
Progresso interativo no Projeto de Plano para superar as consequências de longo 
prazo da crise financeira e econômica mundial para os Estados-membros da ONU 

ASTANA, Cazaquistão, 25 de março de 2014 /PRNewswire/ -- A plataforma de 
infocomunicação G-Global promoveu em 19 de marco uma conferência on-line sobre o tema 
"Projeto de Plano para superar as consequências de longo prazo da crise financeira e 
econômica mundial para os Estados-membros das Nações Unidas" em preparação para a 
segunda Conferência Mundial Anti-Crise a ser realizada na capital do Cazaquistão, Astana, 
de 21 a 23 de maio de 2014. Mark Uzan, diretor do Comitê de Renovação de Bretton Woods, 
moderou a conferência on-line da qual especialistas internacionais e do Cazaquistão 
participaram. Eles chegaram a um acordo sobre um projeto de plano consolidado para 
superar as consequências de longo prazo da crise financeira e econômica mundial para os 
Estados-membros das Nações Unidas (Plano) no qual a comunidade internacional de 
especialistas vem trabalhando ativamente. 

Para visualizar o Comunicado Multimídia, favor clicar: 
http://www.multivu.com/mnr/7140055-g-global-info-communicative-platform-draft-plan 

O objetivo do Plano é a criação de uma política e uma reforma eficazes e coordenadas 
globalmente da arquitetura econômico-financeira mundial. Os organizadores lançaram um 
convite aos especialistas internacionais para ver o projeto do Plano consolidado e adicionar 
recomendações até 18 de abril de 2014 em: http://www.group-global.org/ru/page/view/515 

Desafios globais exigem ações globais - estamos esperando suas contribuições!  

O Plano, baseado em princípios democráticos, visa o desenvolvimento de medidas eficazes 
contra recessões econômicas e financeiras, sua prevenção no futuro e provisão de um 
crescimento econômico equilibrado em longo prazo. A plataforma de infocomunicação G-
Global tem acolhido discussões ativas sobre o Plano desde primeiro de julho de 2013. Dentro 
desse prazo, os usuários do portal G-Global, entre eles especialistas de organizações 
internacionais, centros de pesquisa e instituições financeiras, ONGs, comunidades 
empresariais e científicas, políticos e ativistas públicos, publicaram mais de 13.000 artigos e 
relatórios de pesquisa, 45.000 análises e comentários de especialistas, bem como mais de 
300 videoconferências, tudo contribuindo para o desenvolvimento eficaz do Plano. A 
conferência on-line tornou-se um dos eventos chave na discussão do Plano.   

O projeto do Plano para os países membros da ONU está previsto para adoção na II 
Conferência Anti-Crise Mundial (WAC), a ser realizada com o apoio da Assembleia Geral da 
ONU (resoluções A/RES/68/201 "sistema financeiro internacional e desenvolvimento" datada 
20/12/2013) de 21 a 23 de maio de 2014 em Astana. 
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