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A Secretaria-Geral Ibero-Americana cria uma grande campanha 

sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

• Como alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável será o tema central 
da XXVI Cúpula Ibero-Americana que acontecerá em La Antigua, Guatemala, nos 
dias 15 e 16 de novembro. 

Madri/Espanha, sexta-feira, 14 de setembro de 2018. - A Secretaria-Geral Ibero-Americana 
(SEGIB), apresentou hoje, ao lado do coletivo artístico espanhol Boa Mistura, um mural em 
Madri que tem o objetivo de visibilizar o importante papel dos 22 países da Ibero-América 
para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas 
Nações Unidas. 

Os ODS serão o foco da XXVI Cúpula Ibero-Americana, a ser realizada em La Antigua, 
Guatemala, nos dias 15 e 16 de novembro, e que possui como tema "Uma Ibero-América 
próspera, inclusiva e sustentável". 

O mural de 4 metros de altura e 9 de largura faz parte da campanha SEGIB "Somos Ibero-
América. As Cores da Mudança ", que será apresentada logo antes da Cúpula, para 
concentrar a atenção nos ODS e será divulgada nos 22 países ibero-americanos durante um 
ano. 

A campanha tem como objetivo mostrar o que os(as) cidadãos e cidadãs e instituições de 
toda Ibero-América já estão fazendo para que a região se torne mais próspera, inclusiva e 
sustentável. Será multimídia, em espanhol e português, e será lançada durante a Semana de 
Cooperação Ibero-Americana, entre os dias 22 e 28 de outubro. 

A obra estampada em um muro do Teatro Valle-Inclán (Centro Dramático Nacional), no 
bairro madrilenho de Lavapiés, procura tornar visível, através de cores, a diversidade 
sociocultural da Ibero-América e seu potencial para alcançar os ODS.  

Sobre um fundo que ilustra a variada vegetação da Ibero-América, destaca-se uma frase do 
escritor uruguaio Eduardo Galeano: "Somos o que fazemos para mudar o que somos".  

Durante a apresentação da obra, os artistas do Boa Mistura foram acompanhados pela 
secretária-geral ibero-americana, Rebeca Grynspan. “O mural usa as 17 cores dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável para colocá-los de volta ao centro da nossa atenção e 
enviar a mensagem de que a Ibero-América pode assumir a liderança neste tema", explicou 
Grynspan. 

• Vídeo: a Secretária-Geral Ibero-Americana explica o mural  
• Baixe as imagens da apresentação do mural  

Boa Mistura é um coletivo de artistas urbanos jovens e inovadores que entendem a cultura 
como uma ferramenta de mudança. Realizaram murais no Peru, Nicarágua, Cuba, Espanha, 

https://wetransfer.com/downloads/3d060ce87d72e49b35872244392f0c4e20180914121935/6960eaaf002078d8ecfff1d59bbc91e320180914121938/947e77
https://wetransfer.com/downloads/83d191aba71524b0701391538c48454120180914112123/520dbf8b8195932776ad985948fa961520180914112123/7f7e05
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Brasil, Panamá, México, Chile, Paraguai, Colômbia e Republica Dominicana, razão pela qual 
se consideram fundamentalmente ibero-americanos.  

MAIS INFORMAÇÃO:  

Max Seitz, chefe de imprensa  
MSeitz@segib.org  @maxseitz 
(+34) 91 590 1980  
(+34) 679 921 572  

 
 

A Secretaria-Geral Ibero-Americana é o órgão permanente de apoio à Conferência Ibero-americana na preparação das 

Cúpulas Ibero-americanas de Chefes de Estado e de Governo. Trabalha com os 22 países ibero-americanos para alcançar o 

fortalecimento da comunidade ibero-americana, promovendo a cooperação em educação,  coesão social,  inovação e cultura 

nos países de língua espanhola e portuguesa na América Latina e a Península Ibérica (Espanha, Portugal e Andorra).  

 
Mais informação: http://www.segib.org Siga-nos @SEGIBdigital Participe: https://www.facebook.com/SEGIB  
 
Boa Mistura é um coletivo de artistas multidisciplinares da Espanha que realiza intervenções pictóricas em espaços públicos e 

considera a arte como uma ferramenta para transformar a sociedade e gerar vínculos entre pessoas e comunidades. Utilizam 

as cores de uma forma original e geralmente envolvem os cidadãos nas intervenções que realizam. O coletivo possui um 

vínculo especial com a Ibero-América, já que realizaram murais em países como México, Paraguai, Bolívia, Panamá, Costa Rica, 

Chile, Brasil e Espanha, entre outros. 

Mais informações: http://www.boamistura.com/  
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