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Patos de Minas é selecionada para compor estudo de 
caso de boas práticas na redução do risco de desastres, 
que será elaborado pela ONU 
 
Desde o início do mandato, em 2017, o Prefeito José Eustáquio Rodrigues Alves não tem 
medido esforços para tornar a cidade mais resiliente. Para isso, um dos primeiros passos 
foi inscrever a cidade no programa da Organização das Nações Unidas (ONU), intitulado 
“Construindo cidades mais resilientes: minha cidade está se preparando”. Em agosto 
deste ano, a ONU/UNISDR realizou uma pesquisa com os governos locais em todo o 
mundo com o objetivo de medir seu progresso na redução do risco de desastres e 
visualizar a capacidade de resiliência desenvolvidas nas cidades. 
 
Durante o processo de avaliação, mais de 100 cidades, ao redor do mundo responderam 
à pesquisa que após uma análise exaustiva 30 cidades foram selecionadas e priorizadas 
para fazer parte de um documento de estudo de casos e boas práticas na redução do 
risco de desastres. Patos de Minas foi uma das cidades selecionadas e fará parte desse 
seleto grupo respondendo ao formulário. 
 
De acordo com o Capitão Bombeiro Militar e Diretor-Geral do Centro de Estudos e 
Pesquisas sobre Desastres e Mudanças Climáticas da Defesa Civil em Patos de Minas 
(CEPED), Arthur Fábio Ferreira, o formulário será preenchido através da Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) e o Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (CBMMG) em Patos de Minas para encaminhamento a ONU buscando o 
Município ser modelo no que se refere à cultura de resiliência a desastres. “Isso coloca 
cada vez mais o Município na direção certa para a construção da resiliência a desastres, 
para as adaptações às mudanças extremas do clima, bem como na construção de uma 
nova agenda urbana aliada ao desenvolvimento econômico e social em toda a região” 
destacou.o.Capitão.Arthur. 
 
Ainda de acordo com o diretor do CEPED, fazer parte de um grupo seleto de apenas 30 
cidades em todo o mundo, escolhido a dedo pelas Nações Unida,s através de um estudo 
de boas práticas para redução do risco de desastres, onde os resultados poderão ser 
incluídos no Relatório Avaliação Global (GAR 2019) e também na Plataforma Global para 
Redução dos Riscos de Desastres 2019, abre ainda mais espaço para que outros 
municípios da região do Alto Paranaíba e Noroeste mineiro façam a adesão a Campanha 
da ONU/UNISDR “Construindo Cidades Resilientes, Minha Cidade está se preparando!”. 
Além disso, ajuda os municípios a promoverem parcerias, com o Corpo de Bombeiros 



Militar, além de políticas públicas a fim de que mais pessoas possam viver nas cidades, 
trabalhar, residir, construir suas vidas, se planejarem para o futuro com segurança e 
mais qualidade de vida, com melhores indicadores sociais e econômicos, com uma visão 
de cidades planejadas para todos. 

http://www.patosdeminas.mg.gov.br/noticias/read.php?id=7986 

 

 

Defesa Civil nas Escolas atinge 103 escolas públicas e 36 
mil alunos 
As ações de conscientização acontecem nos bairros e nas escolas da rede municipal de 
ensino 
No ano que vem, o trabalho será ampliado para os CEIs e cada escola vai se tornar um 
Núcleo Comunitário de Defesa Civil 

Com a visita dos agentes aos pontos de apoio dos bairros que contam com as sirenes do 
Sistema de Alerta e Alarme e a inserção dos temas Defesa Civil e Educação Ambiental 
em toda a rede municipal de ensino, a prefeitura segue investindo na conscientização 
para reduzir o risco de desastres no município. As ações de orientação atingiram cerca 
de 15 mil pessoas nas comunidades e mais 36.155 estudantes em sala de aula. 

Para o próximo ano, a política pública de Defesa Civil nas Escolas será ampliada para os 
Centros de Educação Infantil (CEIs) - chegando a mais 5.845 alunos - e cada unidade de 
ensino vai se tornar um Núcleo Comunitário Escolar de Defesa Civil. Assim, a prefeitura 
vai perfazer toda a rede com 182 unidades e 42 mil alunos.  

Com 234 áreas de risco alto ou muito alto – equivalente a 18% do município - e um 
déficit habitacional de 12 mil casas, a conscientização e o empoderamento dos 
moradores é uma atividade importante na prevenção aos desastres de origem natural. 
A atuação dos agentes nas comunidades é previsto nos planos de contingência da cidade 
- Plano Inverno e Plano Verão - organizados e atualizados anualmente pela Secretaria 
de Defesa Civil e Ações Voluntárias. Neles constam matrizes de atividades e 
responsabilidades assumidas pelas instituições de resposta de acordo com as ameaças 
de cada estação. 

No último verão, os índices de chuva cresceram 120% e a quantidade de ocorrências 
registradas quase 50%. Esse indicativo é importante para que o trabalho nos bairros seja 
intensificado, assim como nas escolas da rede municipal.  

Somente no Plano Verão 2019 de Petrópolis, são mais de 250 pessoas de 57 órgãos 
diferentes que passaram por 30 horas de treinamentos para atuarem no período das 
fortes chuvas. O objetivo do trabalho antecipado é minimizar os efeitos das mudanças 
climáticas que aumentam os índices de chuva durante a estação. Em novembro deste 



ano, em comparação com 2017, os pluviômetros indicaram o aumento de 112% na 
quantidade de chuva em algumas regiões do município. 

Inédito no país, o Defesa Civil nas Escolas é uma iniciativa da prefeitura que busca 
envolver a comunidade escolar nas ações de prevenção a desastres de origem natural. 
A política pública oferece a oportunidade dos alunos da rede municipal desenvolver a 
cultura de prevenção aos desastres de origem natural e de percepção de riscos. 

Neste ano foram realizadas 170 atividades dentro do projeto. Além das 103 unidades 
escolares da rede municipal, participaram outras oito particulares e uma estadual, de 
forma voluntária. Foram 86 trabalhos sobre deslizamento de terra, 63 de inundação, 12 
de tempestade de raios, seis de vendaval e outros três de rolamento de blocos rochosos. 

No ano que vem, a política pública de Defesa Civil nas Escolas será ampliada para os 
Centros de Educação Infantil (CEIs) - chegando a mais 5.845 alunos - e cada unidade de 
ensino vai se tornar um Núcleo Comunitário Escolar de Defesa Civil. O objetivo é que o 
trabalho de conscientização das crianças e dos adolescentes se torne referência no país. 

FONTE:http://petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/11807-defesa-civil-nas-escolas-

atinge-103-escolas-p%C3%BAblicas-e-36-mil-alunos 

 

 

Extinção de aves no Brasil é preocupante, diz ONU Meio 
Ambiente 

Quatro espécies brasileiras estão entre as oito aves declaradas extintas no mundo ao 
longo desta década, de acordo com um levantamento da BirdLife International. A 
instituição aponta ainda que uma quinta espécie, a emblemática ararinha-azul, 
desapareceu da natureza, sendo encontrada apenas em cativeiro. 

A eliminação desses animais é considerada preocupante pela ONU Meio Ambiente, que 
alerta para a importância das aves no equilíbrio dos ecossistemas. 

Em pesquisa realizada ao longo de oito anos, a ararinha-azul, a arara-azul-pequena, o 
caburé-de-pernambuco, o limpa-folha-do-nordeste e o gritador-do-nordeste tiveram 
seu status de conservação revisado pela BirdLife International. A ONG recomendou em 
setembro último que as espécies fossem acrescentadas à lista de extinções presumidas 
ou confirmadas, elaborada pela União Internacional para a Conservação da Natureza 
(IUCN). 

“A gente está empobrecendo o planeta, mas não foi da noite pro dia”, lamenta Pedro 
Develey, ornitólogo e diretor-executivo da SAVE Brasil, instituição que representa a 
BirdLife no país. 



Para o especialista, o fim das espécies brasileiras é o resultado de anos de degradação 
do meio ambiente e consequente destruição do habitat natural dessas aves, sobretudo 
na Mata Atlântica da região Nordeste. 

Em todo o Brasil, o bioma — que cobria 15% do território nacional — sofreu perdas de 
1,9 milhão de hectares no período 1985-2017, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica. 
A extensão de floresta destruída equivale à área total do estado de Sergipe. A mesma 
organização estima que restaram apenas 12,4% das florestas originais do bioma no país. 

O caburé-de-pernambuco (Glaucidium mooreorum) era uma pequena espécie de coruja, 
com tamanho em torno de 10 cm, endêmica desse tipo de vegetação tropical úmida, 
bem como do estado que lhe dava nome. Ironicamente, o animal era o mascote do 
Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco. 

Situação semelhante era a do limpa-folha-do-nordeste (Philydor novaesi), encontrado 
apenas em dois lugares em todo o planeta — o município de Murici (AL) e a Reserva Frei 
Caneca, em Jaqueira (PE). Nas duas localidades, também em trechos de Mata Atlântica, 
o animal foi avistado pela última vez em 2007 e 2011, respectivamente. O gritador-do-
nordeste (Cichlocolaptes mazarbarnetti) também era endêmico das duas regiões. 

Hoje, os níveis de desmatamento da Mata Atlântica no Brasil são os menores já 
registrados pela SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) 
— em torno de 12,5 mil hectares destruídos no biênio 2016-2017 em todo o país. A área 
é bem menor do que a média de 100 mil hectares anuais para o período de 1985 até 
2000. 

Mas os anos de desflorestamento, que remontam a períodos anteriores às medições do 
INPE e da fundação, contribuíram para fragilizar os ecossistemas remanescentes. A 
destruição da Mata Atlântica data do início da colonização portuguesa, com a derrubada 
maciça do pau-brasil, e acompanha ciclos econômicos e agrícolas da história nacional, 
principalmente o avanço da cana-de-açúcar em diferentes momentos, incluindo na 
segunda metade do século 20. 

Develey explica que atualmente alguns trechos de Mata Atlântica no Nordeste são 
formados por uma vegetação depauperada, onde já houve a derrubada de árvores 
importantes para a integridade do ecossistema. Essa cobertura vegetal está mais 
vulnerável a uma degradação natural — tempestades, por exemplo, podem tombar 
novos troncos, modificando a quantidade de luz e de vento que circulam pela floresta e 
transformando as interações dos animais com o meio ambiente. 

“O fragmento (de mata) está fadado à destruição, mesmo se você não tirar mais 
nenhuma folha, nenhuma árvore de lá”, afirma o pesquisador. 

Daí, a importância de estratégias de conservação e manejo ambiental que vão além da 
simples demarcação de áreas protegidas — como o enriquecimento da vegetação e a 
retirada de cipós e espécies que vêm substituir formações de plantas nativas. 



O relatório é um alerta para evitar novas extinções no Brasil, país que abriga 1.919 
espécies de aves e é a nação com a segunda maior diversidade de aves do mundo, de 
acordo com a SAVE. 

O país, porém, também registra elevado número de espécies em risco. O Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apontava em 2016 que 1.173 
espécies da fauna brasileira estavam ameaçadas de extinção — entre elas, 234 aves.  

ONU: extinção é preocupante para o equilíbrio dos ecossistemas 

Matheus Couto, do Centro Mundial de Monitoramento da Conservação (WCMC), da 
ONU Meio Ambiente, avalia como preocupante a extinção das aves brasileiras e lembra 
que a fauna tem protagonismo na manutenção da flora. 

“A maior parte da vegetação, das árvores no Cerrado, na Amazônia, na Mata Atlântica, 
elas dependem de espécies para dispersar sementes. É uma estratégia para que o 
ecossistema fique em equilíbrio”, explica. 

Frutas coloridas, lembra o especialista, atraem morcegos e pássaros. Os animais comem 
a polpa, ingerem a semente e acabam provocando o cultivo natural da planta. 

“Essas extinções vão reduzindo a capacidade dessas espécies vegetais e árvores, de (se) 
reproduzir”, diz Couto, que é ponto focal do WCMC no Brasil. 

“Isso é muito perigoso”, completa o especialista, pois pode alterar a extensão e a 
manutenção dos ecossistemas, interferindo na natureza e nos padrões climáticos de 
forma mais ampla. 

Araras extintas 

Residente de outro bioma brasileiro, a Caatinga, a ararinha-azul (Cyanopsitta spixii) tem 
sua extinção creditada não apenas à redução de seu habitat natural, como também à 
caça e captura, de acordo com Develey. 

O animal teria sido avistado pela última vez em meio silvestre ao final de 2000 — uma 
aparição em 2016, em Curaçá (BA), foi associada à libertação de uma ave de cativeiro. 

Mas ainda há esperança para esse símbolo da fauna brasileira, eternizado na 
animação Rio, do diretor Carlos Saldanha, como o protagonista Blu. Existem em torno 
de 150 espécimes da ave mantidos em cativeiro no Brasil e em outros países. O 
Ministério do Meio Ambiente tem planos para reintroduzir na natureza 50 ararinhas-
azuis, vindas da Alemanha, já em 2019. A reinserção da espécie deve acontecer no 
mesmo município de Curaçá, no norte da Bahia. 

A arara-azul-pequena (Anodorhynchus glaucus) habitava regiões do Paraná e mais ao sul 
do Brasil, além de ser observada também no norte da Argentina, sul do Paraguai e 
nordeste do Uruguai. A perda de palmeiras necessárias à sobrevivência da espécie, 
assim como a caça e o comércio do animal levaram a declínios na população. 



As cinco aves brasileiras analisadas pela BirdLife já haviam sido consideradas extintas na 
natureza pelo Ministério do Meio Ambiente, mas eram avaliadas como criticamente em 
perigo pela IUCN. Em 2019, a União Internacional deve reconhecer formalmente os 
novos status recomendados, em uma atualização da sua Lista Vermelha de espécies 
ameaçadas 

FONTE:https://nacoesunidas.org/extincao-de-aves-no-brasil-e-preocupante-diz-onu-meio-
ambiente/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ON
U+Brasil%29 

 

 

Pela primeira vez, drone leva vacinas a ilha remota do 
Pacífico Sul 

 

Pela primeira vez no mundo, uma vacina foi lançada por drones em Vanuatu. A entrega 
da vacina cobriu quase 40 quilômetros de terreno acidentado montanhoso da Baía de 
Dillon, no lado oeste da ilha, até o patamar leste na remota Baía de Cook. Foto: UNICEF 

Em uma pequena ilha no remoto Pacífico Sul, um bebê de 1 mês se tornou a primeira 
criança do mundo a receber uma vacina entregue por um drone, anunciou o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF) na semana passada (18). 

A aeronave de última geração que transportou a vacina viajou quase 40 quilômetros 
sobre terreno montanhoso, saindo de Dillon’s Bay, no oeste de Vanuatu, para Cook’s 
Bay – uma comunidade acessível somente a pé ou com barcos pequenos – onde 13 
crianças e cinco mulheres grávidas foram vacinadas por uma enfermeira. 

A diretora-executiva do UNICEF, Henrietta H. Fore, afirmou que o voo da pequena 
aeronave não tripulada “é um grande salto para a saúde global”. 

“Com o mundo ainda lutando para imunizar as crianças mais difíceis de serem 
alcançadas, tecnologias de drone podem virar o jogo naquela última milha para alcançar 
todas as crianças”, acrescentou. 



Vacinas são extremamente difíceis de serem transportadas à medida que precisam estar 
em temperaturas controladas, um desafio especial para locais quentes como Vanuatu, 
composto por mais de 80 ilhas montanhosas que se espalham por 1.300 quilômetros, 
tendo somente algumas redes limitadas de estradas. 

Como resultado, quase 20% das crianças do país perdem estas vacinas essenciais. 

A enfermeira Miriam Nampil, que vacinou as crianças em Cook’s Bay, destacou estes 
desafios. 

“É extremamente difícil carregar caixas de gelo para manter as vacinas resfriadas 
enquanto atravessa rios, montanhas, chuva ou bordas rochosas. Eu dependia de barcos, 
que frequentemente são cancelados por conta de condições climáticas ruins”. 

“Como a jornada é frequentemente longa e difícil, eu só posso ir lá uma vez ao mês para 
vacinar as crianças. Mas agora, com estes drones, esperamos alcançar muitas crianças a 
mais nas áreas mais remotas da ilha”, acrescentou. 

A eficácia do uso de drones para entregas críticas foi confirmada na semana passada. 

Em voo teste realizado pelo Ministério da Saúde de Vanuatu, com apoio do UNICEF, o 
drone – comandado por uma companhia australiana – fez a entrega dentro de apenas 
dois metros do alvo, após um voo de 50 quilômetros sobre diversas ilhas. 

No voo de verdade, as vacinas foram levadas em caixas de isopor com pacotes de gelo 
e um monitor de temperatura, programado para acionar um alerta se a temperatura das 
vacinas saísse da faixa aceitável. 

Primeira do mundo 

A entrega também foi a primeira vez que um governo contratou uma companhia de 
drones comerciais para transportar vacinas para áreas remotas. A operadora foi 
selecionada após um processo de licitação e, de acordo com o contrato, seria 
responsabilizada e não receberia pagamento se não entregasse as vacinas. 

No longo prazo, o governo de Vanuatu busca inserir entrega de vacinas por drones em 
seu programa nacional de imunização e planeja maior uso de drones para distribuir 
suprimentos de saúde, de acordo com o UNICEF. 

Os dados dos testes também serão usados para mostrar como drones podem ser usados 
comercialmente em situações similares ao redor do mundo. 

“A entrega pioneira de vacina de hoje possui enorme potencial não só para Vanuatu, 
mas para milhares de crianças que estão perdendo vacinas ao redor do mundo”, 
explicou Fore, chefe do UNICEF. 

“Isto é inovação em sua melhor forma e mostra como podemos desbloquear o potencial 
do setor privado para o bem das crianças do mundo”. 



FONTE:https://nacoesunidas.org/pela-primeira-vez-drone-leva-vacinas-a-ilha-remota-do-pacifico-
sul/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Bra
sil%29 

 

ONU anuncia tendências na ajuda humanitária 
 31 dezembro 2018 
Ajuda humanitária 
As crises humanitárias estão aumentando em número e em duração. Entre 2005 e 2017, 
a duração média dessas situações com apelo de ajuda de várias instituições subiu de 
quatro para sete anos. O número de crises que recebe apoio internacional quase dobrou 
de 16 para 30. 

As conclusões são do relatório Dados Humanitários Mundiais e Tendências 2018, 
publicado esta semana pelo Escritório das Nações Unidas para os Assuntos 
Humanitários, Ocha. 

Mudanças 

A pesquisa destaca as principais tendências no tipo de situações adversas, causas e 
motivações. Também inclui estudos de caso sobre evolução de crises prolongadas, 
ataques a hospitais e escolas, relação entre água e conflitos e fortalecimento da ação 
local. 

A maioria das pessoas, perto de 60%, recebe assistência por cinco anos ou mais. Desde 
2015, aumentaram os apelos para este tipo de crises, que recebem agora 80% de todo 
o financiamento solicitado e recebido. 

Segundo o Ocha, essas tendências “enfatizam a necessidade de uma colaboração mais 
estreita entre os atores humanitários e de desenvolvimento para diminuir a 
vulnerabilidade a longo prazo.” 

Duração 

As crises mais prolongadas têm consequências que afetam comunidades inteiras e 
colocam em risco os serviços básicos. O Direito Internacional Humanitário destaca a 
importância de escolas e hospitais para a população civil, especialmente para crianças, 
mas essas instalações continuam sendo atacadas durante os conflitos. 

Segundo o Ocha, trabalhadores, instalações e transportes de saúde foram vítimas de 
mais de 700 ataques em 2017, e potencialmente muitos outros que não 
foram  reportados. 

Os ataques concentram-se no Oriente Médio e na África. Com 252 casos, a Síria foi o 
país com mais incidentes, seguido dos Territórios Palestinos, com 93, e o Afeganistão, 
com 66. 

No mesmo ano, as Nações Unidas verificaram 188 incidentes de uso militar de escolas, 
tanto por forças do governo quanto por grupos rebeldes. 



Só na Síria, em maio de 2018, mais de 2 milhões de crianças entre cinco e 17 anos de 
idade estavam fora da escola. Mais de 180 mil funcionários da educação, incluindo 
professores, foram forçados a abandonar as escolas e as salas de aula. 

Oportunidades 

O Ocha explica que, devido às crises prolongadas, os parceiros humanitários estão 
trabalhando mais próximo das agências de desenvolvimento para resolver as causas da 
vulnerabilidade. 

A agência da ONU diz que uma das soluções é o fortalecimento da ação local com 
recursos angariados para um país especifico, Cbpf, na sigla em inglês. 

Em 2017, 1.288 projetos, implementados por 657 parceiros, foram financiados desta 
forma. Na República Democrática do Congo, a parcela de financiamento para ONGs 
nacionais aumentou de 21% em 2016 para 38% em 2017. 

Para o Ocha, este tipo de financiamento “desempenha um papel valioso ao apoiar a 
localização da assistência humanitária e da prestação de ajuda, direcionando recursos 
para ONGs nacionais que possam ter mais familiaridade com as condições locais.” 

A agência da ONU também diz que a inteligência artificial pode ser usada para seguir o 
deslocamento de pessoas. Para o Ocha, “o quadro global sobre o deslocamento interno 
está incompleto no momento.” 

Nem todos os incidentes de deslocamento interno são relatados e apenas alguns podem 
ser verificados. Algumas novas ferramentas conseguem explorar grandes quantidades 
de dados e, usando algoritmos de processamento de informação, produzir em tempo 
real relatórios sobre tipo de deslocamento, localização e  número de pessoas envolvidas. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/12/1653712?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=7c19b3878d-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_01_01_01_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-7c19b3878d-
105027597 

FONTE:https://unocha.exposure.co/year-in-review-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAÇÕES 

        PROMOTOR BRASIL 

          http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/Home/viewalladvocates#page-3 

          CAMPINAS RESILIENTE -  OBSERVATÓRIO 

          https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio 

          INFORMATIVOS UNISDR 

         http://www.eird.org/camp-10-15 

         PREVENTIONWEB 

        http://www.preventionweb.net/english/ 

         SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

         http://www.mi.gov.br/web/guest/cidades-resilientes 

                    


