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Secretário-geral da ONU em sua mensagem para 2018: 
um alerta para o mundo 

 “Queridos amigos em todo o mundo, Feliz Ano Novo! 

Há um ano, quando iniciei o meu mandato, lancei um apelo à paz para 2017. 

Infelizmente o mundo seguiu, em grande medida, o caminho inverso. No primeiro dia 

do ano de 2018 não vou lançar um novo apelo. Vou emitir um alerta ao mundo. 

Os conflitos aprofundaram-se e novos perigos emergiram. A ansiedade global 

relacionada com as armas nucleares atingiu o seu pico desde a guerra fria. As 

mudanças climáticas avançam mais rapidamente do que os nossos esforços para as 

enfrentar. 

As desigualdades acentuam-se. Assistimos a violações horríveis de direitos humanos. 

Os nacionalismos e a xenofobia estão aumentando. Ao começarmos 2018, apelo à 

união. Acredito verdadeiramente que podemos tornar o mundo mais seguro. 

Podemos solucionar os conflitos, superar os ódios e defender os valores que temos em 

comum. Mas só poderemos fazê-lo em conjunto. 

Apelo aos líderes em todo o mundo para o seguinte compromisso de Ano Novo: 

Estreitem laços. Lancem pontes. Reconstruam a confiança reunindo as pessoas em 

torno de objetivos comuns. 

A união é o caminho. O nosso futuro depende dela. Desejo a todos paz e saúde em 

2018. 

Thank you. Shokran. Xie Xie. Merci. Spasiba. Gracias. Obrigado.” 

FONTE:https://nacoesunidas.org/secretario-geral-da-onu-em-sua-mensagem-para-2018-um-alerta-para-o-

mundo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ONUBr+%28ONU+Brasil%29 
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Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável 

Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 

prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. 

Reconhecemos que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, 

incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável 

para o desenvolvimento sustentável. 

Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria colaborativa, 

implementarão este plano. Estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da 

pobreza e da penúria e a curar e proteger o nosso planeta. Estamos determinados a 

tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para 

direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Ao embarcarmos nesta 

jornada coletiva, comprometemo-nos que ninguém seja deixado para trás. 

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que estamos 

anunciando hoje demonstram a escala e a ambição desta nova Agenda universal. Eles 

se constroem sobre o legado dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e 

concluirão o que estes não conseguiram alcançar. Eles buscam concretizar os direitos 

humanos de todos e alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres 

e meninas. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. 

Os Objetivos e metas estimularão a ação para os próximos 15 anos em áreas de 

importância crucial para a humanidade e para o planeta: 

Pessoas 

Estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas formas e 

dimensões, e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em 

dignidade e igualdade, em um ambiente saudável. 

Planeta 

Estamos determinados a proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do 

consumo e da produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus recursos naturais 

e tomando medidas urgentes sobre a mudança climática, para que ele possa suportar 

as necessidades das gerações presentes e futuras. 



Prosperidade 

Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam desfrutar de 

uma vida próspera e de plena realização pessoal, e que o progresso econômico, social 

e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza. 

Paz 

Estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estão 

livres do medo e da violência. Não pode haver desenvolvimento sustentável sem paz e 

não há paz sem desenvolvimento sustentável. 

Parceria 

Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar esta 

Agenda por meio de uma Parceria Global para o Desenvolvimento Sustentável 

revitalizada, com base num espírito de solidariedade global reforçada, concentrada em 

especial nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis e com a participação de 

todos os países, todas as partes interessadas e todas as pessoas. 

Os vínculos e a natureza integrada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 

de importância crucial para assegurar que o propósito da nova Agenda seja realizado. 

Se realizarmos as nossas ambições em toda a extensão da Agenda, a vida de todos será 

profundamente melhorada e nosso mundo será transformado para melhor. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf 

 

Mapa de agência da ONU mostra quantidade de 
reservas de carbono nos solos do mundo 

Coincidindo com as celebrações do Dia Mundial do Solo, a Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) apresentou no início de dezembro (5) 

um mapa detalhado sobre as reservas de carbono nos solos do mundo. 

A matéria orgânica do solo — sendo o carbono seu principal componente — é crucial 

para sua saúde e fertilidade e para a infiltração e retenção de água, assim como para a 

produção de alimentos. Como sistema fundamental de armazenamento de carbono, 

sua conservação e restauração são essenciais tanto para a sustentabilidade da 

agricultura como para a mitigação da mudança climática. 

Os solos do mundo atuam como o maior escoadouro de carbono da terra, reduzindo 

os gases de efeito estufa na atmosfera. Aumentar seu papel poderia compensar 

significativamente o rápido aumento do dióxido de carbono na atmosfera. De fato, em 



uma decisão histórica sobre agricultura, a recente conferência sobre mudanças 

climáticas em Bonn (COP23), na Alemanha, reconheceu a necessidade de melhorar o 

carbono, a saúde e a fertilidade do solo. 

O Mapa Mundial do Carbono Orgânico do Solo, que mostra as reservas de carbono 

orgânico nos primeiros 30 cm de solo, revela áreas naturais com um elevado 

armazenamento de carbono que requerem conservação, assim como regiões onde 

seria possível reter uma maior quantidade. 

Esta informação pode ser uma boa ferramenta para ajudar a tomar decisões sobre 

práticas que apontem para preservar e aumentar as atuais reservas de carbono do 

solo, contribuindo para a luta contra a mudança climática. 

“Os solos são a base da agricultura, é onde começam os alimentos”, disse a 

subdiretora-geral da FAO, Maria Helena Semedo. “Manter as importantes funções e 

serviços do solo para apoiar a produção de alimentos e aumentar a resiliência frente a 

um clima em mudança requer práticas de gestão sustentável do solo”. 

Proteger os solos ricos em carbono e restaurar os degradados 

O mapa afirma que, em todo o mundo, os 30 primeiros centímetros do solo contêm 

cerca de 680 bilhões de toneladas de carbono, quase o dobro do presente na 

atmosfera. Trata-se de uma quantidade significativa quando comparada ao total de 

carbono armazenado na vegetação (560 bilhões de toneladas). 

Mais de 60% dessas 680 bilhões de toneladas de carbono estão em dez países (Rússia, 

Canadá, EUA, China, Brasil, Indonésia, Austrália, Argentina, Cazaquistão e República 

Democrática do Congo). Isso significa que devem ser implementadas medidas para 

proteger estes solos naturais ricos em carbono e evitar as emissões à atmosfera. 

A degradação de um terço dos solos no nível global induziu uma enorme liberação de 

carbono na atmosfera. Restaurar estes solos pode eliminar até 63 mil toneladas de 

carbono da atmosfera, contribuindo significativamente para a luta contra a mudança 

climática. 

Aumentar a quantidade de carbono nos solos 

Os solos com alto conteúdo de carbono orgânico são mais produtivos, purificam 

melhor a água e dão às plantas condições ótimas de umidade. A água armazenada no 

solo sustenta 90% da produção agrícola mundial e representa cerca de 65% da água 

doce. 

Aumentar o carbono orgânico do solo com uma gestão melhorada pode ajudar a 

manter a produtividade em condições mais secas. Portanto, devem ser tomadas 

medidas para fomentar o sequestro adicional de carbono quando as condições forem 

adequadas para isso. Práticas inovadoras devem ser promovidas, como o uso de 

espécies de enraizamento profundo. 



“Manter, mas, especialmente, aumentar os estoques de carbono orgânico deveria ser 

uma obrigação, já que isso nos permitiria liberar todo o potencial para apoiar as ações 

de mitigação e adaptação em um clima em mudança”, disse Semedo. 

Processo participativo 

Este primeiro mapa do carbono orgânico do solo foi desenvolvido através de um 

processo inclusivo e dirigido pelos países e contou com o apoio do Grupo Técnico 

Intergovernamental de Solos (GTIS) da FAO. 

No total, mais de 100 países-membros compartilham seus mapas nacionais de carbono 

que a FAO reuniu neste mapa global, uma contribuição concreta ao Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável número 15, que trata da vida na terra. 

O passo seguinte para os países será avançar no monitoramento dos níveis de carbono 

orgânico do solo utilizando seus sistemas nacionais de informação para tomar decisões 

baseadas em evidências sobre como geri-los e como dar prosseguimento ao impacto 

dessas ações. 

FONTE:http://54.229.242.119/apps/GSOCmap.html 

 

Pós-Acordo de Paris: caminhos para a implementação da 

Economia de Baixo Carbono 

A publicação da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura identifica sete objetivos 

para promover a economia de baixo carbono e dar início à implementação dos 

compromissos brasileiros assumidos no Acordo de Paris contra o avanço das mudanças 

climáticas. Produzidos por um grupo de mais de 70 especialistas distribuídos em sete 

grupos de trabalho da Coalizão, os objetivos são desdobrados em planos de ação de 

curto e médio prazos. Tais objetivos giram em torno dos temas-chave do movimento: 

agricultura de baixo carbono, bioenergia, Código Florestal, economia da floresta 

tropical, restauração/reflorestamento, valoração e serviços ecossistêmicos, além de 

cooperação internacional. 

FONTE:http://cebds.org/wp-content/uploads/2016/09/Ps-Acordo-de-Paris-Caminhos-para-Implementao-da-

Economia-de-Baixo-Carbono-1-1.pdf 

 



Oportunidades e desafios dos compromissos do NDC 

brasileiro para o setor empresarial 

O estudo "Oportunidades e desafios dos compromissos do NDC brasileiro para o setor 

empresarial", que agora estamos satisfeitos em lançar, traz uma abordagem integrada 

e uma avaliação dos objetivos assumidos pelo Brasil sob uma perspectiva 

macroeconômica. Mas também desvenda as principais questões a serem abordadas 

por empresas em cinco setores: silvicultura, energia, agricultura, indústria e 

transportes. Com esta publicação, apoiada pela coalizão We Mean Business , 

pretendemos oferecer às empresas condições para avaliar riscos, projetar soluções 

empresariais e colaborar com a definição da agenda que deve orientar o país para uma 

economia de baixo carbono. 

FONTE:http://cebds.org/wp-content/uploads/2017/06/CEBDS_NDC_SUMEX_ING_navegavel.pdf 

 

7 coisas para saber sobre o gerenciamento do risco 
climático através da proteção social 

Este documento analisa a forma como a proteção social pode ser uma ferramenta para 

gerenciar riscos climáticos, com exemplos do Brasil, Quênia e Lesoto. Discute como a 

proteção social pode ajudar a colmatar o fosso entre ajuda humanitária e de 

desenvolvimento, além de absorver e se adaptar aos choques climáticos.  

O uso da proteção social também pode apoiar a resposta a desastres e identificar 

melhor os povos vulneráveis. A adição de critérios de segmentação com base na 

exposição ao clima ou ao perigo permite aos programas distinguir as pessoas que 

precisam de suporte a longo prazo daqueles que o necessitam 

temporariamente. Também é possível identificar aqueles em risco antes de um choque 

e fornecer suporte transitório quando eles o precisam.  

Um sistema de proteção social inteligente para o clima pode ser alcançado por: 

• Considerando o risco de clima e desastres ao planejar e projetar programas de 

proteção social; 

• Ligação a sistemas de alerta precoce e mecanismos de contingência; 

• Estabelecimento de sistemas de entrega (segmentação, registro e pagamento) 

que identificam, se inscrevem e fazem transferências rapidamente para 

populações afetadas pela crise; 

• Criando um mecanismo de coordenação entre ministérios e agências, incluindo 

a capacidade institucional; e 



• Assegurar que os mecanismos de financiamento e financiamento estejam 

prontos para serem desembolsados conforme necessário. 

Para os sistemas de proteção social antecipar e absorver riscos e choques relacionados 

ao clima, a flexibilidade,   sustentabilidade são fundamentais.  

FONTE:http://www.preventionweb.net/files/51885_7thingstoknowclimaterisksocialprote.pdf 

EVENTOS 

 

Treinamento virtual em planos locais de ação climática 

Como conseqüência da mudança climática, é previsível o aparecimento de impactos 

sérios em uma escala planetária, como uma maior incidência de eventos climáticos 

extremos (secas, inundações, ondas de calor, etc.), a alteração de sistemas naturais, a 

redução da produtividade agricultura e silvicultura em grandes áreas, aumento das 

doenças transmitidas por alguns vetores, etc. 

Atualmente as mudanças climáticas são reconhecidas como um dos maiores desafios 

globais para a humanidade. Para enfrentá-lo, por um lado, é necessário mitigar ou 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) responsáveis pelo aquecimento 

global. Mas também é necessário trabalhar na adaptação às mudanças climáticas, 

tomar medidas para reduzir seus impactos negativos e aproveitar ao máximo as 

oportunidades que ela gera. 

As cidades ganharam proeminência na ação climática por sua intervenção direta no 

território e proximidade com vizinhos e instituições. Eles geram uma grande parte das 

emissões de gases de efeito estufa no mundo e, por outro lado, os impactos das 

mudanças climáticas são mais evidentes. Seu conhecimento sobre os problemas que 

afetam a comunidade e as possibilidades de melhoria, tornam-nos atores 

fundamentais para transformar esses desafios em ações concretas de mitigação e 

adaptação. 

FONTE:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1ynoSsEt3sdYbnOpH4qApT9Q7LiG1c077QBZaS9K-

FBPSww/viewform 

 

 

 

 



 

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 

 


