
 

PUBLICAÇÃO: 02/02/2018 

 

Exercício de Simulação de Jogos de Resiliência à 

Desastres 
 

Finalidade: 

Estabelecer procedimentos que facilitem a preparação e execução de ações de 

resposta de desastres pela Prefeitura de Itatiba.  

 

Data: 02 de fevereiro de 2018. 

Local: Rodovia Luciano Consoline, nº 600, Jardim de Lucca  - Itatiba/SP 

Horário: 09h00 às 17h00 

Publico Alvo: Prefeito e Secretários Municipais 

 

Objetivos Gerais: 

a)Capacitar o Comitê da Cidade Resiliente  - CCR ,  vinculado à Secretaria Municipal de 

Governo, instância colegiada de deliberação e coordenação da Campanha Mundial 

Construindo Cidades Resilientes da Organização das Nações Unidas – ONU,  no 

município de Itatiba; 

b) Aumentar a preparação para casos de desastres a fim de dar uma resposta eficaz e 

para reconstruir melhor nas áreas de recuperação, reabilitação e reconstrução, 

conforme a prioridade 4 do Marco de Sendai ( 2015-2030); 

c) Reduzir substancialmente os danos por desastres e a infraestrutura crítica e a 

interrupção dos serviços básicos ( saúde, educação, etc.) em particular mediante a 

construção da resiliência, conforme a meta 4, das Sete Metas Globais (2015-2030); 

d) Organizar para a resiliência frente aos desastres, conforme passo essencial 1, 

garantindo  a eficácia na preparação e resposta aos desastres , conforme estabelecida 

no Passo Essencial 9 da Campanha Mundial para Redução de Desastres, Construindo 

Cidades Mais resilientes; 



e) Implementar as Diretivas recomendadas pela Câmara Temática de Defesa Civil sobre 

o projeto “Plataforma para a Redução de Riscos de Desastres da Região Metropolitana 

de Campinas em 2016; 

f)Adequar a Lei Federal n°12.608, de 10 de abril de 2012, que institui a Política 

Nacional de Proteção e Defesa Civil -PNPDEC; e dispõe sobre o Sistema Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e  da Lei Federal n° 12.983, de 2 de junho de 2014, 

que altera a Lei n° 12.340, de 1° de dezembro de 2010. 

 
Objetivos específicos: 

a) Preparar, organizar e desenvolver um exercício simulado de Jogos de 

Resiliência aos Desastres como preparativo as ações de uma resposta eficaz a 

um desastre; 

b) Utilizar o exercício simulado como ferramenta de apoio para a instalação do 

Centro de Operação de Emergência – COE – ITATIBA; 

c) Simular situações de desastres em um ambiente semelhante ao de uma 

situação real em que os integrantes da administração municipal necessitem 

planejar e tomar decisões para enfrentamento dos desastres; 

d) Aprimorar o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil da cidade Itatiba 

2017/2018 para o desenvolvimento de ações de respostas aos desastres. 

FONTE:https://resiliente.campinas.sp.gov.br/o-que-s%C3%A3o-cidades-resilientes 

 

Orientação técnica para monitorar e relatar os avanços 

na consecução dos objetivos globais do Marco de Sendai 

para Redução do Risco de Desastres (Nova edição) 
FONTE:  ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES (UNISDR)  

Coleção de Notas Técnicas sobre Dados e Metodologia 

Em 2 de fevereiro de 2017, ao adotar a Resolução A / RES / 71/276, a Assembleia Geral 
das Nações Unidas aprovou o Relatório do Grupo de Trabalho Intergovernamental de 
Peritos Abertos sobre Indicadores e Terminologia Relacionada à Redução do Risco de 
Desastres (A / 71/644) e as recomendações para indicadores e terminologia 
relacionados à redução de risco de desastres contidas. 



No Relatório do OIEWG, os Estados Membros solicitaram ao Escritório das Nações 
Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) que realizassem trabalhos 
técnicos e forneçam orientação técnica, nomeadamente: 

1. Desenvolver normas mínimas e metadados para dados, estatísticas e análises 
relacionados a desastres com o envolvimento de pontos focais do governo 
nacional, gabinetes nacionais de redução de riscos de desastres, escritórios 
nacionais de estatística, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais e 
outros parceiros relevantes. 

2. Desenvolver metodologias para a medição de indicadores e o processamento 
de dados estatísticos com parceiros técnicos relevantes. 

Este documento é um anteprojeto de consulta, elaborado em resposta ao pedido dos 
Estados-Membros. Baseia-se nas recomendações e deliberações dos Estados-Membros 
no OIEWG, sobre a documentação técnica produzida pela Secretaria a pedido dos 
Membros do grupo de trabalho, sobre as deliberações do Grupo Interinstitucional e de 
Peritos sobre Indicadores SDG (IAEG-SDGs ) e em consultas técnicas com os Estados 
Membros e os peritos desde a apresentação do Relatório do OIEWG e do Relatório do 
Grupo Interinstitucional e Grupo de Peritos sobre Indicadores de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (E / CN.3 / 2017/2). 

O documento fornece sugestões técnicas e considerações dos Estados membros, dos 
parceiros técnicos relevantes e do UNISDR em relação às definições e terminologia 
aplicáveis, possíveis metodologias de computação, padrões de dados e problemas 
críticos. 

O objetivo deste documento é apoiar o aprimoramento e finalização da orientação 
técnica para os países que informam sobre os indicadores para monitorar a realização 
dos objetivos globais do Marco Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-2030. 

O aperfeiçoamento e a finalização da orientação técnica terão lugar ao longo de 2017, 
em conjunto com os Estados-Membros e os parceiros técnicos relevantes, para os 
quais serão organizados eventos dedicados pelo UNISDR, incluindo uma reunião 
técnica de trabalho que se realizará na Plataforma Global 2017 para Redução do Risco 
de Desastres no México, em 26 de maio de 2017. 

O primeiro ciclo de monitoramento usando o Monitor Online Sendai on-line começará 
em janeiro de 2018 e abrangerá excepcionalmente os dois exercícios bem-sucedidos 
2015-2016 e 2017-2018. 

Janeiro de 2018 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/54970_techguidancefdigitalhr.pdf 

 



 

UNESCO lança ferramenta online para monitorar 
qualidade da água no mundo 

O Programa Hidrológico Internacional (PHI) da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) lançou esta semana (29) o Portal da 
Qualidade da Água Mundial, que fornece informações sobre a qualidade da água doce 
em escala global, usando dados de sensoriamento remoto. 

A qualidade da água afeta a saúde humana, assim como ecossistemas, biodiversidade, 
produção de alimentos e crescimento econômico. Embora seu aprimoramento seja 
essencial para o desenvolvimento sustentável, são raros os dados confiáveis, 
especialmente em áreas remotas e em países em desenvolvimento nos quais não 
existem capacidades ou redes de monitoramento. 

O Portal da Qualidade da Água Mundial, da Iniciativa Internacional sobre Qualidade da 
Água, atende a uma necessidade urgente de aprimorar o acesso à informação e a uma 
base de conhecimento, com o objetivo de entender melhor os impactos das mudanças 
causadas pelo clima e pelas atividades humanas na segurança hídrica. 

O site facilitará uma tomada de decisões consciente e com base científica para a 
gestão da água, e apoiará os esforços dos Estados-membros na implementação do 
Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, que trata de água potável e 
saneamento, assim como vários outros objetivos e metas relacionados diretamente 
com a qualidade e a poluição da água. 

A iniciativa fornece dados sobre cinco indicadores-chave da qualidade da água: 
turbidez e distribuição sedimentar, clorofila A, floração de algas nocivas (FAN), 
absorção orgânica e temperatura da superfície. 

Esses indicadores também fornecem informações quanto ao impacto de outros 
setores e usos da terra, como as áreas urbanas, uso de fertilizantes na agricultura, 
mudança climática ou gestão de represas e reservatórios. 

Por exemplo, acompanhar mudanças na turbidez (o grau em que a luz é retrodifundida 
em partículas na água) é útil para o monitoramento de resquícios de sedimentos em 
atividades de dragagem e despejo. 

A clorofila A é um pigmento encontrado em células de fitoplâncton, enquanto o 
indicador FAN mostra áreas possivelmente afetadas por florações de algas nocivas, 
formadas por cianobactérias e que contêm ficocianina. O portal utiliza dados óticos 
dos satélites Landsat e Sentinel-2, que são de acesso aberto, e um sistema 
computacional desenvolvido pela empresa EOMAP, da Alemanha. 



Nessa fase de demonstração, o Portal da Qualidade da Água Mundial fornece uma 
série cronológica de dados referentes a sete bacias hidrográficas e recursos hídricos da 
superfície em todas regiões do mundo, monitorando esses cinco indicadores desde 
janeiro de 2016. 

As bacias e regiões consideradas nessa fase são: Lago Sevan, na região do Cáucaso 
(Armênia e Azerbaijão); reservatório de Itaipu e a Bacia do Rio Paraná (Argentina, 
Brasil e Paraguai); Planalto do Lago Mecklenburg (Alemanha); Rio Nilo e Represa de 
Assuã (Egito e Sudão); Delta do Rio Mekong (Vietnã); Lagos da Flórida (EUA); e Bacia do 
Rio Zambeze (Zâmbia e Zimbábue). Também inclui materiais de treinamento para 
facilitar a capacitação e conscientizar as partes interessadas, que incluem profissionais 
do setor hídrico, formuladores de políticas e o público em geral. 

Uma exposição intitulada “Qualidade da água desde o espaço: imagens hipnotizantes 
da observação terrestre” também foi apresentada na Sede da UNESCO, em Paris (de 
22 a 26 de janeiro), para marcar o lançamento do portal. 

Ela mostra resultados da fase de demonstração e inclui uma coleção de imagens de 
observação terrestre, expondo a qualidade da água nos principais rios, lagos, 
reservatórios e deltas costeiros ao redor do mundo. A exposição salienta ainda a 
importância de se manter ecossistemas saudáveis e mostra todo o potencial da 
observação terrestre para a avaliação mundial da água. 

O site é mais um item do conjunto de ferramentas fornecidas pela UNESCO para ajudar 
os Estados-membros a monitorar e administrar os recursos hídricos de forma 
sustentável, e para que alcancem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Essas ferramentas incluem bases de dados interativas, como o Sistema de Redes de 

Informação sobre a Água, e publicações de avaliação e monitoramento periódico, 

como o Relatório Mundial sobre Desenvolvimento dos Recursos Hídricos, e relatórios 

para monitorar o progresso dos indicadores do ODS 6, o primeiro dos quais será 

publicado em junho de 2018. 

FONTE:http://www.worldwaterquality.org/ 

 

Países só cumprirão metas da ONU com participação dos 
jovens, dizem dirigentes 

Se os países não incluírem os jovens em processos decisórios nem acompanharem as 
mobilizações contra a pobreza, as mudanças climáticas e as desigualdades, a juventude 
pode acabar “deixando para trás” as instâncias internacionais de governança, como a 
ONU. O alerta é de ativistas, lideranças comunitárias e também de dirigentes das 



Nações Unidas, que participaram na terça-feira (30) da abertura do Fórum da 
Juventude do Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC). 

Atualmente, o mundo é o lar da maior população jovem de toda a história — são 1,8 
bilhão de meninos, meninas, adolescentes e jovens adultos, de dez a 24 anos de idade. 
Essa multidão de millenials e de gente nascida nos anos 1990 está revolucionando a 
maneira como comunidades enfrentam problemas sociais. 

Eles são fonte de inovação e inspiração, mas também enfrentam desafios particulares 
— 71 milhões de jovens estão desempregados em todo o mundo e outros 161 milhões 
vivem em situações de pobreza moderada a extrema, apesar de terem um trabalho. 

Presente na abertura do fórum, que reuniu até esta quarta-feira (31) mais de 500 
defensores da juventude, a vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohammed, lembrou 
que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) — um conjunto de metas 
para erradicar a miséria, acabar com a fome, proteger o meio ambiente e eliminar as 
desigualdades de gênero — foram pensados “com os jovens”. A dirigente defendeu 
que a juventude “faça barulho” para ter sua voz ouvida nas decisões visando à 
implementação dessa agenda. 

Reafirmando o lema dos ODS — “não deixar ninguém para trás” —, a enviada especial 
do secretário-geral das Nações Unidas para Juventude, Jayathma Wickramanayake, 
enfatizou que “se não acompanharmos o ritmo, os jovens vão deixar a ONU para trás”. 

Entre as participantes do fórum, Salina Abraham, presidente da Associação 
Internacional de Estudantes de Silvicultura, defendeu um conceito expandido de 
desenvolvimento sustentável. 

Para ela, “desenvolvimento sustentável é não ter de deixar sua casa, família e cultura 
para dar às suas crianças uma vida adequada”. “É não ter de esconder sua língua ou 
cultura em uma tentativa de se encaixar, apenas para nunca ser verdadeiramente 
aceito. Desenvolvimento sustentável é ter a segurança, os recursos, o acesso e as 
ferramentas para criar novas oportunidades onde quer que você escolha chamar de 
lar”, acrescentou. 

O presidente da Assembleia Geral, Miroslav Lajčák, foi categórico: “se ignorarmos os 
jovens, não alcançaremos nenhum ODS”. Recordando que a juventude foi 
historicamente excluída das instâncias decisórias internacionais, o dirigente defendeu 
que “os jovens não podem mais ser desmerecidos como os rebeldes, terroristas ou 
desprovidos de direitos”. “Eles são os inovadores, os que encontram soluções, os 
empreendedores sociais e ambientais”, concluiu. 

Brasileiros em Nova Iorque 

Em Nova Iorque, a brasileira Lorenna Vilas Boas acompanhou as atividades do fórum a 
convite do Grupo Interagencial de Juventude da ONU Brasil e do Escritório das Nações 
Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). Em entrevista ao serviço de notícias da ONU 



em português, o ONU News, ela defendeu a democratização de soluções sustentáveis 
para os problemas de mobilidade urbana. 

“Não adianta a gente investir em carro ecológico se esse carro é extremamente caro e 
ninguém vai comprar. E também (é necessário investir) em tecnologias voltadas a uma 
parte da população que sofre bastante com a questão da mobilidade, pessoas que têm 
algum tipo de deficiência ou de necessidade e que sofrem bastante com a falta de 
infraestrutura”, defendeu. 

Lorena tem 19 anos e é estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal da 

Bahia (UFBA). Ela participou do Fórum da Juventude ao lado de Daniel Canabrava, de 

24 anos, mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ). Ambos participaram do Programa Embaixadores da Juventude, uma iniciativa 

do UNODC. 

FONTE:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=58510#.WnI9xNxhnIW 

  

 

Fundo da ONU anuncia investimento de US$ 20 mi no 
semiárido do Piauí até 2021 

O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) confirmou nesta semana 
(28) que seguirá investindo na produção familiar em zonas rurais do semiárido 
piauiense. Organismo das Nações Unidas anunciou que deverá liberar 20 milhões de 
dólares para comunidades agrícolas até 2021. Outros 20 milhões serão 
disponibilizados pelo governo do estado que, em parceria com a agência da ONU, 
implementa atualmente o Projeto Viva o Semiárido, iniciativa para fortalecer a 
produção local. 

Também nesta semana, no âmbito da iniciativa com o FIDA, o Piauí aprovou a 
liberação de 7 milhões de reais para 23 municípios do semiárido. Verba será utilizada 
na implementação de planos de negócios de mais de mil famílias de agricultores 
familiares. 

Em cerimônia que formalizou o repasse de recursos, o representante do FIDA para 
América Latina e Caribe, Paolo Silveri, afirmou que o montante permitirá aos 
produtores melhorar suas capacidades de gestão e ter acesso a mercados. 

A verba está dividida entre 30 planos de investimentos, voltados para os setores da 
cajucultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura, apicultura, fruticultura irrigada, 



avicultura, piscicultura, artesanato, suinocultura e beneficiamento de frutas. 

“São os últimos (planos), uma vez que o projeto já está quase completamente 
executado um ou dois anos antes de finalizar. Este é um dos motivos da liberação do 
aditivo de 40 milhões de dólares, sendo metade por parte do FIDA e outra do governo 
do estado”, explicou Silveri. 

Também presente, o secretário de Desenvolvimento Rural do Piauí, Francisco Limma, 
acrescentou que “outro ponto a ser destacado é o crescimento da participação de 
mulheres, jovens e quilombolas nos planos”. Algumas estratégias de negócios 
atendem exclusivamente a esses públicos. 

Segundo a pasta estadual, no total, 150 termos de cooperação já foram assinados, 
beneficiando 6 mil famílias com investimentos de 25 milhões de reais. 

Durante o evento, foi realizada ainda uma capacitação para os dirigentes das 
associações e cooperativas contempladas com os novos planos de investimentos. 
Formação abordou desafios de gerenciamento, prestação de contas e contratação de 
serviços. 

Marineide Francisca do Nascimento Bispo, da comunidade quilombola Caraíbas, no 
município de Isaías Coelho, elogiou a qualificação. “Através destas palestras, 
adquirimos conhecimentos, principalmente na área de gestão, que serão levados às 
comunidades.” 

A associação que representa a comunidade de Marineide possui 45 sócios, sendo 35 
mulheres e dez jovens. Eles serão beneficiados com um investimento de quase 340 mil 
reais para fomentar a apicultura. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/fundo-da-onu-anuncia-investimento-de-us-20-mi-no-semiarido-do-piaui-ate-

2021/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 

 

 

ONU Meio Ambiente lista seis questões ambientais para 
ficar de olho em 2018 

1. Recifes de coral 

Com três quartos dos recifes de corais do mundo já sob risco — devido a ameaças que 
vão desde espécies invasivas à acidificação do oceano e poluição por protetores 
solares — a hora da ação é agora. A Iniciativa Internacional para os Recifes de Coral 
escolheu 2018 como o Ano Internacional dos Recifes de Coral. As ações já começaram 
em Fiji, com o anúncio governamental de importantes locais de preservação. A ONU 



Meio Ambiente já começou uma análise detalhada da situação dos recifes de coral no 
Pacífico. Aguarde mais notícias e ações sobre o tema durante o ano. 

2. Poluição por plástico 

Com base no impulso gerado pela Assembleia Ambiental da ONU do ano passado, um 
grande foco será dado este ano no sentido de combater a poluição por plástico — 
eliminando as sacolas descartáveis, banindo os microbeads (micropartículas de 
plásticos) nos cosméticos e promovendo o uso de alternativas sustentáveis. A 
expectativa é de que haja mais notícias e importantes anúncios sobre este tema, 
incluindo de companhias multinacionais, em 2018. 

3. Deixar o mundo dos esportes mais verde 

Com as Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, no mês que vem, a 
Copa do Mundo da Rússia, em junho e julho, e os Jogos Olímpicos de Verão da 
Juventude, em Buenos Aires, em outubro, 2018 será um ano esportivo. Fique atento 
aos anúncios de novos compromissos de sustentabilidade de importantes 
organizações esportivas. Com bilhões de fãs de esporte no mundo todo, o impacto 
potencial é enorme. 

4. Meio ambiente e migração 

Em dezembro, a comunidade internacional irá se reunir nos Marrocos para tentar 
fechar um novo pacto para migrantes e refugiados. As mudanças climáticas e a 
degradação ambiental já foram oficialmente reconhecidas como impulsionadores da 
migração — um fato que, corroborado pelos desastres relacionados ao clima, 
continuam a gerar manchetes na imprensa. 

5. Cidades e mudanças climáticas 

Um importante tema de 2018 será como as cidades do mundo podem liderar a 
redução da emissão de gases do efeito estufa e desenvolver formas inovadoras de se 
adaptar às mudanças climáticas. Momentos importantes nessa frente será a 
Conferência de Cidades Resilientes que ocorre em abril em Bonn, na Alemanha, e a 
Cúpula de Ação Global para o Clima, que será realizada em setembro em São 
Francisco, nos Estados Unidos. 

6. Grandes gatos 

No último século, o mundo perdeu 95% de sua população de tigres. Em apenas 20 
anos, a população de leões na África caiu mais de 40%. Leopardos da neve, onças e 
espécies similares também estão em perigo devido à perda de seus habitats, à caça e 
outros tipos de ameaças. Em 2018, a expectativa é de que haja novas iniciativas para 
proteger os “grandes gatos” do mundo. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/onu-meio-ambiente-lista-seis-questoes-ambientais-para-ficar-de-olho-em-



2018/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 

 

EVENTOS 

 

ONU Meio Ambiente e Sebrae lançam prêmio para 
soluções ecoinovadoras em gestão de águas 

De toda a água do planeta, apenas 2,5% correspondem à água doce e uma parte ainda 
menor é limpa, segura e potável. Ciente de que a escassez hídrica — em termos de 
quantidade e qualidade — é um dos maiores desafios globais, a ONU Meio Ambiente e 
o Sebrae estabeleceram parceria para unir a força da ecoinovação e do 
empreendedorismo e encontrar possíveis soluções para os desafios de gestão da água. 
Juntos, e com o apoio do Green Nation, lançam nesta semana um edital para 
selecionar as melhores ideias e startups para o ‘Camp de Ecoinovação: Desafio Água’, 
que será realizado em Brasília, de 19 a 21 de março, durante o 8º Fórum Mundial da 
Água. 

Serão selecionadas as propostas com soluções mais criativas e sustentáveis para os 
problemas da água nas áreas de indústria, cidades e agricultura. Poderão participar do 
desafio as startups em estágio de operação ou tração e os empreendedores com ideias 
inovadoras que ainda não tenham sido comercialmente exploradas. As inscrições são 
gratuitas e devem ser feitas até o dia 18 de fevereiro pelo 
site http://sebrae.com.br/desafioagua. O processo seletivo vai eleger até dez ideias e 
até dez startups com projetos para o setor público e privado. 

Na área de cidades, buscam-se alternativas à energia hidrelétrica, despoluição dos rios 
e mares e soluções em saneamento básico, entre outras. Já na indústria, que responde 
por 22% do consumo total da água no mundo, os desafios incluem a descontaminação 
da água, o consumo consciente e os processos de reúso. Por fim, na agricultura, que 
utiliza mais de 70% dos recursos hídricos globais, procuram-se alternativas à irrigação, 
às fontes de abastecimento, entre outras. 

Durante o Camp de Ecoinovação, uma ideia e uma startup serão eleitas vencedoras, 
que serão premiadas com gadgets, mentorias exclusivas com especialistas e 
investidores e credenciais para participação em eventos de representatividade do 
segmento de startup. Todos os participantes do Camp se beneficiarão de mentorias 
gratuitas durante a competição, além da expansão da sua rede de contatos e da 
divulgação de seus projetos para um público especializado. 



Para o Sebrae, é importante apresentar oportunidade para unir os pequenos negócios 
e ideias que gerem impacto social. “Devemos ter clareza também quanto à 
importância de investir em inovação de maneira sustentável, preservando o meio 
ambiente, e o ambiente digital favorece a sustentabilidade”, destaca a diretora técnica 
da instituição, Heloisa Menezes. 

O diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Vinicius Lages, explica que esse tipo 
de competição é fundamental para as micro e pequenas empresas. “Para os pequenos 
negócios, a transformação digital significa muito e aliar esta realidade a ideias 
inovadoras para o meio ambiente aumenta a capacidade dessas empresas no cenário 
econômico”, explica. 

Regina Cavini, oficial sênior da ONU Meio Ambiente, destaca que o grande diferencial 
do Camp de Ecoinovação em relação aos demais eventos do setor é o viés da 
sustentabilidade, que deve ser incorporada em todas as operações do modelo de 
negócio: “Precisamos utilizar os recursos, como a água, de maneira mais eficiente e 
evitar ou reduzir os impactos negativos para o meio ambiente. Isso só é possível com 
ideias que pensem fora da caixa e ofereçam soluções realmente ecoinovadoras para 
produtos e processos, ao mesmo tempo que contribuem para o melhor desempenho 
das empresas e sua competitividade”. 

O Camp será realizado no Espaço Green Nation, na Vila Cidadã, durante o Fórum 
Mundial da Água. Para o diretor do Green Nation, Marcos Didonet, a iniciativa tem 
papel fundamental na construção de um novo cenário de soluções com potencial de 
impactar milhares de pessoas, negócios e o planeta. “As ideias inovadoras que irão 
revolucionar a humanidade estão sendo pensadas, consolidadas e executadas por 
diversas pessoas de múltiplas experiências e conhecimentos. Realizar o Camp é 
potencializar essas possibilidades de transição, promovendo a colaboração, o 
compartilhamento e a cocriação”, afirma. 

O Fórum Mundial da Água será sediado pela primeira vez no Hemisfério Sul, 
estimulando o diálogo e a mobilização de diversos atores em torno do desafio global 
da água. A expectativa é de que se reunirão em Brasília cerca de 40 mil representantes 
de 170 países. 

Para mais informações,  
Camp de Ecoinovação: Desafio Água 
Quando: 19 a 21 de março de 2018 
Onde: Espaço Green Nation, na Vila Cidadã, no Estádio Nacional de Brasília Mané 
Garrincha (SRPN, Asa Norte, Brasília, DF) 
Quanto: A inscrição é gratuita. Todos os custos relacionados ao deslocamento, 
hospedagem, alimentação e de qualquer outra natureza serão de responsabilidade dos 
participantes. 

Cronograma: 
Período de inscrição: 30/01 a 18/02/2018 
Análise e seleção: 19 a 21/02/2018 
Divulgação do resultado: 22/02/2018 



Realização: 19 a 21/03/2018 
Mais informações: http://sebrae.com.br/desafioagua 

Sobre a ONU Meio Ambiente 
A ONU Meio Ambiente é a principal voz global em temas ambientais. Ela promove 
liderança e encoraja parcerias para cuidar do meio ambiente, inspirando, informando e 
capacitando nações e pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida sem 
comprometer a das futuras gerações. A ONU Meio Ambiente trabalha com governos, 
com o setor privado, com a sociedade civil e com outras instituições das Nações Unidas 
e organizações internacionais pelo mundo. www.unep.org/americalatinacaribe/br 

Para imprensa, contatar: ONU Meio Ambiente, comunicacao@pnuma.org 

FONTE:http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/noticias/camp-de-ecoinovacao-desafio-

agua,9813175e4be11610VgnVCM1000004c00210aRCRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

         http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-

chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 

 


