendo o tema principal de dois 
deles: “Convergência global das lutas da terra e da água na África Ocidental: 
construção de uma comunidade econômica” e “O impacto dos acordos internacionais 
de pesca sobre a soberania alimentar: o caso do Cabo Verde“. 

Disponível em inglês, a edição da revista Policy in Focus intitulada “Um novo 
paradigma urbano: caminhos para o desenvolvimento sustentável”, também de 2016, 
traz reflexões importantes sobre novas formas de pensar o mundo contemporâneo e 
fornece subsídios para que os formuladores de políticas públicas e pesquisadores 
enfrentem os desafios e aproveitem as oportunidades de uma era em que os sistemas 
globais e o paradigma urbano estão em constantes mudanças. 

Os artigos “O que torna nossas cidades frágeis?” e “A liderança climática da cidade e a 

nova agenda urbana” são especialmente interessantes por discutir a sustentabilidade e 

os temas relacionados à água e ao saneamento nas áreas urbanas. 

FONTE:http://www.ipcig.org/f%C3%B3rum-mundial-da-%C3%A1gua-2018-conhe%C3%A7a-principais-

publica%C3%A7%C3%B5es-do-ipc-ig-sobre-o-tema-de-%C3%A1gua-e 

FONTE:http://www.ipcig.org/pub/port/PIF34PT_Politicas_publicas_para_o_fortalecimento_da_agric

ultura_familiar_no_Sul_Global.pdf 

FONTE:http://www.ipc-undp.org/pub/eng/PIF36_Food_and_nutrition_security.pdf 

FONTE:http://www.ipcig.org/pub/eng/PIF37_A_new_urban_paradigm_pathways_to_sustainable_de

velopment.pdf#page=13 



 

Rede Brasil do Pacto Global discute papel do setor 
privado na gestão sustentável da água 
 

A Rede Brasil do Pacto Global, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI) e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) 
realiza no domingo (18) evento em Brasília para discutir como as empresas brasileiras 
vêm trabalhando para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
especialmente o ODS número 6, que trata de assegurar a disponibilidade e gestão 
sustentável da água e saneamento para todas e todos. 

O Water Business Day antecede o 8º Fórum Mundial da Água, que ocorre até sexta-
feira (23) na capital federal. O encontro também abordará o ODS número 17, que trata 
de parcerias e meios de implementação para viabilizar o alcance da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável. 

O secretário-executivo da Rede Brasil do Pacto Global, Carlo Pereira, estará presente 
na abertura do evento, às 10h. Ele participará também como coordenador do 
workshop “Manejo de água para o alcance dos ODS & criação de valor compartilhado”, 
às 14h, junto com representantes da iniciativa público-privada CEO Water Mandate. 

O workshop, que discutirá o manejo da água para o alcance dos ODS e os impactos do 
setor privado, terá como moderadores representantes de Nestlé, Instituto Brasileiro 
de Mineração (IBRAM), Instituto Trata Brasil e Banco do Brasil como relatores. O 
movimento “Menos Perda, Mais Água”, iniciativa da Rede Brasil, também estará 
presente. 

O resultado do evento será apresentado na sessão especial do 8º Fórum Mundial da 
Água “Business Day: mensagens e resultados principais”, às 11h do dia 22 de março, 
quando o setor privado discutirá a questão hídrica junto a instituição governamentais, 
academia, organizações multilaterais e organizações da sociedade. 

O Water Business Day também é realizado por Carbon Disclosure Project (CDP), CEO 
Water Mandate e World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 

Confira a programação completa do evento e faça a sua inscrição. 

Rede Brasil do Pacto Global e a questão hídrica 

Em 2016, a Rede Brasil do Pacto Global passou a ter um Grupo Temático sobre Água. O 
foco do grupo é implementar o CEO Water Mandate, que é a plataforma do Pacto 
Global da ONU que atua com a temática e serve de diretriz para suas atividades. O 



grupo também dá suporte para a representação da Rede Brasil no 8º Fórum Mundial 
da Água. 

Entre os projetos de destaque da Rede Brasil na área, está o movimento “Menos 
Perda, Mais Água”, em prol da redução das perdas de água na distribuição. O projeto é 
liderado pelas empresas Braskem e Sanasa, integrantes do Comitê Brasileiro do Pacto 
Global. 

De acordo com levantamento das empresas distribuidoras, 6,5 bilhões de metros 
cúbicos de água são desperdiçados anualmente nos sistemas de distribuição urbanos 
em todo o país. Isso representa 39% de toda a água produzida para o consumo no 
Brasil. 

O prejuízo com as perdas no sistema chega a 8 bilhões de reais por ano. O movimento 
trabalha principalmente com prefeituras municipais para que, a partir do modelo de 
negócio adotado, a gestão hídrica seja feita com responsabilidade. As ações seguem as 
metas e compromissos nacionais e internacionais em relação à oferta de água de 
qualidade ambiental em seus mananciais. 

Rede Brasil do Pacto Global no 8º Fórum Mundial da Água 

19 de março 

Evento: Collective Action Day: Colaboração para a segurança hídrica no Brasil 

Horário: 13h – 20h30 

Local:  Centro de Eventos e Convenções Brasil 21 

Descrição: A sessão reunirá o setor de negócios, sociedade civil, academia e outros 
para explorar e entender os riscos da água encarados por empresas no Brasil. 

Inscrições: http://bit.ly/2CpThLt 

Realização: Rede Brasil do Pacto Global e The CEO Water Mandate 

20 de março 

Evento: Como a mudança climática afeta todos os diferentes usuários de água: a 
necessidade de abordagens transetoriais para a adaptação 

Horário: 14h30 – 16h 

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 

Descrição: Nesta sessão, será apresentado o trabalho da Business Alliance for Water 
and Climate (BAFWAC). 



Realização: The CEO Water Mandate 

21 de março 

Evento: Da eficiência no uso da água para gestão responsável: a indústria está ciente 
dos riscos e oportunidades relacionados à água? 

Horário: 9h00 – 10h30 

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 

Descrição: Será apresentado o trabalho da WASH and Stewardship e 
da WASH4Work com a questão hídrica. 

Realização: The CEO Water Mandate 

Evento: El agua nos une/SuizAgua 

Horário: 10h30 – 12h 

Local: Centro de Convenções Ulysses Guimarães 

Descrição: A sessão apresentará exemplos de gestão hídrica na América Latina, além 
de discutir recursos e ferramentas on-line para a obtenção de sustentabilidade na 
gestão da água a longo prazo. 

Realização: The CEO Water Mandate 

22 de março 

Evento: Planeta ODS – Colaboração do setor privado para as metas do ODS 6 

Horário: 9h – 10h30 

Local: Planetário de Brasília 

Descrição: A sesssão abordará a colaboração do setor privado para as metas do ODS 6, 
previstas no Plano de Ação Brasileiro para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). 

Participação: Adriana Leles e Mario Pino, representante do Movimento Menos Perda, 
Mais Água da Rede Brasil do Pacto Global. 

Realização: The CEO Water Mandate 

Evento: Water Business Day: Mensagens e resultados principais 

Horário: 11h – 12h30 



Local: Planetário de Brasília 

Descrição: A sessão apresentará os principais resultados do Water Business Day e 
do Collective Action Day,além de convocar o setor privado a discutir a questão hídrica 
junto a instituição governamentais, academia, organizações multilaterais e 
organizações da sociedade. 

Realização: Rede Brasil do Pacto Global, CNI e Cebeds 

Correalização: CDP, The CEO Water Mandate e WBCSD 

Evento: Lançamento do livro Águas brasileiras 

Horário: 13h30 –  18h30 

Local: Casa da ONU 

Realização: Editora Brasileira, PNUD Brasil e Rede Brasil do Pacto Global 

FONTE:http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/Plano-Acao-ComissaoNacional-ODS.pdf 

 

VIDEO: Diálogos Estratégicos em Mudanças do Clima e 
Mobilidade Humana - Vidas Deslocadas 

Mobilidade humana e resiliência das cidades 

A oficial nacional da ONU-Habitat para o Brasil, Rayne Ferretti, afirmou que é 
fundamental trazer o contexto do planejamento urbano para o debate das mudanças 
climáticas e da mobilidade humana, sobretudo na perspectiva da importância da 
resiliência das cidades. 

“Sabemos que as cidades contribuem com a emissão de quase 80% dos gases 
causadores do efeito estufa e que consomem cerca de 78% da energia global. 
Contudo, são centros de cultura e inovação, produzem 70% do PIB global e geram 80% 
dos empregos no mundo. As soluções, necessariamente, passam pelas cidades, até 
porque seis de cada 10 pessoas no mundo residirão em áreas urbanas até 2030”, 
destacou Ferretti. 

FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=Whdc3m_LvHI 

FONTE:https://nacoesunidas.org/acordos-climaticos-ajudarao-a-conter-crise-migratoria-dizem-

especialistas-em-evento-da-onu/ 

 



EVENTOS 

 

Abertas inscrições do Festival de Vídeo da ONU Plural+ 
para jovens de até 25 anos 

O Festival de Vídeo Plural+ 2018 convida os jovens de todo o mundo a inscrever 
trabalhos criativos focados nos temas de migração, diversidade e inclusão social. 
Organizado pela Aliança de Civilização das Nações Unidas (UNAOC) e a Organização 
Internacional para as Migrações (OIM) e diversos parceiros, o Festival recebe inscrições 
até o dia 3 de junho de 2018. 

Num mundo caracterizado pela intolerância e divisões culturais e religiosas, é 
imperativo que os jovens sejam reconhecidos como poderosos agentes de 
transformação social. O Festival encoraja que os jovens tratem de desafios e 
oportunidades relacionados a inclusão social, integração de migrantes, respeito a 
identidade, diversidade, direitos humanos e luta contra a xenofobia. 

O Festival é destinado a jovens de até 25 anos e os vídeos devem ter no máximo 5 
minutos. A premiação é dividida em categorias etárias (até 12 anos, de 13 a 17 anos e 
de 18 a 25 anos) e os vencedores serão escolhidos por um júri internacional 
independente. 

Os vencedores das três categorias e de uma quarta categoria especial – prevenção da 

xenofobia – serão convidados a apresentar seus trabalhos em uma cerimônia de 

premiação em Nova Iorque com despesas aéreas e de hospedagem pagas. Prêmios 

adicionais de parceiros podem incluir equipamentos, viagens ou oportunidades 

profissionais. 

Informações completas em https://pluralplus.unaoc.org. 

FONTE:https://pluralplus.unaoc.org/winning-videos/ 

FONTE:https://pluralplus.unaoc.org/submit/rules/rules-spanish/ 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

           

 


