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DESTAQUES EAI

Sustentabilidade e Economia Circular
EAI lança 2ª edição da revista
Distrito Internacional
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), estima que 6,5 bilhões de pessoas estarão vivendo
em centros urbanos até 2050. Na tentativa de administrar os
impactos dessa urbanização, o Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 11 estabelece princípios e metas para a
redução de impactos ambientais.
Nesse contexto está inserida a Economia Circular, que se
baseia na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de
materiais e energia. É uma nova forma de pensar o futuro e o
relacionamento com o planeta, dissociando o bem-estar
humano das consequências do consumo crescente.
Segundo pesquisa da Confederação Nacional da Indústria,
mais de 70% das empresas brasileiras adotam alguma ação
sustentável. Essas práticas permitem que instituições
reduzam custos e perdas, gerem fontes alternativas de
receita, diminuam a dependência de matérias-primas e
reduzam emissões poluentes.
No âmbito local, o DF também está inserido no ciclo de
sustentabilidade, gerando conscientização e despertando o
interesse do setor privado. Os projetos da Economia
Circular, por exemplo, têm beneficiado pequenos
empresários da região, principalmente na produção de
fertilizantes e cooperativas de reciclagem e nos próximos
anos, o GDF seguirá atuando de forma incisiva para que a
temática se desenvolva cada vez mais nos projetos da
capital.

Finalizando o mês da mulher, o
EAI lançou a segunda edição da
revista Distrito Internacional. A
publicação traz uma série de
artigos escritos por autoridades
sobre “A transversalização da
temática de gênero no âmbito
internacional”.

GDF acompanha semana
Embaixada Verde
De 30 de março a 2 de abril, o EAI
acompanhou a Semana Embaixada
Verde, promovida pela Embaixada
da Itália e Instituto Lixo Zero
Brasil. Durante o evento, foi
lançado o programa Educação Lixo
Zero, que vai levar estudantes do
DF à embaixada italiana para
conhecer o processo de
compostagem praticado na missão
diplomática e adaptá-lo à realidade
de suas escolas e famílias.
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BOAS PRÁTICAS
02/03 | Brasília Ambiental (IBRAM)

Os solos do Cerrado como instrumentos de educação
ambiental
Tintas feitas com os vários solos do Cerrado são instrumentos de
educação ambiental no Programa Parque Educador, desenvolvido pelo
Instituto IBRAM. A ideia se materializa no projeto Cores da Terra, que há
dois anos ensina estudantes do ensino fundamental da rede pública do
DF a técnica de pintar usando tinta feita a partir do solo local.

11/03 | Buenos Aires

Ruas restauradas com asfalto sustentável
A cidade renovou, pela primeira vez, mais de 13 mil m² de ruas com
asfalto sustentável utilizando 10 mil kg de pneus em desuso. Para isso,
foi utilizado um percentual de pó de borracha e asfalto tradicional
modificado. A adição de borracha proporciona o dobro da resistência do
asfalto tradicional e reduz o ruído dos veículos, permitindo ruas mais
seguras, transitáveis e sustentáveis.

14/03 | Espanha

Governo da Espanha lança "Roteiro para a gestão
sustentável de matérias-primas minerais"
As ações previstas no Roteiro promoverão a autonomia estratégica do
país, graças ao fornecimento de matérias-primas minerais autóctones.
O Roteiro incluirá, ainda, guias para reutilização, reciclagem e para a
promoção da economia circular na reorientação dos processos de
produção, garantindo a redução de emissões no setor da mineração.

23/03 | Bogotá

Dia Mundial da Água: Prefeitura promove oficina para ensinar
a população a fazer filtro caseiro de água potável
A Prefeitura de Bogotá organizou uma oficina para ensinar os
moradores a fazerem um filtro caseiro de água. As oficinas apresentam
técnicas de baixo custo para tornar a água potável, alcalinização da água
e as vantagens de implementar essas soluções em sua comunidade,
tendo em mente o acesso limitado de muitos à água potável.
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#FALEAI

GDF inicia projeto "Escola de
Carnaval" com Milton Cunha

Embaixada da França: Reabertura da sala de
cinema Le Corbusier

A Secretaria de Estado de Cultura
e Economia Criativa do DF
(SECEC) realizou, com apoio do
EAI, a cerimônia de abertura do
projeto “Escola de Carnaval”, que
tem como linha mestra a cultura
Ibero-americana.

As sessões de cinema da sala Le Corbusier, na Embaixada
da França, estão de volta. O espaço exibe sessões de
filmes franceses ou francófonos, sempre às quartas-feiras,
às 19h, gratuitamente. Para garantir o retorno com toda
segurança, a sala ficará limitada a 50% da sua capacidade
e as poltronas serão ocupadas de forma intercalada. O
uso da máscara é recomendado.

O evento ocorreu no Eixo
Cultural Ibero-americano e contou
com a participação do
carnavalesco Milton Cunha,
curador do projeto. Cerca de 22
escolas de samba, blocos e
agremiações de carnaval do DF
participam do projeto e serão
acompanhados por seis meses
pelo carnavalesco.

EAI participa de debate em
celebração ao Dia do Ouvidor
O EAI participou de um debate em
comemoração ao Dia do Ouvidor,
com o tema “O papel da Ouvidoria
na defesa dos direitos humanos”. O
destaque foi para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da
Agênda 2030 da ONU, que têm
norteado as ações do GDF. O
evento é promovido anualmente
pela Controladoria-Geral e tem o
intuito de contribuir para o
fortalecimento das ouvidorias.

Embaixada da China: Exposição “Atrás da Grande
Muralha – Nova Arte Chinesa e Brasileira”
A Embaixada da China no Brasil convida a todos para a
exposição “Atrás da Grande Muralha – Nova Arte Chinesa
e Brasileira” no Museu de Arte de Brasília. Em exposição
até o dia 22 de maio estarão obras de artistas chineses e
brasileiros que mostram a complexidade e os dilemas da
vida moderna.

Exposição "Shoá - Como foi humanamente
possível?"
A exposição "Shoá - Como foi humanamente possível?"
foi aberta na galeria do Senado Federal e fica exposta até
dia 17 de abril. A mostra, realizada pela Embaixada de
Israel, retrata as memórias do holocausto e de membros
das forças aliadas que testemunharam os campos de
concentração. As imagens também fazem referência ao
Dia da Memória do Holocausto, lembrado em Israel em
27 de abril.

A base de toda a sustentabilidade é o
desenvolvimento humano que deve
contemplar um melhor relacionamento do
homem com os semelhantes e a natureza.
Nagib Anderáos Neto - Engenheiro e escritor

Clique aqui para visualizar todas as boas práticas divulgadas em nosso site de acordo com nossa curadoria diária.

EAI nas mídias:

