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ONU: 9 em cada 10 pessoas no mundo respiram ar 
poluído 

Nove em cada dez pessoas no mundo respiram ar contendo níveis elevados de 
poluentes. É o que revela um levantamento divulgado nesta semana (1º) 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Agência da ONU atualizou estimativas 
sobre as consequências da poluição para o bem-estar da população. Segundo o 
organismo internacional, 7 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa da 
contaminação do ar em ambientes externos e fechados. 

Em 2016, a poluição atmosférica causou, sozinha, cerca de 4,2 milhões de mortes. No 
mesmo ano, a contaminação do ar pelo cozimento de alimentos, usando combustíveis 
ou tecnologias poluentes, foi responsável por aproximadamente 3,8 milhões de óbitos. 

Mais de 90% dos falecimentos relacionados à poluição do ar ocorrem em países de 
baixa e média renda, principalmente na Ásia e na África, seguidos por nações de nível 
similar de distribuição de riquezas no Mediterrâneo Oriental, na Europa e nas 
Américas. 

De acordo com a OMS, cerca de 3 bilhões de pessoas – mais de 40% da população 
mundial – ainda não têm acesso a combustíveis limpos e tecnologias domésticas 
adequadas. Essa lacuna é a principal fonte de poluição no interior de residências. 

Embora a disponibilidade de métodos modernos de preparo de comida e de 
aquecimento esteja cada vez maior, as melhorias não acompanham o crescimento 
populacional de muitas partes do mundo, particularmente a África Subsaariana. 

A agência da ONU aponta que a poluição do ar é um fator de risco crítico para doenças 



crônicas não transmissíveis, provocando quase um quarto (24%) das mortes por 
doenças cardíacas, 25% dos óbitos por acidentes vasculares cerebrais (AVCs), 43% por 
doença pulmonar obstrutiva crônica e 29% por câncer de pulmão. 

“A poluição do ar ameaça a todos nós, mas as pessoas mais pobres e marginalizadas 
enfrentam as maiores consequências”, afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. 

Mais monitoramento 

Mais de 4,3 mil cidades em 108 países agora estão incluídas no banco de dados de 
qualidade do ar da OMS, o maior do tipo em todo o mundo. Desde 2016, outras mil 
cidades foram adicionadas à plataforma. A base de informações coleta as 
concentrações médias anuais de material particulado fino — o PM10 e o PM2.5. 

O PM2.5 inclui poluentes como sulfato, nitratos e carbono negro, que têm os maiores 
riscos para a saúde humana. As recomendações da agência das Nações Unidas exigem 
que os países reduzam sua poluição do ar para valores médios anuais de 20 
microgramas de PM10 por metro cúbico e dez microgramas de PM2.5 por metro 
cúbico. 

Os níveis mais altos de poluição são encontrados no Mediterrâneo Oriental e no 
Sudeste Asiático, com taxas de contaminação frequentemente superiores a cinco vezes 
os limites da OMS. Atrás das duas regiões, estão as cidades de baixa e média renda na 
África e no Pacífico Ocidental. 

O monitoramento do volume de poluentes dispersos no ar ainda é um desafio. Apenas 
oito dos 47 países do continente africano estão incluídos no banco de dados da OMS. 

As principais fontes de material particulado que poluem a atmosfera são o uso 
ineficiente de energia por famílias, indústria, setores da agricultura e transporte e 
usinas termoelétricas a carvão. Em algumas partes do mundo, a areia e a poeira do 
deserto, a queima de lixo e o desmatamento também são atividades com importante 
papel na contaminação do ar. 

“Líderes políticos em todos os níveis de governo, incluindo os prefeitos das cidades, 
estão começando a prestar atenção e tomar providências”, acrescenta Tedros. “A boa 
notícia é que estamos vendo mais governos aumentando seus compromissos para 
monitorar e reduzir a poluição do ar, bem como uma ação global do setor de saúde e 
de outros setores, como transporte, habitação e energia.” 

A agência da ONU lembra que a poluição é um problema que desconhece fronteiras. 
Em cidades de países ricos na Europa, a contaminação do ar tem reduzido a 
expectativa média de vida de dois a 24 meses, dependendo dos níveis de concentração 
de poluentes. 

Em 2018, a OMS convocará a primeira Conferência Global sobre Poluição do Ar e 



Saúde, que acontece entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro de 2018, na sede 
do organismo internacional, em Genebra. 
FONTE:http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5654:nove-em-

cada-dez-pessoas-em-todo-o-mundo-respiram-ar-poluido&Itemid=839 

 

Radiação em Chernobyl pode ter causado 25% dos casos 
de câncer de tireoide em crianças 

As Nações Unidas assinalam, este 26 de abril, o Dia Internacional de Lembrança do 
Desastre de Chernobyl. O acidente ocorreu há 32 anos numa usina nuclear da Ucrânia, 
quando o local ainda era parte da ex-União Soviética. 

A ONU destaca que a explosão e o incêndio expuseram pelo menos 8,4 milhões de 
pessoas à radiação, em áreas que incluem os atuais territórios da Belarus e da Rússia. 

Câncer  

Um novo estudo do Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos da Radiação 
Atômica, Unscear, analisou as taxas de câncer ocorridas entre 1991 e 2015 na região 
afetada. 

A pesquisa concluiu que do total dos casos de câncer da tireoide um quarto ocorreu 
em pessoas que nessa altura eram crianças. Enormes doses de iodo radioativo foram 
liberadas em áreas relativamente próximas do local do reator nuclear. 

O especialista Hans Vanmarcke disse à ONU News que o estudo se segue a outros três 
onde o foco foram as consequências do acidente de Chernobyl para a saúde. O último 
decorreu há 10 anos. 

Áreas Agrícolas 

De acordo com as Nações Unidas, pelo menos 116 mil pessoas foram retiradas da área 
afetada a seguir à explosão. Outras 230 mil foram movimentadas nos últimos anos. 
Mais de 55 mil km² de áreas agrícolas foram contaminadas. 

Um total de 230 projetos de pesquisa já foram realizados por entidades como Nações 
Unidas, ONGs e fundações em temas como saúde e segurança nuclear. 

As medidas de assistência da comunidade internacional incluem a construção de 
abrigos e oferta de apoios econômico, social e psicológico às vítimas. Iniciativas nas 
áreas do meio ambiente, produção alimentar e informação também ocorreram nas 
áreas afetadas. 

Apresentação: Monica Grayley. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/04/1620322?utm_source=ONU+News+-

+Newsletter&utm_campaign=80bda908b9-



EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_27&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-80bda908b9-

105027597 

 

 

Sul da Ásia - Riscos das mudanças climáticas na gestão 
da água 

Riscos Climáticos e Soluções: Estruturas de Adaptação para o Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão de Recursos Hídricos no Sul da Ásia 

Este relatório resumido é parte da primeira fase de um projeto de assistência técnica 
(SA) da Iniciativa de Água da Ásia do Sul (SAWI) - Riscos Climáticos e Soluções: 
Estruturas de Adaptação para o Planejamento e Manejo de Recursos Hídricos no Sul da 
Ásia - para avaliar oportunidades de adaptação a alterações climáticas no sector da 
água no Afeganistão, Bangladesh, Butão, Índia, Nepal, Paquistão e Sri Lanka.  

Ao avaliar as evidências disponíveis e mapear o panorama do conhecimento existente 
e as abordagens políticas no Sul da Ásia, embora tendo em mente os principais 
contextos socioeconômicos e institucionais, este relatório resumido informa o debate 
público sobre mudanças climáticas e gestão de recursos hídricos no sul da Ásia e 
fornece insumos valiosos para tomada de decisão eficaz. A esperança é que as 
orientações e recomendações oferecidas pelo projeto mais amplo permitirão que os 
governos e sociedades do sul da Ásia aumentem suas capacidades para fortalecer a 
resiliência às mudanças climáticas e garantir um futuro mais sustentável e seguro para 
toda a região. 

FONTE:http://documents.worldbank.org/curated/en/847951522835210828/pdf/124894-WP-
P153431-PUBLIC-Climate-Change-and-WRM-Summary-Report-FINAL-web-version.pdf 

 

Comunicação é direito essencial para empoderamento 
das mulheres, dizem brasileiras em comissão da ONU 

A atuação das mulheres na mídia foi o tema da 62ª Comissão da ONU sobre a Situação das 

Mulheres (CSW 62), realizada no fim de março (23), na sede das Nações Unidas, em Nova 

Iorque. 



O tema foi discutido entre as pautas de revisão das Conclusões Acordadas na 47ª sessão da 

CSW, realizada em 2003. 

Violência contra mulheres jornalistas e nos meios de comunicação e digitais, políticas de 

acesso a ciência e tecnologias de informação, estereótipos de gênero e participação feminina 

nos espaços de decisão e poder no mercado da comunicação permanecem como questões 

centrais, segundo a ONU Mulheres. 

As discriminações contra profissionais de comunicação que atuam em áreas ainda muito 

masculinizadas do jornalismo – como a cobertura esportiva – também estiveram em debate. 

Relatório apresentado recentemente pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, defendeu 

o avanço e o empoderamento das mulheres no acesso à mídia e às tecnologias da informação 

e comunicação. 

O documento resumiu os progressos, lacunas e desafios relacionados às medidas tomadas 

pelos países, além das interações das resoluções de 2003 com as da Cúpula Mundial da 

Sociedade da Informação e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Durante a comissão, foram realizados painéis ministeriais com apresentações voluntárias dos 

países sobre as medidas que vêm implementando para o cumprimento das conclusões da 47ª 

CSW. O Brasil atuou como país-sócio da Argentina – sistematizando as ações desenvolvidas 

no território nacional. 

Entre as resoluções sobre o tema mulheres e mídia aprovadas na 62ª CSW está o 

desenvolvimento e implementação de políticas e estratégias que promovam o acesso de 

mulheres e meninas rurais à mídia e às tecnologias de informação e comunicação (TICs), 

incluindo o fomento à alfabetização digital e acesso à informação. 

Também foi estabelecida a necessidade de reconhecimento do papel que a mídia pode 

desempenhar na conquista da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e meninas 

rurais, inclusive por meio de medidas não discriminatórias e de uma cobertura que elimine os 

estereótipos de gênero. 

Outros pontos citados foram incentivo à formação com perspectiva de gênero para 

profissionais da comunicação; desenvolvimento e fortalecimento dos mecanismos de 

autorregulação para promover representações equilibradas e não estereotipadas de mulheres 

e meninas, que contribuam para o empoderamento e a eliminação da discriminação e 

exploração de mulheres e meninas que vivem fora das áreas urbanas dos países. 

Comunicação para empoderamento das mulheres 

Mara Régia, jornalista, apresentadora e criadora do programa “Viva Maria”, na Rádio Nacional 

da Amazônia, festeja a consolidação do tema mulheres e mídia nas agendas de 

desenvolvimento da ONU. 

“Porque você não empodera ninguém sem garantir acesso à comunicação, que é visibilidade, 

poder. Não por acaso, são raras as mulheres nas cúpulas dos meios de comunicação. Este é 

um tema fundamental”, disse. 



Mara também elogiou o fato de as mulheres e meninas rurais terem sido o foco da 62ª CSW, e 

enfatizou a importância do direito humano à comunicação. 

“Elas são as que mais padecem não só dos efeitos de uma comunicação e de uma mídia que 

nem sempre coloca o foco no valor essencial dessas bravas guerreiras para as vidas de todos 

nós, como também do isolamento. Então, dar foco ao empoderamento das mulheres rurais 

pela tecnologia é fundamental.” 

O “Viva Maria” é o mais longevo programa de radiodifusão voltado aos direitos das mulheres, 

tendo iniciado suas transmissões em 1981. Mara foi também uma das articuladoras da 

campanha pela criação do Dia Latino-Americano e Caribenho da Imagem da Mulher nos Meios 

de Comunicação, data consagrada em 14 de setembro em homenagem ao programa. 

A jornalista é uma das brasileiras fundadoras da Rede de Jornalistas com Visão de Gênero das 

Américas, criada em 2016. 

Mara disse ainda que “é hora de uma ação mais concreta, porque desde (a Conferência de) 

Pequim temos os princípios de empoderamento das mulheres muito bem definidos”. 

“Agora, falta criatividade e iniciativas para dar a essas mulheres o acesso à voz, como 

desenvolver programas tais quais aqueles de equidade de gênero e raça, incluindo aí as 

trabalhadoras rurais, buscar empresas que financiem esses projetos.” 

“No Brasil, a gente tem programas como o Ligue 180, mas no interior do país as mulheres não 

têm acesso às vezes nem a um telefone. Não por acaso as lideranças rurais morrem a três por 

quatro”, disse. 

Gênero, raça e etnia na mídia 

Para a presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), Maria José Braga, o fato 

dos meios ainda não abordarem as questões de gênero, raça e etnia programaticamente, e o 

fato de as ditas minorias ainda serem tratadas de forma discriminatória reforça a importância 

da preocupação com a temática no fórum de maior peso para o debate internacional sobre os 

direitos das mulheres. 

“O tema das mulheres e a mídia e das mulheres na mídia continua sendo urgente, porque 

estamos vivendo períodos de recrudescimento da violência contra as mulheres, do machismo 

exacerbado e dos assédios moral e sexual.” 

“Precisamos falar sobre isso e buscar soluções dentro da sociedade para superar esses 

problemas. E a mídia tem um papel fundamental nisso que ainda não é cumprido, no Brasil e 

em grande parte do mundo”, ressaltou. 

Em especial no Brasil, Maria José lembrou que os meios de comunicação precisam assumir 

seu papel educativo, previsto na Constituição. 

“Apesar de haver ampla liberdade para a constituição de empresas privadas, a prioridade dos 

meios de comunicação é educativa e cultural, constitucionalmente falando”, acrescentou. 



Outro aspecto importante do debate, na opinião de Maria José, é a representação das 

mulheres na indústria do entretenimento e das produções culturais, as quais “continuam sendo 

coisificadas, em pleno século 21”. 

“Os meios de comunicação de alguma forma têm que ser responsabilizados por essa 

objetificação que fazem da mulher, mais nitidamente ainda na publicidade.” 

“Também precisamos tratar da grave ausência das questões de interesse das mulheres como 

pauta jornalística, que não devem aparecer apenas no mês de março, e também da quase 

inexistência de mulheres como fontes”, declarou. 

Maria José disse ainda que “isso também é reflexo do machismo na sociedade em geral, que 

leva a que tenhamos menos mulheres nos cargos de comando e atuação política, mas isso 

também precisa ser questionado e tratado pelo jornalismo”. 

O relatório “Tendências Mundiais em Liberdade de Expressão e Desenvolvimento dos Meios 

de Comunicação“, produzido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO) em 2016 sobre 522 agências de mídia em 59 países, mostrou que as 

mulheres ocupam apenas 27% dos cargos mais elevados de gerência nas organizações de 

mídia. 

Outra pesquisa, realizada pelo Instituto Geena Davis com base em um estudo sobre 120 filmes 

populares em 11 países, atestou que somente 21% dos cineastas são mulheres, e somente 

três em cada dez papéis cujas personagens têm falas nessas produções são mulheres. Nos 

longa-metragens, somente 23% colocavam uma mulher como protagonista. 

Eliminação do racismo na mídia 

As plataformas da Conferência de Pequim (1995) e de Pequim+15 já apontavam as medidas 

necessárias para governos e instituições enfrentarem o sexismo nos meios de comunicação. 

“No entanto, as mulheres continuam sub-representadas nos cargos de tomada de decisões, 

tais como nos órgãos consultivos, de gestão, reguladores e de fiscalização da indústria. E os 

estereótipos de gênero continuam impedindo que as mulheres sejam apresentadas de uma 

forma equilibrada e realista”, destacou Nilza Iraci, coordenadora de comunicação do Geledés – 

Instituto da Mulher Negra. 

Somente na Conferência Mundial contra o Racismo, em Durban, em 2001, foi inserido entre as 

plataformas das Nações Unidas a temática do racismo e seus efeitos perversos na imagem das 

mulheres negras. 

Nilza, que integra a coordenação da Articulação de ONGs de Mulheres Negras Brasileiras 

(AMNB) e o Comitê Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50 em 2030, declarou que apesar 

do momento de emergência dos discursos de ódio e de racismo, a potência das novas 

tecnologias de comunicação e das mídias sociais coloca novos desafios para governos, 

Estados e Sistema ONU. 

De acordo com ela, é necessário “empreender recursos para uma política efetiva de formação, 

com recortes específicos de gênero e raça, que permita às mulheres negras disputar as 

narrativas da mídia hegemônica, mas também construir outras alternativas a partir de 

ferramentas que possibilitem uma comunicação independente, revolucionária, horizontal, plural 



e contra-hegemônica, colocando-as como agentes de sua própria identidade nos espaços 

midiáticos, quaisquer que sejam eles”. 

FONTE:http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw 

Tendências mundiais sobre liberdade de expressão e desenvolvimento da mídia 

FONTE:http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002447/244708por.pdf 

 

Histórias para o campo: Apresentando o amplo trabalho 
da ADPC em todo o mundo 

Este livreto apresenta uma coleção de histórias que reflete o trabalho difundido da 
ADPC na Ásia e no Pacífico e além. Não só mostra o extenso trabalho da ADPC para 
alcançar a sua visão de comunidades mais seguras e desenvolvimento sustentável 
através da redução do risco de desastres, mas também o compromisso dos governos, o 
apoio dos parceiros e a coragem das pessoas em nações propensas a desastres. 

FONTE:http://www.adpc.net/igo/category/ID1357/doc/2018-o6Kv40-ADPC-Booklet-

Stories_FINAL_SinglePage.pdf 
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2º Simpósio Internacional sobre Riscos Naturais e Gestão 
de Desastres (ISHAD) 2018 

Após o primeiro simpósio internacional organizado em Karabük em 2016, o 2º 
Simpósio Internacional sobre Perigo Natural e Perigo (ISHAD2018) será realizado no 
Centro Cultural e de Congressos da Universidade Sakarya entre 4 e 6 de maio de 2018 
através da colaboração da Plataforma Acadêmica Sakarya. Universidade e 
Universidade de Karabuk. 

Convidamos cordialmente todos os acadêmicos do mundo científico para fazer parte 
deste simpósio e ter a experiência exclusiva de um dos lugares mais interessantes do 
mundo. Este simpósio foi projetado para fornecer um ambiente para compartilhar e 
atualizar os resultados da pesquisa do participante, para que eles possam ter a 
oportunidade de ter uma melhor compreensão dos perigos naturais, desastres e seu 
gerenciamento. 

O principal objetivo do ISHAD2018 é reunir os acadêmicos, especialistas, burocratas, 
governos locais, estudantes, organizações não-governamentais, instituições, 
fundações, empresas e representantes de empresas relacionadas a riscos naturais. 

Tópicos do simpósio: 
1. Planejamento e Coordenação de Logística em Desastres 
2. Urbanização Sensível a Desastres 
3. Computador e Tecnologia da Informação sobre Desastres 
4. Estruturas Resistentes a Terremotos 
5. Análise de Risco e Gestão de Desastres em Desastres Naturais 
6. Desastres Hidro-Meteorológicos 
7. das Alterações Climáticas 
8. Deslizamentos de terra 
9. Riscos Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares 
10. Análise de risco sísmico 
11. Defesa Civil 
12. Segurança de Rede de Transporte e Confiabilidade 
13. Fogo 
14. Problemas do solo 
15. Comunicação em Desastres 
16. Gestão de desastres e saúde 

Todos os artigos aceitos serão publicados pelo número ISSN e indexados pela EBSCO e 
pelo Google Acadêmico. 

FONTE:http://www.ishad.info/ 



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 

           

 


