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USP e UNESCO lançam em São Paulo publicação sobre 
direito à educação 
 

“Direito à educação e direitos na educação em perspectiva interdisciplinar” é uma 
coletânea composta por 19 artigos de diferentes especialistas que apresentam 
aspectos teóricos e práticos do direito à educação. 

A Cátedra UNESCO de Direito à Educação da Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo (USP) e a representação da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (UNESCO) no Brasil promoveram na segunda-feira (23) 
o Seminário Internacional Responsabilidades na Educação. 

O evento teve palestra, debates e lançamento de publicação sobre o tema, com a 
participação de especialistas nacionais e internacionais. 

Na ocasião, a coordenadora de educação da UNESCO no Brasil, Rebeca Otero, deu uma 
palestra sobre o “O Direito à Educação na perspectiva da UNESCO”. Na sequência, 
houve um debate sobre “Direito à Educação e Responsabilidades”. 

A coordenadora da Cátedra UNESCO de Direito à Educação da Faculdade de Direito da 
USP, Nina Ranieri, foi a moderadora do debate que teve a participação do professor da 
Dayton University (EUA) Charles Russo; do professor da Faculdade de Direito da 
Harvard Michael Gregory; da professora da Indiana University Suzanne Eckes; e do 
professor da Faculdade de Direito da USP Alberto Amaral Junior. 

À tarde, ocorreu o lançamento de duas publicações: “Direito à educação e direitos na 
educação em perspectiva interdisciplinar”, organizada pela Cátedra UNESCO de Direito 



à Educação da Faculdade de Direito da USP, em cooperação com a UNESCO no Brasil; e 
“Reflexões sobre Justiça na Educação”, lançada pelo movimento Todos pela Educação 
e pela Editora Moderna. Após o lançamento, os autores participam de mesas-
redondas. 

Publicação da Cátedra de Direito à Educação 

“Direito à educação e direitos na educação em perspectiva interdisciplinar” é uma 
coletânea composta por 19 artigos de diferentes especialistas que apresentam 
aspectos teóricos e práticos do direito à educação. 

Os artigos também apresentam análises da atividade legislativa e judicial na promoção 
e garantia do direito à educação e defende que a abordagem seja interdisciplinar, 
perpassando direito constitucional, administrativo, penal, do trabalho e internacional. 
Tais áreas oferecem diferentes perspectivas de análise de problemas recentes ou 
recorrentes em matéria de acesso, permanência e qualidade da educação, com foco na 
realidade brasileira, segundo disse a coordenadora da Cátedra, Nina Ranieri, na 
apresentação da publicação. 

No prefácio, a representante interina da UNESCO no Brasil, Marlova Jovchelovitch 
Noleto, defendeu que a educação é um direito humano fundamental, previsto em 
vários instrumentos jurídicos internacionais e renovado pela Agenda 2030 das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, especialmente em seu ODS 4, que indica, 
inclusive, a necessidade de esforços maiores e conjuntos para o alcance de suas metas. 

Segundo a representante da UNESCO, para que “o direito à educação seja plenamente 
realizado, o seu conteúdo deve integrar as disposições constitucionais e ser previsto 
nas leis e nas políticas”. “Além disso, é necessário que existam mecanismos para 
executá-lo, o que inclui a possibilidade de o direito à educação ser sujeito à jurisdição”, 
disse. 

FONTE: http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002627/262765por.pdf 

 

Estratégia regional para gestão de risco de desastres no 

setor agrícola e segurança alimentar e nutricional na 

América Latina e no Caribe (2018-2030) 

A Estratégia Regional para o Gerenciamento de Risco de Desastres (DRM) no Setor 

Agrícola e Segurança Alimentar e Nutricional (FNS) na América Latina e Caribe (LAC) foi 

desenvolvida sob a liderança da Comunidade de Estados Latino-Americanos e 

Caribenhos (CELAC), que identificou a necessidade de uma ferramenta comum para 



fomentar a colaboração e a coordenação entre os Estados membros em relação à DRM 

e Adaptação às Mudanças Climáticas (CCA) no setor agrícola. 

A Estratégia promoverá o trabalho colaborativo, coordenado e coerente entre os 

países, priorizando as medidas regionais, sub-regionais, multipaíses e transfronteiriços 

de valor agregado que complementem as ações nacionais para implementar o Marco 

de Sendai no setor agrícola e de SAN. 

A Estratégia é dirigida, em primeiro lugar e acima de tudo, aos integrantes dos 

Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e busca fortalecer a agricultura 

familiar, em particular como o setor mais vulnerável e aquele que é também o mais 

afetado pelos desastres. A produção agrícola também é considerada do ponto de vista 

dos meios de subsistência, enfatizando sua conexão com a SAN de pequenos 

produtores e a população como um todo. 

FONTE:http://eird.org/americas/docs/informe-estrategia-reg-sector-acgricola-2018-esp.pdf 

 

Para FAO, bioeconomia pode alimentar o mundo e 
salvar o planeta 

Transformar casca de abacaxi em embalagem ou usar casca de batata como 
combustível pode parecer improvável mas estas inovações ganham força quando fica 
claro que uma economia baseada no cultivo e no uso de biomassa pode ajudar a 
combater a poluição e as mudanças climáticas. A afirmação foi feita pela Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) durante a Cúpula Global 
de Bioeconomia de 2018, em Berlim, na Alemanha. 

“Uma bioeconomia sustentável, que utiliza biomassa – materiais orgânicos, como 
plantas e animais – em oposição aos recursos fósseis para produzir bens materiais e 
alimentos, é fundamental para a natureza e para as pessoas que cuidam e produzem 
biomassa”, disse Maria Helena Semedo, diretora-geral adjunta da FAO para Clima e 
Recursos Naturais. Ela explicou que isto envolve agricultores familiares, silvicultores e 
pescadores, que também “possuem conhecimentos importantes sobre como gerir 
recursos naturais de forma sustentável”. 

A diretora da FAO destacou que a agência trabalha com Estados membros e outros 
parceiros nos setores convencionais da bioeconomia – agricultura, silvicultura e pesca 
– e também com tecnologias relevantes, como biotecnologia e tecnologias de 
informação, para atender os setores agrícolas. 

“Precisamos promover esforços coordenados internacionalmente e garantir o 
engajamento de múltiplas partes interessadas nos níveis local, nacional e global”, disse 



ela, observando que são necessárias metas concretas, meios para cumpri-las e 
maneiras econômicas de medir o progresso. 

Para ela, como a inovação desempenha um papel fundamental na bioindústria, todo o 
conhecimento – tradicional e novo – deve ser igualmente compartilhado e apoiado. 

Alimentando o mundo, salvando o planeta 

Embora haja alimento suficiente sendo produzido para alimentar o planeta inteiro, 
estimativas mostram que cerca de 815 milhões de pessoas ainda sofrem de 
subnutrição crônica devido à falta de acesso à comida. 

“A bioeconomia e o rendimento gerado com a venda de bio-produtos tornam os 
alimentos mais acessíveis”, pontuou Maria Helena. 

Ela também observou que a bioeconomia tem potencial para contribuir na questão das 
mudanças climáticas, mas fez um alerta contra a simplificação:  “Só porque um 
produto é bio não significa que seja bom para as mudanças climáticas; tudo depende 
de como é produzido e, em particular, a quantidade ou tipo de energia utilizada no 
processo”. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/para-fao-bioeconomia-pode-alimentar-o-mundo-e-salvar-o-

planeta/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU

+Brasil%29 

 

 

Plano Nacional de Mudanças Climáticas dos Emirados 

Árabes Unidos, 2017-2050 

O Plano Nacional de Mudanças Climáticas serve como um roteiro para reforçar as 

ações nacionais de mitigação e adaptação climática nos EAU até 2050. Este Plano 

Clima consolida a ação climática dos EAU sob uma estrutura única e identifica as 

prioridades estratégicas. 

Com base nas políticas nacionais relevantes para o crescimento verde e 

desenvolvimento sustentável, particularmente a Agenda Verde dos Emirados Árabes 

Unidos 2015-2030, e refletindo sobre insumos valiosos recebidos de interessados dos 

setores público, privado e não-governamental, o Plano Climático está previsto para 

fortalecer o ímpeto para a frente e serve como um plano de ação complementar que 

trata especificamente da mudança climática. Este é um documento vivo e será 

atualizado periodicamente de acordo com o progresso alcançado. 



FONTE:https://www.moccae.gov.ae/assets/30e58e2e/national-climate-change-plan-for-the-united-

arab-emirates-2017-2050.aspx 

 

Em média, 1% mais rico concentra 24% da renda no 
Brasil desde 1926 

O Brasil passou por importantes mudanças estruturais desde a metade dos anos 1920, 
tornando-se predominantemente urbano. No entanto, desigualdades sociais 
permaneceram. Foto: EBC 

Em média, a renda do 1% mais rico da população brasileira foi equivalente a 24% da 
renda total do país no período de 1926 a 2015, o que representa o dobro da 
concentração observada na maioria dos países do mundo, de acordo com estudo 
publicado na quarta-feira (25) pelo Centro Internacional de Políticas para o 
Crescimento Inclusivo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (IPC-
IG/PNUD). 

O estudo “Uma história de desigualdade: as maiores rendas no Brasil, 1926-2015”, do 
pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) Pedro Ferreira de 
Souza, mostrou que apesar de mudanças estruturais, como o fato de o país ter se 
tornado predominantemente urbano a partir da metade dos anos 1920, de o Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita ter se multiplicado por 12 e os níveis educacionais terem 
melhorado significativamente, a concentração de renda no topo da pirâmide manteve-
se alta. 

De acordo com a pesquisa, feita com base em dados do Imposto de Renda, a fração da 
renda recebida pelos mais ricos evoluiu em ondas, frequentemente flutuando entre 
20% e 25% dependendo de mudanças institucionais e políticas. 

“A concentração no topo aumentou durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio 
Vargas (1937-1945) e esmaeceu quando as condições excepcionais da Segunda Guerra 
Mundial passaram”, segundo a publicação. 

Outro pico de concentração ocorreu durante os anos após o Golpe Militar de 1964, 
quando a ditadura reprimiu a esquerda e instituiu uma série de reformas favoráveis à 
acumulação de capital. “As fatias recebidas pelos ricos diminuíram no fim dos anos 
1970, mas cresceram novamente nos anos 1980, quando a situação política que levou 
à redemocratização resultou em uma inflação galopante”, salientou o pesquisador. Ele 
afirmou que a estabilização macroeconômica de 1994 parece ter tido algum um efeito 
nivelador de renda, mas a concentração no topo não se alterou desde então. 

Os resultados da pesquisa a partir de dados tributários indicam que a concentração de 
renda permaneceu alta inclusive depois dos anos 2000. Estudos anteriores, que só 



levavam em conta dados de pesquisas domiciliares, haviam indicado uma redução da 
desigualdade a partir daquele ano. No entanto, essas pesquisas não auferiram os 
ganhos de capital dos mais ricos, mais bem capturados pelas declarações de Imposto 
de Renda. 

“‘Dar com uma mão e tomar com a outra’ é prática comum nos Estados modernos. Por 
exemplo, a recente expansão do Estado de bem-estar social no Brasil foi financiada 
principalmente por tributação indireta, que é muitas vezes regressiva, e as 
transferências mais redistributivas — como o Programa Bolsa Família — são mínimas 
comparadas aos incentivos fiscais e créditos subsidiados conferidos às grandes 
empresas”, disse o pesquisador no estudo. 

FONTE:http://www.ipc-

undp.org/pub/eng/WP167_A_history_of_inequality_top_incomes_in_Brazil_1926_2015.pdf 

 

 

Siga o fluxo - gestão adaptativa para o risco de 

inundação urbana 

Por Adeline Choy, Zuzana Stanton-Geddes  

 

lidera a sessão para  avaliar o risco de inundações urbanas: indo com o fluxo 

O futuro é incerto.  É difícil saber exatamente como o nosso clima vai mudar. Isso 
significa que também há incerteza profunda em torno de seus impactos nas 
inundações, o desastre mais comum em todo o mundo. As inundações representam 
43% de todos os desastres registrados nos últimos 20 anos. A mudança climática 
exacerbará os eventos de inundação? Quanto aumentará o nível do mar? Quão 
extremos serão as chuvas? 

O que sabemos é que a melhor maneira de lidar com a incerteza é a  flexibilidade . 

Embora possa ser difícil prever impactos, podemos e devemos tomar 
medidas. Crescente incerteza significa que a preparação é ainda mais urgente. Para 
enfrentar os desafios futuros, precisamos de uma gestão de inundação urbana 
adaptável hoje. 

A maioria das ações de gestão de inundações tendem a ser investimentos grandes e 
dispendiosos, com consequências duradouras para a sociedade, como a construção de 
enormes represas e a dragagem de canais de drenagem. Além disso, os planos de 
gerenciamento de inundações são normalmente criados para operar dentro de uma 
faixa restrita de condições. Essa abordagem tradicional da gestão de inundações - 



baseada na suposição de um clima mais ou menos estacionário - está rapidamente 
perdendo terreno. Precisamos de medidas robustas e flexíveis para lidar com as 
inundações urbanas. 

Juntamente com a natureza dinâmica das cidades e das sociedades, as incertezas 
climáticas complicam as decisões de gestão de inundações. A melhor maneira de lidar 
com a incerteza é dominar a arte da flexibilidade - desenvolver medidas e defesas 
contra inundações que podem evoluir com o tempo - para se preparar para uma ampla 
gama de resultados plausíveis desde o início. 

Diversas abordagens e ferramentas surgiram nos últimos anos para melhor apoiar a 
tomada de decisões sob condições de profunda incerteza. Uma dessas abordagens é a 
abordagem das  DAPP (Dynamic Adaptive Policy Pathways) , que apoia o 
desenvolvimento de um plano de gestão de cheias urbanas que possa lidar com 
condições de profunda incerteza. 

O que é uma 'abordagem de caminho adaptativo'? 

Como diz o ditado, "Todos os caminhos levam a Roma". A ideia básica por trás do 
planejamento adaptativo é gerar uma ampla gama de "caminhos" pelos quais os 
objetivos da política são alcançados sob condições climáticas e socioeconômicas em 
mudança. Três elementos-chave são centrais para o conceito de caminhos de 
adaptação: 

1. respostas a mudanças que são eficazes sob o mais amplo conjunto de todos os 
cenários futuros plausíveis 

2. respostas não excluem opções futuras ou restringem desnecessariamente 
futuras escolhas 

3. mudanças relevantes são previstas através de monitoramento direcionado e 
cenários do futuro estão sendo continuamente reavaliados 

O mapeamento de possíveis "caminhos" permite que os usuários planejem uma 
jornada rumo à gestão sustentável de enchentes urbanas, explorando várias rotas lado 
a lado, tudo considerando os custos e as consequências. Cada caminho de adaptação 
consiste em uma série de ações. Se as circunstâncias mudarem ao longo do caminho, 
você poderá alterar sua rota trocando ou adicionando ações para que você alcance sua 
meta. 

As rotas diferem de acordo com as ações envolvidas, seus benefícios resultantes e os 
investimentos necessários. Alguns caminhos são mais robustos, enquanto outros são 
flexíveis. A escolha final depende da preferência das partes interessadas e dos recursos 
disponíveis. 



 

Figura 1 : A abordagem do Dynamic Adaptive Policy Pathways (DAPP)

As diferentes opções têm uma coisa em comum: cada caminho result
estratégia de gerenciamento de enchente urbana que é eficaz a qualquer momento 
entre agora e o futuro distante.
risco de nos arrependermos muito pouco ou tarde demais.
diferentes etapas da abordagem do DAPP.

Como esta abordagem foi aplicada?

O Programa do Delta dos Países Baixos
adotaram uma abordagem adaptativa em relação ao
inundações. Eles mudaram de um sistema básico de 'prever e agir' para um que 
envolve antecipar o futuro e adaptar
Figura 2  mostra o mapa da via adaptativa que foi desenvolvido para a cidade de 
Roterdã, a fim de identificar as melhores ações de gerenciamento de inundação a 
serem realizadas em diferentes estágios de tempo.

 

: A abordagem do Dynamic Adaptive Policy Pathways (DAPP) 
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entre agora e o futuro distante. Essa abordagem nos permite planejar sem correr o 
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Figura 2:  Mapa do caminho de adaptação para o gerenciamento do risco de 

inundação na região de Roterdã (Programa Delta 2014)

Gestão de risco de inundação no estuário do Tamisa, Reino Unido
uso de vias de adaptação foi iniciado pelo projeto Thames Estuary 2100 
produziu um plano para o gerenciamento do risco de inundação de maré no estuário 
do Tamisa e em Londres. 
adaptação (ver Figura 3) que pode lidar com aumentos nos níveis máximos de água até
o pior cenário até 2100. A via preferencial identificada é estruturada como uma 
modificação de longo prazo Barreira do Tamisa combinada com medidas locais para 
gerenciar inundações fluviais e pluviais 
defesas contra inundações locais, construção de medidas de 
cheias e planejamento de emergência.
prazo para como Londres pode se adaptar e estabelece a necessidade de mudança 
transformacional a longo prazo.

adaptação para o estuário do Tamisa 

nível desenvolvidas pelo TE2100 (eixo y) em relação ao aumento do nível de limiar no 

nível extremo da água (eixo x).

tomador de decisão seguiria inicialmente o HLO2, então mudaria para o HLO4 se o 

nível do mar aumentasse mais rápido que o previsto.

Curioso para aprender a usar a abordagem DAPP e a ferramen
Mapping?  Participe da  sessão técnica do
de 2018  :  Avaliando o Risco de

sessão, facilitaremos discussões dinâmicas e atividades interativas para mostrar como 
essa abordagem funciona e demonstrar sua aplicabilidade em diferentes cidades.

FONTE:https://understandrisk.org/adaptive

 

 

Mapa do caminho de adaptação para o gerenciamento do risco de 

inundação na região de Roterdã (Programa Delta 2014) 

Gestão de risco de inundação no estuário do Tamisa, Reino Unido - No Reino Unido, o 
uso de vias de adaptação foi iniciado pelo projeto Thames Estuary 2100 
produziu um plano para o gerenciamento do risco de inundação de maré no estuário 

 O plano TE2100 tem um conjunto de opções para vias de 
adaptação (ver Figura 3) que pode lidar com aumentos nos níveis máximos de água até
o pior cenário até 2100. A via preferencial identificada é estruturada como uma 
modificação de longo prazo Barreira do Tamisa combinada com medidas locais para 
gerenciar inundações fluviais e pluviais - incluindo a criação de espaço para a água, 

ontra inundações locais, construção de medidas de resiliência
cheias e planejamento de emergência. O TE2100 define uma visão estratégica de longo 
prazo para como Londres pode se adaptar e estabelece a necessidade de mudança 

longo prazo. 

Figura 3:  

adaptação para o estuário do Tamisa - mostra as opções e vias de adaptação de alto 

nível desenvolvidas pelo TE2100 (eixo y) em relação ao aumento do nível de limiar no 

(eixo x). A linha azul clara ilustra uma possível 'rota' onde um 

tomador de decisão seguiria inicialmente o HLO2, então mudaria para o HLO4 se o 

nível do mar aumentasse mais rápido que o previsto. 

Curioso para aprender a usar a abordagem DAPP e a ferramenta Adaptation Pathway 
sessão técnica do Fórum de Entendimento de Riscos 

Avaliando o Risco de Inundações Urbanas: Indo com o Fluxo

sessão, facilitaremos discussões dinâmicas e atividades interativas para mostrar como 
essa abordagem funciona e demonstrar sua aplicabilidade em diferentes cidades.

https://understandrisk.org/adaptive-management-urban-flood-risk/ 
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Fórum de Entendimento de Riscos 

Inundações Urbanas: Indo com o Fluxo .   Nesta 
sessão, facilitaremos discussões dinâmicas e atividades interativas para mostrar como 
essa abordagem funciona e demonstrar sua aplicabilidade em diferentes cidades. 



 

EVENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 

 


