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O que é o SDO? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são uma agenda global adotada na Cúpula das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 2015, composta por 17 metas e 169 metas a serem alcançadas até 2030. Ações globais em áreas como erradicação da pobreza,
segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução da desigualdade, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e consumo, mudanças climáticas, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e ecossistemas terrestres, crescimento econômico
inclusivo, infraestrutura, industrialização e outros estão previstos nesta agenda. Os temas podem ser divididos em quatro aspectos principais: social: necessidades humanas, saúde, educação, melhor qualidade de vida e equidade. Meio Ambiente: Trabalha para conservar e conservar o meio ambiente, com medidas
que vão desde desmatamento, proteção das florestas e biodiversidade, controle da desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos para ações efetivas de combate às mudanças climáticas. Econômico: diz respeito ao uso e esgotamento dos recursos naturais, geração de resíduos, consumo de
energia, entre outros. Institucional: trata-se da capacidade de implementar os ODS. O SDDS foi construído sobre um processo de negociação global iniciado em 2013 e a participação do Brasil em suas discussões e definições sobre essa agenda. O país está empenhado em fazer da erradicação da pobreza uma
prioridade entre as iniciativas de desenvolvimento sustentável. News, ods4, ods9 Publicado em 20 de maio de 2016 Em setembro de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) começou a desenvolver os Objetivos de Desenvolvimento Global para 2016-2030 ( . Com seus objetivos, são 17 metas que atualizam as
conhecidas Metas do Milênio, que são referidas no período 2000-2015. A primeira comparação entre os dois documentos revelou diferenças importantes. Primeiro, em sua concepção. Enquanto as oito Metas do Milênio se concentraram em questões mais específicas, como alcançar a universalização da educação
básica (meta 2), o equivalente ao ensino fundamental no Brasil, ou reduzir a mortalidade infantil (meta 4), a meta atual é mais ampla. Por exemplo, para os próximos 15 anos, o objetivo especificamente para a educação (meta 4): Uma educação de qualidade é proporcionar educação inclusiva para todos e promover
oportunidades de aprendizagem equitativa e de qualidade ao longo da vida. A mesma lógica se aplica à saúde e outros temas. O espírito que permeia Pode ser resumido: compromisso com o desenvolvimento global; Sustentabilidade e conservação do planeta; Reconhecer e reconhecer diferenças entre as pessoas;
inclusividade e paz. O que pode ser mais geral em uma análise mais aprofundada é revelado como uma estratégia para levar em conta a diversidade geral das nações e regiões que abrigam as especificidades de cada um. Especificamente considerado na Meta 4, assim como a inovação (meta 9 - Inovação e
Infraestrutura), ambos são considerados estratégicos para alcançar outros. O uso e disseminação dos recursos tecnológicos da informação e comunicação, por sua vez, é diretamente considerado para todos os fins. Talvez a diferença mais importante entre os dois documentos seja a mudança acentuada no
planejamento de design que os guia. Embora os Objetivos do Milênio sejam baseados em conceitos, instituições e atores claramente relacionados ao século XX, os princípios atuais são a relação entre ações em diferentes setores; redes, superando algumas das dicotomias públicas x privadas tradicionais; e o uso da
tecnologia como um grande recurso de ação. Assim, inclui importantes transformações que caracterizam este novo século e norteiam a relação entre as pessoas, entre pessoas e natureza, relações sociais e relações de produção. As estratégias de mobilização de metas globais também são bastante diferentes. Um
exemplo disso é o movimento Maior Classe do Mundo, apoiado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, que visa alcançar todas as escolas e classes do mundo e, portanto, mais para que todas as crianças e jovens estejam cientes dos objetivos globais para que possam transformá-los em valores para essas
novas gerações. Mas com foco na educação e, em particular, como adaptar nossos modelos e instituições ao mundo em que vivemos e ao que estamos configurando para os próximos 15 anos, os desafios são enormes. Em particular, enfatiza-se a aquisição dos conhecimentos e habilidades necessários para
promover o desenvolvimento sustentável, incluindo, em particular, a educação para estilos de vida sustentáveis; Direitos humanos; Igualdade de gênero; Promover uma cultura de paz e não-violência; Cidadania global; e avaliar a diversidade cultural e a contribuição da cultura para o desenvolvimento sustentável.
Também enfatiza o papel central do desenvolvimento de habilidades para que jovens e adultos sejam empreendedores e tenham empregos decentes. Ao mesmo tempo, é claro que o que o mundo espera hoje como resultado da educação não é o que nossas escolas estão acostumadas. O documento sinaliza que
direção e expectativas quanto ao que é considerado, a nível internacional, educação de qualidade. A universalização do direito à educação de qualidade, que envolve o respeito às diferenças, a busca pela equidade, a igualdade de oportunidades, o desenvolvimento de pessoas potenciais e a capacidade de adaptação
às rápidas mudanças nos cenários, requer tanto benefícios em larga escala, desesterização dos processos, revisão dos resultados esperados e suas formas de medição. Ao mesmo tempo, os professores devem ser formados para adquirir as habilidades para lidar com essas novas realidades que afligem as relações
humanas e produtivas. Sem o uso de recursos tecnológicos, essa tarefa seria inviável. Portanto, é imprescindível que a educação, cada escola e cada profissional, repense e olhe para frente, diante da missão de preparar crianças e jovens para um mundo que está estabelecido, não pelo que já passou. Bett Brasil
Educar 2016 O maior evento educacional e tecnológico do Brasil será realizado nos dias 18 e 21 de maio de 2016 na exposição são-paulino em São Paulo. O evento consiste em um congresso e uma feira. O Congresso oferece oportunidades para professores e líderes escolares e educacionais continuarem sua
educação, com um foco especial na melhoria de suas práticas. A feira, uma visita gratuita, tem como objetivo atualizar a formação de especialistas em recursos, soluções e inovação. É uma oportunidade de testar e experimentar o uso dos recursos e soluções apresentados (sessões Mão na massa); Conhecimento e
discussão sobre inovação e/ou uso de soluções apresentadas por professores, gestores ou alunos (Sessões de Pesquisa Temática) Identificar tendências (área inicial); Compartilhando a experiência dos pares uma atualização sobre o que é mais relevante está disponível para melhorar a qualidade da educação. Fonte:
Brasilpost.com.br de Desenvolvimento das Nações Unidas - PNUD Brasil ist bei Facebook. Dich mit Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD Brasil zu verbinden, trit Facebook noch heute bei. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD Brasil ist Bei Facebook. Dich mit
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD Brasil zu verbinden, trit Facebook noch heute bei. O Inertsil ODS-3 ainda é a fase mais popular da GL Sciences e continua a ser usado em todo o mundo de forma ampla e confiável para técnicas há muito estabelecidas em laboratórios de pesquisa
farmacêutica e contratual. O inersil ODS-3 tem uma retenção relativamente forte em comparação com colunas ODS disponíveis comercialmente. Além disso, a introdução de uma superfície de sílica mais alta proporciona uma alta capacidade de carga pré-livre sem comprometer a forma de pico. Grupo de Materiais
Básicos Funcionais : 3 Série Alta Silica Gel Particle Size : 2 µm, 3 µm, 4 µm, 5 µm, 10 µm Surface Area : 450 m2/g Pore Size : 100 Å (10 nm) Pore Volume : 1.05 mL/g Functional Group : Octadecyl End-capping : Yes Carbon Loading : 15.0 % USP Code : L1 pH Range : 2 - 7.5 Particle Size-10µm2µm3µm3µm
HP4µm5µmI.D.-1.0mm1.5mm2.1mm3.0mm4.0mm4.6mmLength-100mm125mm150mm250mm30mm33mm50mm75mmSDSQty.Cat.No.2µm2.1mm30mmENG1pc5020-846502µm2.1mm50mmENG1pc5020-846522µm2.1mm75mmENG1pc5020-846532µm2.1mm100mmENG1pc5020-
846542µm2.1mm150mmENG1pc5020-846552µm3.0mm30mmENG1pc5020-846602µm3.0mm50mmENG1pc5020-846622µm3.0mm75mmENG1pc5020-846632µm3.0mm100mmENG1pc5020-846642µm3.0mm150mmENG1pc5020-846653µm HP2.1mm30mmENG1pc5020-140813µm HP2.1mm50mmENG1pc5020-
140823µm HP2.1mm75mmENG1pc5020-140833µm HP2.1mm100mmENG1pc5020-140113µm HP2.1mm150mmENG1pc5020-140123µm HP2.1mm250mmENG1pc5020-140133µm HP3.0mm30mmENG1pc5020-140843µm HP3.0mm50mmENG1pc5020-140853µm HP3.0mm75mmENG1pc5020-140863µm
HP3.0mm100mmENG1pc5020-140143µm HP3.0mm150mmENG1pc5020-140153µm HP3.0mm250mmENG1pc5020-140163µm HP4.6mm30mmENG1pc5020-140873µm HP4.6mm50mmENG1pc5020-140883µm HP4.6mm75mmENG1pc5020-140893µm HP4.6mm100mmENG1pc5020-140173µm
HP4.6mm150mmENG1pc5020-140183µm
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