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Defesa Civil nas Escolas vai tratar de Bem-estar Animal em 
sala de aula 

Política pública será ampliada e vai discutir assuntos como maus-tratos e abandono de 
animais 

Inédita no país, a política pública de Defesa Civil nas Escolas também vai tratar do bem-
estar animal em sala de aula. A medida vai permitir que os alunos inscritos na rede 
municipal fortaleçam a compaixão e o respeito pelos bichos. Serão abordados assuntos 
como maus-tratos, posse responsável e digna para os animais e a questão do abandono 
- crime ambiental com pena de reclusão. Ao longo de cada semestre, os estudantes 
devem desenvolver trabalhos práticos sobre o assunto, sempre com o apoio de 
profissionais de ensino. 

“O bem-estar animal é assunto importante e que deve ser tratado desde a infância. Além 
disso, estamos ampliando a política pública para que mais jovens tenham acesso. A ideia 
de transformar a maneira de pensar e de agir da população passa diretamente pelo 
ensinamento nas escolas", destaca o prefeito Bernardo Rossi, garantindo que o projeto 
vai trazer uma série de benefícios para o futuro de Petrópolis. 

A novidade foi estabelecida em uma reunião entre o secretário de Defesa Civil e Ações 
Voluntárias, coronel Paulo Renato, e a coordenadora de Bem-estar Animal, Elisabete 
Amorim, realizada nesta sexta-feira (01.02). A capacitação dos profissionais de ensino 
para tratarem do assunto acontece nos dias 18 e 22 de fevereiro na Câmara Municipal. 

"Na maioria das vezes, os casos de maus-tratos são resolvidas com a orientação. O 
trabalho com as crianças em sala de aula vai garantir que elas desenvolvam a compaixão 
e o respeito pelos animais", disse Elisabete Amorim. "Ampliar o Defesa Civil nas Escolas 
sempre foi um objetivo nosso. É importante tratar as questões dos animais nas escolas, 



assim como precisamos incentivar que os jovens pensem preventivamente", explica 
Paulo Renato. 

No ano passado foram realizadas 170 atividades dentro da política pública de Defesa 
Civil nas Escolas. A aplicação da Lei Municipal em sala de aula é um passo importante 
no desenvolvimento de uma cultura de resiliência na cidade, com a orientação das 
crianças sobre como se comportar em caso de ocorrências. Todas as 103 unidades 
escolares da rede municipal participaram, além de outras oito particulares e uma 
estadual, de forma voluntária.  

"Cumprimos a lei no ano passado, estabelecendo o início de uma nova realidade para o 
nosso município. Com a ampliação do programa, vamos aumentar o número de crianças, 
muitas delas bebês que, desde pequenas, estarão trabalhando a cultura da prevenção 
aos desastres de origem natural", afirma o secretário de Defesa Civil e Ações 
Voluntarias. 

Município recebe prêmio em campanha nacional pelo Defesa Civil nas Escolas 

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) 
premiou a prefeitura pela inserção dos temas Defesa Civil e Educação Ambiental nas 
escolas da rede municipal de ensino. A instituição vai entregar um pluviômetro 
semiautomático e um kit educativo para serem usados dentro da política pública. A 
contemplação acontece dentro da campanha nacional #EducarParaPrevenir, criado pelo 
órgão nacional para as melhores atividades do país focadas em ERRD – Educação em 
Redução de Riscos de Desastres. 

FONTE:https://www.diariodepetropolis.com.br/integra/defesa-civil-nas-escolas-vai-tratar-de-bem-
estar-animal-em-sala-de-aula-161339 

 
 

 

OPAS: viajantes internacionais devem se vacinar antes de 
ir para áreas com febre amarela 

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), escritório regional da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para as Américas, voltou a recomendar que os viajantes 
internacionais sejam orientados sobre a importância de se vacinarem contra a febre 
amarela ao menos dez dias antes de se deslocarem para áreas onde o vírus causador da 
doença circula. 

A OPAS também convocou os países onde a febre amarela circula para continuarem a 
imunizar a população em risco, em uma atualização epidemiológica emitida em 25 de 
janeiro de 2019 (disponível em inglês e espanhol). Entre janeiro de 2017 e dezembro de 
2018, sete países e territórios da região das Américas registraram casos da doença 



(Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Suriname e Peru). Em 2019, Brasil 
e Peru confirmaram casos. 

Em relação ao Brasil, no atual período sazonal (2018-2019), foram registrados 12 casos 
em humanos, incluindo seis óbitos, em municípios no sul do estado de São Paulo. A 
maioria era trabalhador rural. Também houve surtos de febre amarela entre macacos 
(epizootias) no estado do Paraná, que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai. Além 
disso, nesta semana as autoridades de saúde do Brasil confirmaram um caso humano 
no Paraná – o primeiro desde 2015. O país está, atualmente, no período historicamente 
reconhecido como de maior transmissão (dezembro a maio). 

Nos últimos dois anos, as autoridades sanitárias brasileiras conduziram campanhas 
maciças de vacinação, logo após o início dos surtos de febre amarela, e expandiram o 
número de municípios com recomendação de vacinação contra a febre amarela. 
Conforme a atualização epidemiológica, os casos em humanos e a confirmação de 
epizootias no sul do estado de São Paulo e no leste do Paraná marcam o início do que 
poderia ser uma terceira onda de transmissão e a progressão do surto para o sudeste e 
o sul do país. 

Em 2018, foram notificados 20 casos de febre amarela no Peru, incluindo seis óbitos, 
dos quais dez foram confirmados por laboratório e dez estão em investigação. Esse 
número é superior ao registrado no mesmo período de 2017, quando foram notificados 
seis casos de febre amarela. Os casos confirmados vêm dos departamentos localizados 
na floresta (Loreto, San Martín, Ucayali e Madre de Dios). 

A OPAS continua a solicitar aos Estados Membros que tomem todas as medidas 
necessárias para manter os viajantes bem informados sobre os riscos e medidas 
preventivas contra a febre amarela, inclusive a vacinação. Os viajantes devem tomar 
medidas para evitar picadas de mosquito e procurar atendimento médico caso se sintam 
doentes durante a viagem ou após retornarem. 

A OMS recomenda a vacinação contra a febre amarela para viajantes internacionais que 
visitam os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Tocantins, Santa Catarina e São Paulo, bem como 
partes dos estados da Bahia e Piauí. A identificação de novas áreas consideradas de risco 
de transmissão da febre amarela é um processo contínuo, que a OMS monitora e 
atualiza regularmente. 

A febre amarela é uma doença hemorrágica viral aguda que pode resultar em morte. 
Pode ser evitada com uma vacina eficaz, segura e acessível. Periodicamente, e por 
razões que são difíceis de prever, o ciclo da febre amarela silvestre produz grandes 
surtos em macacos (epizootias). Essas epizootias se propagam por corredores silvestres 
onde mosquitos Haemagogus e Sabethes transmitem a doença de um grupo de macacos 
para outros. Os humanos expostos a esses mosquitos podem ficar doentes se não forem 
vacinados. 



Até o momento, todos os casos humanos de febre amarela têm sido associados a 
mosquitos Haemogogus e Sabethes. A transmissão da febre amarela urbana ocorre 
quando o vírus é transmitido de humano para humano pelo mosquito Aedes aegypti. 

Preparação para resposta nas Américas 
Os países das Américas continuam redobrando esforços no fortalecimento da 
preparação e resposta a possíveis surtos de febre amarela. 

Em dezembro de 2018, as equipes técnicas dos municípios da tríplice fronteira entre 
Argentina, Brasil e Paraguai se reuniram em Foz do Iguaçu, para iniciar o 
desenvolvimento de planos de contingência para surtos de febre amarela que pudessem 
ocorrer naquela zona. Os especialistas avaliaram o risco da doença naquela região, as 
necessidades de vigilância e resposta na área e identificaram ações técnicas a serem 
realizadas a curto e médio prazos. 

Em novembro do ano passado, as autoridades de saúde dos 13 países endêmicos da 
região se reuniram em Lima, Peru, para analisar o risco em cada país, bem como analisar 
as populações que deveriam ser vacinadas com base nesse risco. Os especialistas 
trabalharam no desenvolvimento de seus planos de imunização contra a febre amarela 
a curto e médio prazo. Eles também abordaram o uso de doses fracionadas da vacina 
em resposta a surtos de febre amarela, diante de quantidades limitadas de vacinas e em 
grandes cidades. A identificação de lacunas na prevenção e resposta a surtos também 
fez parte da análise feita nessa reunião de três dias. 

Essa reunião foi realizada no contexto da Estratégia da OMS para a Eliminação da 
Epidemia de Febre Amarela (EYE, na sigla em inglês), que busca eliminar epidemias 
dessa doença nas Américas e na África até 2026, ao proteger populações em risco por 
meio de campanhas preventivas em massa e vacinação de rotina. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5863:opas-
reforca-que-viajantes-internacionais-devem-se-vacinar-antes-de-irem-para-areas-com-febre-
amarela&Itemid=812 

 

 
Fundo de População da ONU e Itaipu apresentam projeto 
de prevenção à gravidez na adolescência 



 
O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e a Itaipu Binacional participam na quinta-
feira (6) em Brasília (DF) de workshop na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na 
Adolescência, uma iniciativa do governo federal para disseminar informações sobre medidas 
preventivas e educativas que contribuam para a redução da gravidez não intencional de 
meninas de 12 a 17 anos de idade. 

A convite do Ministério da Saúde, as duas entidades irão compartilhar a experiência do projeto 
que desenvolvem em conjunto nos municípios do oeste do Paraná desde o ano passado. 

O Projeto Prevenção e Redução da Gravidez na Adolescência nos Municípios do Oeste do 
Paraná envolve serviços, estratégias de comunicação, produção e análise de dados que 
permitam desenvolver políticas públicas voltadas a adolescentes e jovens, especialmente para 
a prevenção da gravidez não intencional. 

Iniciado em 2018, o projeto envolve mais de 50 municípios da região e prevê atividades ao 
longo de todo o ano de 2019 e o primeiro semestre de 2020. O programa de prevenção, 
informação e capacitação está centrado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da Organização das Nações Unidas, que é também parceira do Ministério da Saúde em ações 
estratégicas relacionadas à gravidez na adolescência. 

Gravidez não intencional na adolescência 

Segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), somente em 
2016 nasceram 24 mil bebês filhos de meninas de até 14 anos no Brasil e 477 mil filhos de 
mães com idade entre 15 e 19 anos, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). A gravidez não intencional é mais presente entre meninas negras (sete 
em cada dez) e entre adolescentes que não trabalham nem estudam (seis em cada dez). 



A longo prazo, a gravidez não intencional na adolescência traz consequências para a 
sociedade e para a economia de todo o país. Estudos internacionais apontam que, se for 
considerada apenas a área de saúde, para cada 1 dólar que se investe em planejamento 
familiar, poupa-se 1,47 dólar em assistência médica. 

Quando este investimento é feito nas adolescentes, para cada 1 dólar investido, serão 98,2 
dólares poupados até o fim da vida reprodutiva. Segundo relatório do Banco Mundial, o Brasil 
poderia aumentar sua produtividade em 3,5 bilhões de dólares por ano se as adolescentes 
adiassem a gravidez para depois dos 20 anos. 

Além de Itaipu e UNFPA, outras instituições do Brasil apresentam durante o workshop dados e 
estudos sobre a questão, em um panorama global, regional e nacional. No evento, participam 
também representantes de jovens e adolescentes de várias regiões do país. 

Instituída em janeiro por meio da Lei 13.798/2019, a Semana Nacional de Prevenção da 
Gravidez na Adolescência contará com as primeiras atividades desde o dia 1° de fevereiro, em 
Brasília. 

FONTE:https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/itaipu-e-unfpa-apresentam-em-bras%C3%ADlia-projeto-
de-preven%C3%A7%C3%A3o-e-redu%C3%A7%C3%A3o-da-gravidez-na 

FONTE:https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/folder_prevencao-reducao-gravidez-
adolescencia_oeste-pr.pdf 

 

EVENTOS 

 

Gestão de risco de desastres: da teoria à prática 

Grau / Diploma / Certificado 

5 ECTS 

Descrição 

Este curso introduz os conceitos, dinâmicas e quadros teóricos de vulnerabilidade, 
adaptação às mudanças climáticas e desastres em uma perspectiva global. O curso 
aborda fatores como o impacto da globalização na vulnerabilidade; dimensões socio-
econômicas e políticas; e aspectos de saúde no nível local. Além disso, o curso descreve 
as perspectivas históricas da gestão do risco de desastres, a natureza mutável das crises 
humanitárias e desastres em contextos frágeis. Redução geral da vulnerabilidade e 
construção de resiliência, mudanças climáticas e migração forçada também estão 
incluídas.  



Depois de concluir o curso, você terá aprendido os conceitos e os fundamentos teóricos 
das práticas de redução de riscos de desastres e de gerenciamento de riscos de 
desastres. Você terá conhecimento das complexas conexões e interações entre perigos 
e vulnerabilidades e como o risco é contextualmente configurado. Você também será 
capaz de demonstrar conhecimento de métodos e ferramentas para identificação e 
análise de perigos e vulnerabilidades.  

Áreas de assunto 

 O nexo de desenvolvimento de desastres 
 Introdução à natureza dos desastres e forense da complexidade da 

vulnerabilidade 
 Configuração e acumulação de risco devido a múltiplos fatores - estruturais e 

temporais 
 Problemas de saúde em desastres e gestão de risco de desastres 
 Modelos de gestão de risco de desastres e boas práticas 
 Breves apresentações para preparação, resposta e recuperação de desastres 
 Impacto das mudanças climáticas nos recursos naturais e nos meios de 

subsistência e na conexão com desastres 

Público-alvo 

Profissionais humanitários 

Cobertura geográfica 

Global 

Duração 

02 de setembro de 2019 - 27 de setembro de 2019 

Procedimento de aplicação 

Por favor use o seguinte link 

https://kuforms.ku.dk/xform/frontend/FormEngine/v2/ShowForm.aspx?alias=SUNDLO
SMDMAShortCoursesApplication&groupId=2&doctype=5&formid=1829 

Taxa de matrícula e custo 

Taxa reduzida: 22.000 DKK - para estudantes da UE / EEE ou Suíça.  
Taxa normal: 30.000 DKK - para todos os outros alunos. 

Prazo final para aplicação 

01 de julho de 2019 



Contato 

Departamento de Saúde Pública, Seção de Saúde Global, Universidade de Copenhague  
mdma@sund.ku.dk 

FONTE:https://www.mdma.ku.dk/programme-
layout/mandatory_courses/disaster_management_theories_and_risk_reduction/ 

 

Planejamento e desenvolvimento de recuperação de 
desastres 

Grau / Diploma / Certificado 

5 ECTS 

Descrição 

Este curso apresenta os fundamentos dos princípios de recuperação de desastres e a 
redução do risco de desastres. O curso cobre o planejamento e avaliação de 
recuperação pré-desastre das necessidades de recuperação pós-desastre. Você terá 
insights sobre intervenções de saúde; reconstrução e reabilitação física; estratégias de 
saída e entrega; e monitoramento e avaliação no planejamento de recuperação. Além 
disso, o curso discutirá como a recuperação se relaciona com a resposta de emergência, 
preparação, mitigação e planejamento de desenvolvimento de longo prazo. 

Depois de concluir este curso, você terá adquirido a base conceitual da qual apreciar a 
complexidade do ambiente de recuperação. Além disso, você entenderá as ligações 
entre o desenvolvimento e a redução de riscos nos processos de recuperação; conhecer 
os Princípios Orientadores da Recuperação; e saber como operá-los no planejamento de 
recuperação pré e pós-desastre. 

Áreas de assunto 

 Introdução aos princípios de recuperação e redução de risco na fase de 
recuperação. 

 Planejamento de recuperação pré-desastre e avaliação de necessidades pós-
recuperação de desastres. 

 Recuperação inicial como um importante estágio de ligação entre alívio e 
resposta, recuperação e desenvolvimento. 

 Reconstrução e reabilitação física 
 Intervenções de saúde psico-social e mental 
 Sair e entregar estratégias no planejamento de recuperação 



Público-alvo 

Profissionais humanitários 

Cobertura geográfica 

Global 

Duração 

18 de novembro de 2019 - 13 de dezembro de 2019 

Procedimento de aplicação 

Inscreva-se em mdma.ku.dk/recovery ou entre em contato com mdma@sund.ku.dk 

Taxa de matrícula e custo 

DKK 22.000 para cidadãos da UE / EEE e da Suíça e DKK 30.000 para cidadãos não 
pertencentes à UE / EEE 

Prazo final para aplicação 

01 de setembro de 2019 

Contato 

Departamento de Saúde Pública, Seção de Saúde Global, Universidade de Copenhague  
mdma@sund.ku.dk 

FONTE:https://www.mdma.ku.dk/programme-
layout/mandatory_courses/disaster_recovery_planning_and_development/ 

 

Geo-informação em situações de desastre 

Grau / Diploma / Certificado 

5 ECTS 

Descrição 

Este curso fornece uma visão geral das ferramentas disponíveis no software do Sistema 
de Informações Geográficas (GIS) para mapeamento de situação. Através do trabalho 



em um estudo de caso específico, você obtém experiência prática na identificação, 
coleta, preparação, análise e criação de mapas de situação para uma cidade propensa a 
desastres. 

Depois de concluir este curso, você poderá analisar criticamente os pré-requisitos e os 
desafios para uma análise de situação eficaz; realizar mapeamento rápido; e realizar 
avaliações preliminares de danos. Você poderá trabalhar com ferramentas básicas de 
GIS para preparar mapas de situação. 

Áreas de assunto 

O objetivo do curso é preparar os alunos para que eles possam trabalhar com 
ferramentas básicas de SIG na preparação de mapas de situação. 

No final do curso, os alunos devem: 

 entender o papel da informação geográfica na fase de resposta de um desastre 
 ser capaz de coletar várias informações relacionadas a desastres, incluindo SIG 
 ser capaz de usar ferramentas GIS básicas para preparar mapas de situação 
 ser capaz de fazer uma avaliação preliminar de danos após um desastre com base 

na informação espacial disponível 
 ser capaz de coletar informações GIS da web e preparar, analisar e produzir 

mapas para uma situação de desastre 

Cobertura geográfica 

Global 

Duração 

04 de março de 2019 - 22 de março de 2019 

Procedimento de aplicação 

Inscreva-se em mdma.ku.dk/gis ou entre em contato com mdma@sund.ku.dk 

Taxa de matrícula e custo 

DKK 18.500 para cidadãos da UE / EEE e da Suíça e DKK 25.000 para cidadãos não 
pertencentes à UE / EEE 

Prazo final para aplicação 

01 de dezembro de 2018 

Contato 



Departamento de Saúde Pública, Seção de Saúde Global, Universidade de Copenhague  
mdma@sund.ku.dk 

FONTE:https://www.mdma.ku.dk/courses/geo_information_in_disaster_situations/ 

 

 

 

 

 

 

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 

                    

 


