Fontes e recursos internacionais de informação
Banco Mundial
O Informe do Desenvolvimento Mundial 2003 :
desenvolvimento sustentável numa economia
dinâmica trata da relação entre os objetivos
contrapostos das políticas para reduzir a pobreza,
manter o crescimento, melhorar a coesão social
e proteger o meio ambiente. O relatório enfatiza
que foram identificadas várias políticas positivas
que não puderam ser implementadas por causa
de problemas de distribuição e obstáculos para
desenvolver melhores instituições. O informe
está disponível em:
http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2003/
É possível obter informações sobre projetos
específicos ou sobre políticas do Banco em:
The World Bank
Endereço: pic1@worldbank.org
Sítio: www.worldbank.org

CEA
(Comissão Econômica das
Nações Unidas para a África)
Endereço: ecainfo@uneca.org
Sítio: www.uneca.org

Ceap
(Comissão Econômica das Nações
Unidas para a Ásia e Pacifico)
Endereço: webmaster@unescap.org
Sítio: www.unescap.org

Cepal
(Comissão Econômica para
América Latina e o Caribe)
Endereço: publications@eclac.cl
Sítio: www.cepal.org

humanos. Também luta para estimular a inclusão
de uma perspectiva de gênero dentro e fora do
sistema das Nações Unidas.
Endereço: daw@un.org
Sítio: www.un.org/womenwatch/daw

Divisão das Nações Unidas para
Política Social e Desenvolvimento
Seu principal objetivo é fortalecer a cooperação
internacional para o desenvolvimento social,
especialmente no que se refere aos três temas
fundamentais da erradicação da pobreza, geração
de emprego e integração social, que permitam a
construção de sociedades seguras, justas, livres e
harmoniosas, visando uma melhor qualidade de
vida a todas as pessoas.
Endereço: social@un.org
Sítio: www.un.org/esa/socdev/dspd.htm

FAO
(Organização das Nações Unidas
para Agricultura e Alimentação)
Fundada em 1945, com o mandato de elevar os
índices de nutrição e de vida, incrementar a
produtividade agrícola e melhorar as condições da
população rural. Atualmente, é uma das maiores
agências especializadas do sistema da ONU e a
principal organização dedicada à agricultura,
silvicultura, pesca e desenvolvimento rural.
Endereço: FAO-HQ@fao.org
Sítio: www.fao.org
A Faostat é uma base de dados integrada on-line
que contém mais de 1 milhão de séries anuais de
cerca de 200 países e territórios, com estatísticas de
agricultura, nutrição, produtos de pesca, produtos
florestais, ajuda alimentar, aproveitamento de terras
e irrigação e população.
Endereço: faostat-inquiries@fao.org
Sítio: www.apps.fao.org

Coleção de Tratados das Nações Unidas
Essa é uma base de dados na Internet elaborada
e atualizada de forma regular pela Seção de
Tratados do Escritório de Assuntos Jurídicos da
ONU. Oferece acesso a mais de 40 mil tratados
e acordos internacionais.
Sítio: www.untreaty.un.org

DAW
(Divisão para o Progresso da Mulher)
Como parte do Departamento de Assuntos
Econômicos e Sociais (Desa) do Secretariado da
ONU e com base na concepção de igualdade da
Carta das Nações Unidas, a Divisão para o Progresso
da Mulher promove a melhoria do status das
mulheres e sua igualdade com os homens. Seu
objetivo é garantir a participação das mulheres em
todos os aspectos da atividade humana, em
condições de igualdade com os homens. A DAW
promove as mulheres como participantes e
beneficiárias eqüitativas do desenvolvimento
sustentável, paz e segurança, governo e direitos

OCDE
(Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico)
Como “existe uma necessidade urgente de um sistema
comum de acompanhamento das metas básicas do
desenvolvimento e também para não aumentar a
sobrecarga de relatórios dos países-membros”, o
Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da
OCDE criou um conjunto de indicadores básicos.
Uma coleção inicial desses indicadores atualizados
está disponível na Internet.
Endereço: dac.contact@oecd.org
Sítio: www.oecd.org/dac/goals

OIT
(Organização Internacional do Trabalho)
Desde sua criação em 1919, tem atribuído particular
importância às atividades de estabelecimento de
normas. Suas 174 Convenções e 181 Recomendações
abrangem áreas que incluem os direitos humanos
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básicos, emprego, políticas sociais, relações
trabalhistas, administração sindical, condições de
trabalho e proteção social.
Endereço: ilo@ilo.org
Sítio: www.ilo.org
A Ilolex é uma base de dados trilíngüe que contém
os acordos e recomendações da OIT, ratificações,
comentários da Comissão de Especialistas e do
Comitê de Liberdade Sindical, reclamações,
interpretações, estudos e numerosos documentos
relacionados a essas questões.
Endereço: infonorm@ilo.org
Sítio: www.ilo.org/ilolex/spanish/index.htm

OMS
(Organização Mundial da Saúde)
Dirige e coordena a esfera da saúde internacional.
Seu objetivo é o de “que todas as pessoas atinjam o
nível mais alto possível de saúde”. Desde sua fundação
em 1948, a OMS deu grandes contribuições para
um mundo mais saudável.
Endereço: info@who.int
Sítio: www.who.int

ONU
(Organização das Nações Unidas)
Disponibiliza na Internet informações gerais sobre
o sistema, sua estrutura e missão. Também estão
acessíveis bases de dados, estatísticas, documentos,
notícias e comunicados de imprensa.
A partir de 1990, as Nações Unidas realizaram uma
série de conferências e cúpulas internacionais. A
Declaração e o Programa de Ação da Cúpula
Mundial sobre Desenvolvimento Social (CMDS) e
a Declaração e a Plataforma de Ação da IV
Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim,
estão disponíveis em: www.socialwatch.org/
Sítio: www.un.org

Pnud
(Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento)
Desde 1990, publica anualmente o Relatório do
Desenvolvimento Humano, com o Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH). O índice mede o
progresso socioeconômico relativo das nações. O
Relatório do Desenvolvimento Humano 2003 trata
das Metas de Desenvolvimento do Milênio, com
estatísticas sobre os avanços e retrocessos no
combate à pobreza em mais de 170 países. O estudo
aponta a cooperação internacional como o caminho
para se chegar à estabilidade e ao crescimento.
Sítio: www.undp.org.br

Popin
(Divisão de População
das Nações Unidas)
Endereço: population@un.org
Sítio: www.un.org/popin

SLNG
(Serviço de Ligação da ONU com as
Organizações Não-Governamentais)

Unifem
(Fundo de Desenvolvimento das
Nações Unidas para a Mulher)

Unidade especializada em educação para o
desenvolvimento e em trabalho de informação
sobre questões do desenvolvimento Norte-Sul,
que facilitem o diálogo e a cooperação entre ONGs
de desenvolvimento e a ONU. Publica boletins e
outros documentos que podem ser obtidos em
seus escritórios.
Endereço: ngls@un.org, ngls@undp.org
Sítio: www.unsystem.org/ngls

Promove o empoderamento das mulheres e a
igualdade entre os gêneros, trabalhando para garantir
a participação das mulheres em todas as esferas do
planejamento e da prática do desenvolvimento. O
Fundo age como um catalisador no sistema ONU,
apoiando esforços que vinculem as necessidades
e preocupações das mulheres a todas as questões
críticas na agenda nacional, regional e global.
Endereço: unifem@undp.org
Sítio: www.unifem.org

Unaids
(Programa Conjunto das
Nações Unidas sobre HIV/Aids)
Principal promotor da ação global contra o HIV/
Aids, dirige, consolida e apóia uma ampla resposta
voltada para a prevenção da transmissão do HIV,
reduzindo a vulnerabilidade de indivíduos e
comunidades ao HIV/Aids e aliviando o impacto
da epidemia.
Endereço: unaids@unaids.org
Sítio: www.unaids.org

Unesco
(Organização das Nações Unidas para
Educação, Ciência e Cultura)
Endereço: efa@unesco.org
Sítio: www.unesco.org/education/efa/ed_for_all

Unicef
(Fundo das Nações Unidas
para a Infância)
O Estado Mundial da Infância 2003 aborda a
participação infantil – o direito de interferir na
formulação de políticas públicas que afetam
diretamente a vida das crianças. O relatório trata da
responsabilidade dos governos, famílias e
organizações da sociedade civil, mostrando
exemplos bem-sucedidos de participação infantil
em todas as regiões do mundo.
O relatório pode ser obtido na:
Unicef House
Endereço: netmaster@unicef.org
Sítio: www.unicef.org/spanish/sowc02
A base de dados estatísticos do Unicef contém
informações detalhadas por país, utilizadas para as
estimativas do fim da década. Análises globais e
regionais resumidas, assim como apresentações
gráficas dos principais avanços durante a década,
podem ser consultadas no sítio, além de um
conjunto completo de ferramentas técnicas para
realizar pesquisas por agrupamento de indicadores
múltiplos (Mics, na sigla em inglês).
Endereço: webmeistr@childinfo.org
Sítio: www.childinfo.org

Unrisd
(Instituto de Pesquisa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento Social)
Agência de pesquisa independente subsidiada por
governos, organizações de desenvolvimento e outras
organizações. Realiza pesquisas, publica estudos e
organiza seminários sobre uma gama de problemas
sociais nos países em desenvolvimento.
Endereço: info@unrisd.org
Sítio: www.unrisd.org

Women Watch
(Observatório da Mulher)
Projeto desenvolvido em conjunto com a ONU que
abriu um espaço fundamental na Internet para os
temas das mulheres. Foi criado para monitorar os
resultados da IV Conferência Mundial sobre a
Mulher, realizada em Pequim em 1995. A DAW, o
Unifem e o Instituto Internacional de Pesquisa e
Formação para o Progresso da Mulher (Instraw)
iniciaram esse projeto em 1997.
Endereço: womenwatch@un.org
Sítio: www.un.org/womenwatch

ONGS DE ATUAÇÃO GLOBAL
Anistia Internacional
A Anistia Internacional é um “movimento mundial
de pessoas que atuam com a convicção de que os
governos não devem negar aos indivíduos seus direitos
humanos básicos”. Publica informes anuais por país.
Endereço: amnestyis@amnesty.org
Sítio: www.amnesty.org
Anuário dos Direitos Humanos nos Países
em Desenvolvimento
Produzido anualmente por instituições de direitos
humanos da Noruega, Áustria, Holanda e Suécia.
Informa sobre a situação dos direitos humanos
(incluindo direitos sociais e econômicos) em
países em desenvolvimento, com os quais
mantêm uma relação de ajuda.
Endereço: sales@kli.wkap.nl
Sítio: www.law.uu.nl/english/sim
ARAB NGO Network for Development (Rede
Árabe de ONGs para o Desenvolvimento)
Organização democrática, voluntária, civil, não-sectária
e laica, composta por ONGs árabes e redes nacionais
ativas nas áreas de desenvolvimento social, direitos
humanos, gênero e meio ambiente. É integrada por
30 ONGs e nove redes nacionais de 12 países árabes.
Endereço: annd@cyberia.net.lb
Sítio: www.annd.org
ATD Fourth World (Ajuda ao Quarto Mundo)
Dedicada à superação da pobreza extrema, sua meta
é explorar todas as possibilidades de parcerias com
famílias que vivem na pobreza crônica e estimular
que mais pessoas participem desse esforço.
Endereço: information@atd-fourthworld.org
Sítio: www.atd-quartmonde.org
Canadian Centre for Policy Alternatives
(Centro Canadense de Políticas Alternativas)
Realiza e promove pesquisas sobre problemas de
justiça social e econômica. Produz relatórios de
pesquisa, livros, folhetos e outras publicações,
incluindo o The Monitor – um resumo mensal da
pesquisa e opinião progressistas.
Endereço: ccpa@policyalternatives.ca
Sítio: www.policyalternatives.ca
Choike
Portal concebido com a perspectiva do Sul, para
ajudar pessoas interessadas nos temas relevantes
para os países em desenvolvimento. Choike não é
uma lista exaustiva, mas uma seleção de sítios
úteis e relevantes. Espera contribuir para o
fortalecimento das organizações da sociedade civil,
o que é essencial para a democracia. É um produto
da NGONET, projeto iniciado em 1991 para estender
às ONGs do Sul os benefícios das novas tecnologias
de informação e comunicação. O portal está
hospedado no Instituto do Terceiro Mundo (IteM),
uma entidade independente e sem fins lucrativos.
Endereço: info@choike.org
Sítio: www.choike.org/links_esp
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Cidse (Cooperação Internacional para
o Desenvolvimento e a Solidariedade)
Aliança de 14 organizações católicas da Europa,
América do Norte e Nova Zelândia que trabalham
com o tema do desenvolvimento. Desde 1968,
compartilham uma estratégia para projetos e
programas de desenvolvimento, educação para o
desenvolvimento e advocacy.
Endereço: postmaster@cidse.org
Sítio: www.cidse.org
CIOSL (Confederação Internacional de
Sindicatos Livres)
Reúne centrais sindicais de diferentes países e aceita
filiações de organizações sindicais independentes
de influência externa e com estrutura democrática.
Endereço: internetpo@icftu.org
Sítio: www.icftu.org
Citizens’ Network on Essential Services (Rede
Cidadã sobre Serviços Essenciais)
Tem como finalidade democratizar a governança
nacional e global, com apoio a grupos cidadãos,
nos países em transição e em desenvolvimento,
que estejam comprometidos em influenciar as
decisões sobre políticas de serviços essenciais: água,
energia, educação e atendimento à saúde.
Endereço: SDossani@igc.org
Sítio: www.challengeglobalization.org
Cladem (Comitê da América Latina e Caribe
de Defesa dos Direitos da Mulher)
Rede de mulheres e de organizações de mulheres
da América Latina e Caribe, com o objetivo de
juntar esforços para uma defesa efetiva dos direitos
das mulheres na região.
Endereço: oficina@cladem.org
Sítio: www.cladem.org
Coalizão Ecumênica para a Justiça
Econômica e Kairos
Congrega uma série de igrejas canadenses, agências
de base eclesiástica e organizações religiosas em
um grupo dedicado a promover os direitos
humanos, justiça, paz, desenvolvimento humano
e solidariedade universal.
Endereço: ecej@accessv.com
Sítio: www.kairoscanada.org
Conselho Mundial das Igrejas
Associação de 340 Igrejas em cerca de 120 países
de todos os continentes, envolvendo praticamente
todas as tradições cristãs.
Endereço: info@wcc-coe.org
Sítio: www.wcc-coe.org
Dawn (Alternativas de Desenvolvimento
com Mulheres para uma Nova Era)
Rede de mulheres especialistas e ativistas do Sul
econômico, dedicada à pesquisa feminista do
contexto global, com o compromisso de trabalhar
pela justiça econômica e a democracia.
Endereço: admin@dawn.org.fj
Sítio: www.dawn.org.fj

Eurodad (Rede Européia sobre Dívida
e Desenvolvimento)
Rede de 48 ONGs de 15 países europeus, que
trabalham com o tema do desenvolvimento e as
políticas financeiras nacionais e internacionais, para
erradicar a pobreza e empoderar as pessoas pobres.
Endereço: info@ eurodad.org
Sítio: www.eurodad.org
Eurostep (Solidariedade Européia para a
Participação Igualitária do Povo)
Rede de 19 ONGs vinculadas ao desenvolvimento
de 13 países europeus. Seus objetivos principais
são: influenciar as políticas oficiais de cooperação
para o desenvolvimento das instituições multilaterais, especialmente aquelas da União Européia;
melhorar a qualidade e a eficiência das iniciativas
das ONGs para apoiar o desenvolvimento centrado
nas pessoas.
Endereço: admin@eurostep.org
Sítio: www.eurostep.org
Fórum Social Mundial
Sob o lema “Outro mundo é possível”, o Fórum
Social Mundial (FSM) é um espaço internacional de reflexão e organização de todas as pessoas e instituições que se opõem às políticas
neoliberais e buscam construir alternativas para
priorizar o desenvolvimento humano e a separação dos mercados em cada país e nas relações
internacionais. Em 2001, 2002 e 2003, o FSM foi
realizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nas
mesmas datas do Fórum Econômico Mundial, em
Davos, Suíça. O FSM 2004 vai acontecer em
Mumbai, Índia. Além do encontro anual, também
vêm sendo realizados fóruns regionais e temáticos
ao longo do ano em diversos países.
Endereço: fsm2003@uol.com.br
Sítio: www.forumsocialmundial.org.br
Guia do Mundo 2003–2004
Obra de referência atualizada a cada dois anos,
incluindo a história, mapas e estatísticas de todos os países e regiões do mundo. O Guia do
Mundo 2003–2004 inclui um panorama dos
principais temas globais, como o terrorismo,
aquecimento global, escravidão nos dias de hoje,
democracia, usura e islamismo. Inclui ainda informações sobre 238 países e estatísticas sobre
saúde infantil, alfabetização, acesso à água potável, uso do solo etc. A versão impressa do
Guia do Mundo está disponível em espanhol,
inglês, português e italiano. A versão em CDROM, em espanhol, inglês e italiano, contém os
relatórios nacionais do Social Watch e da Anistia
Internacional, em inglês e espanhol. Está também disponível a edição dinamarquesa em
CD-ROM e na Internet. A publicação está disponível on-line em espanhol em seu sítio.
Endereço: guiatm@chasque.apc.org
Sítio: www.guiadelmundo.org.uy
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Human Rights Watch (Observatório
dos Direitos Humanos)
Dedica-se a proteger e defender os direitos humanos das pessoas em todo o planeta.
Endereço: hrwdc@hrw.org
Sítio: www.hrw.org
ICSW (Conselho Internacional
do Bem-Estar Social)
ONG internacional que trabalha pela causa do
bem-estar social, justiça e desenvolvimento.
Publica a revista Social Development Review
(Revista de Desenvolvimento Social), que se ocupa
do monitoramento das ações governamentais e
não-governamentais relacionadas à Cúpula Mundial
sobre Desenvolvimento Social.
Endereço: icswintl@colba.net
Sítio: www.icsw.org
Imposto Tobin
Proposta de taxar as transações financeiras nos
mercados de câmbio estrangeiros, por meio de
cooperação multilateral, e utilizar as receitas para atender
às necessidades ambientais e humanas. Um imposto
desse tipo moderaria a volatilidade dos mercados
financeiros e restauraria a soberania econômica
nacional. (O nome vem de James Tobin, um economista
da Universidade de Yale que ganhou o prêmio Nobel.)
Contatos importantes:
Endereços: info@halifaxinitiative.org/
cecilr@humboldt1.com
Sítios: www.halifaxinitiative.org/
www.ceedweb.org/iirp
Institute for Development Studies (Instituto
de Estudos sobre o Desenvolvimento)
Endereço: ids@ids.ac.uk
Sítio: www.ids.ac.uk/ids
Inter Press Service (IPS)
ONG internacional que “promove uma nova
estratégia de comunicação global, aumentando a
comunicação bidirecional como a chave para ampliar
a participação democrática na ação social”. O serviço
independente de notícias globais da IPS faz chegar
notícias, artigos e serviços especiais sobre várias
questões vinculadas ao desenvolvimento.
Endereço: online@ips.org
Sítio: www.ips.org
Jubileu+
Programa da New Economics Foundation, de
Londres, que capitaliza as conquistas da Coalizão
Jubileu 2000 do Reino Unido e apóia as campanhas
mundiais pela justiça econômica.
Endereço: info.jubilee@neweconomics.org
Sítio: www.jubileeplus.org
Mani Tese
ONG que opera em âmbito nacional e internacional,
buscando promover a justiça, solidariedade e
respeito entre os povos.
Endereço: manitese@manitese.it
Sítio: www.manitese.it

Overseas Development Institute (Instituto
sobre Desenvolvimento no Exterior)
Sediado na Grã-Bretanha, pesquisa sobre temas
de desenvolvimento internacional e questões
humanitárias.
Endereço: odi@odi.org.uk
Sítio: www.odi.org.uk
Oxfam Internacional
Confederação de 12 organizações que trabalham
em conjunto com 3 mil organizações locais em
mais de cem países para encontrar soluções
definitivas para a pobreza, o sofrimento e a injustiça.
Endereço: information@oxfaminternational.org
Sítio: www.oxfaminternational.org
Public Citizen (Cidadão Público)
Fundada em 1971, busca representar os
interesses do público consumidor diante do
Congresso, do Executivo e do Judiciário. Luta
pela transparência e responsabilidade democrática
no governo; pelo direito do público consumidor;
por fontes de energia limpas, seguras e
sustentáveis; pela justiça social e econômica nas
políticas comerciais; por uma saúde forte,
segurança e proteção do meio ambiente; e por
medicamentos e atendimento médico seguros,
eficazes e de custo acessível.
Endereço: slittle@citizen.org
Sítio: www.citizen.org
Realidade da Ajuda
Promove políticas nacionais e internacionais que
contribuam para uma estratégia e eficaz de erradicação
da pobreza, baseada na solidariedade e eqüidade.
Endereço: roa@devinit.org
Sítio: www.realityofaid.org

Repem (Rede de Educação Popular entre
Mulheres da América Latina e Caribe)
Espaço regional de organizações latino-americanas
e caribenhas dedicado a articulações estratégicas
sobre gênero, educação e economia. Entre outras
atividades, monitora as conferências e cúpulas de
Copenhague, Beijing e Hamburgo.
Endereço: repem@repem.org.uy
Sítio: www.repem.org.uy
Saprin (Rede Internacional de Revisão
Participativa do Ajuste Estrutural)
Rede mundial de organizações que questiona a
imposição de programas de ajuste estrutural
(PAEs). Trabalha com grupos da sociedade civil de
15 países para determinar o impacto real dos
programas de reforma econômica impulsionados
pelo FMI e pelo Banco Mundial e traçar novos
rumos para o futuro.
Endereço: secretariat@saprin.org
Sítio: www.saprin.org
Suns (Monitor do Desenvolvimento Norte-Sul)
Serviço diário de artigos que monitora negociações
internacionais a partir de Genebra.
NGONET e Rede do Terceiro Mundo lançaram um
CD-ROM com todos os documentos publicados
pelo Suns, desde 1982, relacionados à Rodada
Uruguaia do Gatt e sua continuação, incluindo a
OMC e AMI. A interface permite realizar buscas
rápidas por tema, ordem cronológica, assim como
por palavras-chave ou frases (até 186 palavras).
Endereço: suns@igc.org
Sítio: www.sunsonline.org

Rede Desc (Rede Internacional para os
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais)
Formada por grupos de todo o mundo que trabalham
para garantir justiça econômica e social. Seu objetivo
é promover o reconhecimento de todos os direitos,
enfatizando os direitos econômicos, sociais e
culturais (Desc).
Endereço: escr-net@ces.org
Sítio: www.escr-net.org

Third World Network (Rede do Terceiro Mundo)
Rede de organizações e indivíduos envolvidos com
questões de desenvolvimento, Terceiro Mundo e
temas Norte-Sul. Entre suas atividades estão: a
publicação do boletim diário Suns, em Genebra,
Suíça; a publicação quinzenal Third World Economics
e a revista mensal Third World Resurgence; a
publicação do Third World Network Features; livros
sobre questões econômicas e ambientais,
organização de diversos seminários e oficinas.
Endereço: twnet@po.jaring.my
Sítio: www.twnside.org.sg

Rede do Terceiro Mundo na América Latina
Publica mensalmente Revista del Sur e, quinzenalmente,
Tercer Mundo Económico . Seus artigos estão
disponíveis em formato eletrônico, nas redes APC, na
conferência <twn.features> em inglês e na conferência
<redtm.analisis> em espanhol. Estão na Internet em
www.redtercermundo.org.uy
Endereço: redtm@chasque.apc.org
Sítio: www.redtercermundo.org.uy

Trade Observatory (Observatório do Comércio)
Projeto conjunto do IATP, Amigos da Terra
Internacional e do Centro pela Defesa da Lei Ambiental
Internacional, que fazem o acompanhamento das
atividades da OMC em Genebra, constituindo um
esforço para facilitar o trabalho de advocacy dos atores
da sociedade civil, para reverter as assimetrias no
sistema de comércio mundial.
Sítio: www.tradeobservatory.org
TWN Africa (Rede do Terceiro Mundo na África)
Endereço: twnafrica@ghana.com
Sítio: www.twnafrica.org
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Wedo (Organização de Mulheres para
o Ambiente e o Desenvolvimento)
Organização internacional de advocacy, que busca
aumentar o poder das mulheres no mundo como
responsáveis pela formulação de políticas em todas
as esferas governamentais, instituições e fóruns,
com o objetivo de atingir a justiça econômica e
social e o respeito aos direitos humanos.
Endereço: wedo@wedo.org
Sítio: www.wedo.org
World Watch Institute
Organização de pesquisa de políticas públicas,
dedicada a informar sobre problemas e tendências
globais emergentes e os complexos vínculos
entre a economia mundial e seus sistemas de
apoio ambiental.
Endereço: worldwatch@worldwatch.org
Sítio: www.worldwatch.org

Ajude o Social Watch a identificar
outras fontes relevantes.
Escreva para:
Social Watch c/o IteM
Juan D. Jackson 1136
11200 Montevidéu, Uruguai
Fax: +598-2-411-9222
Endereço: socwatch@socialwatch.org
Sítio: www.socialwatch.org
No Brasil, envie para Observatório da
Cidadania, escrevendo para o Ibase:
Av. Rio Branco, 124/8 o andar – Centro
CEP 20040-001 – Rio de Janeiro-RJ
Fax: +55-21-3852-3517
Endereço: observatorio@ibase.br
Sítio: www.ibase.br

