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DECRETO Nº 427 de 29 de maio de 2018 

Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal n. 
7.654/2018, que institui a Política Municipal dos 
Princípios da Proteção  e Defesa Civil e a Educação 
Ambiental de forma integrada aos conteúdos 
obrigatórios dos currículos da Rede Municipal de Ensino, 
e dá outras providências. 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, no uso de suas atribuições legais, e 
 
CONSIDERANDO a promulgação da Lei Municipal n. 7.654/2018 que Institui a Política 
Municipal dos Princípios da Proteção e Defesa Civil e a Educação Ambiental de forma 
integrada aos conteúdos obrigatórios dos currículos da rede municipal de ensino, e dá 
outras providências, e que a mesma necessita de regulamentação para que atinja sua 
efetividade; 
 

CONSIDERANDO a Lei 12.608/2012 que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil – PNPDEC; dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e 
o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, em especial o Art. 29 que 
altera o art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de aumentar o grau de consciência e compromisso em 
torno das práticas estabelecidas na Plataforma Global para a Redução do Risco de 
Desastres – Sendai, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Conferência das 
Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – Acordo 
de Paris, Habitat III e a Cúpula Humanitária para a resiliência a desastres; 
 



CONSIDERANDO que o Município de Petrópolis aderiu à campanha mundial 
“Construindo Cidades Resilientes” do Escritório das Nações Unidas para Redução de 
Risco de Desastres (UNISDR); 
 
CONSIDERANDO que cidade resiliente é a capacidade de um sistema, comunidade ou 
sociedade potencialmente exposta a ameaças de adaptar-se, resistindo ou mudando 
com o fim de alcançar e manter um nível aceitável em seu funcionamento e estrutura. 
Determina-se pelo grau no qual o sistema social é capaz de auto organizar-se para 
incrementar sua capacidade de aprendizagem sobre  desastres passados com o fim de 
alcançar uma melhor proteção futura e melhorar as medidas de redução de risco de 
desastre; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de abordar de forma sistêmica as ações prospectivas 
sobre os riscos de desastres, entre as Secretarias de Governo, órgãos, Instituições e a 
Sociedade Civil Organizada; 
 
CONSIDERANDO a efetividade do desenvolvimento da criação de uma cultura de 
prevenção e de percepção de riscos como Política Pública; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de abordar de forma sistêmica as ações de prevenção, 
mitigação e preparação, referentes ao risco de desastres no município de Petrópolis, 
com ênfase inicial na comunidade escolar; 
 
CONSIDERANDO o legado deixado pelo Projeto GIDES/JICA de cooperação internacional 
com o município de Petrópolis; 
 
D E C R E T A 
 
Art. 1º – Fica instituído em caráter permanente a Política Pública Municipal de inclusão 
dos Princípios da Proteção e Defesa Civil e a Educação Ambiental de forma integrada aos 
conteúdos obrigatórios dos currículos da rede municipal de ensino. 
 
Art. 2º – Cabe a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ações Voluntárias (SDCAV) a 
Coordenação Geral da referida Política Pública Municipal. 
 
Art. 3º – A SDCAV deverá criar um conselho consultivo bienal, podendo ser prorrogado 
por até dois anos. 
 
I – A SDCAV exercerá a função de presidência do conselho consultivo. 
 
II – O conselho consultivo será composto por até 07 (sete) membros, obrigatoriamente 
por um representante da Secretaria de Educação (SEE) e um da Secretaria de Meio 
Ambiente (SMA), e preferencialmente por representantes do Conselho Municipal de 
Educação (COMED), Sindicato dos Profissionais de Ensino (SEPE), Comitê Cidade 
Resiliente, Órgãos de Apoio, Clubes de Serviço e Instituições da Sociedade Civil 
Organizada. 
III – A substituição de membros do conselho ficará a cargo da SDCAV. 



 
IV – O funcionamento do conselho consultivo será norteado pelas ações de 
acompanhamento da inclusão da Política Pública Municipal de inclusão dos Princípios 
da Proteção e Defesa Civil e a Educação Ambiental de forma integrada aos conteúdos 
obrigatórios dos 
currículos da rede municipal de ensino, de forma a contribuir com a formação da cultura 
de prevenção de riscos de desastres de forma sistemática, priorizando estratégias para 
melhor efetividade. 
 
 
Parágrafo Único – O conselho se reunirá por, no mínimo, uma vez a cada semestre letivo, 
e por convocação de sua presidência. 
 
Art. 4º – A SEE deverá prestar as informações necessárias para a Coordenação Geral, de 
forma célere, com presteza e eficiência para o regular e essencial andamento e 
desenvolvimento da Política Pública. 
 
Art. 5º– A SEE cederá um profissional de ensino, servidor do quadro efetivo, à SDCAV, 
que exercerá a função de elemento de ligação entre as Secretarias. 
 
Art. 6º – As funções dos membros do conselho consultivo, elemento de ligação, 
elementos focais e tutores não serão remuneradas a qualquer título, sendo 
consideradas de relevante interesse público. 
 
Art. 7º – Ficará a cargo da SEE a indicação de um profissional de ensino responsável, 
doravante denominado de elemento focal, para cada uma das escolas integrantes da 
rede municipal de ensino com a finalidade de aplicação da presente Política Pública. 
 
Parágrafo Único – A eventual substituição de elemento focal ficará a cargo da SEE, que 
deverá ser comunicada prontamente à SDCAV. 
 
Art. 8º – Os profissionais de ensino escolhidos serão capacitados através de tutorias 
semestrais. 
 
Art. 9º – As capacitações dos profissionais de ensino serão desenvolvidas e aplicadas 
pela SDCAV e pela SMA. 
 
Art. 10 – As escolas da rede municipal de ensino realizarão ao menos uma atividade por 
semestre. 
 
I – Entende-se por atividades: as ações práticas e temáticas em consonância com as 
ameaças de desastre características do município e inseridas no contexto dos Planos 
Inverno e Verão. 
 
II – As atividades referentes às ameaças de desastres inseridas no Plano Inverno serão 
trabalhadas no 1º semestre letivo. 
 



a) preferencialmente, serão trabalhadas no 1o semestre as ameaças: incêndio florestal, 
estiagem, além da temática da educação ambiental, como a água, saúde, lixo, dentre 
outras. 
 
III – As atividades referentes às ameaças de desastres inseridas no Plano Verão serão 
trabalhadas no 2º semestre letivo. 
 
a) preferencialmente, serão trabalhadas no 2o semestre as ameaças: deslizamentos, 
inundações, rolamentos de blocos, vendavais, tempestade de raios, dentre outras. 
 
IV – A realização das atividades deverá ser comunicada à SDCAV através de formulário 
específico de acompanhamento que será fornecido aos respectivos elementos focais. 
 
Art. 11 – Ao final do ano letivo, as escolas receberão certificado de participação pelas 
atividades realizadas. 
 
Art. 12 – Serão premiadas as escolas que realizarem acima de uma atividade 
diferenciada por semestre letivo, da seguinte forma: 
 
I – Será premiada com certificado ESCOLA OURO aquela que apresentar no mínimo 
quatro atividades diferenciadas em cada semestre letivo. 
 
II – Será premiada com certificado ESCOLA PRATA aquela que apresentar no mínimo três 
atividades diferenciadas em cada semestre letivo. 
 
III – Será premiada com certificado ESCOLA BRONZE aquela que apresentar no mínimo 
duas atividades diferenciadas em cada semestre letivo. 
 
Art. 13 – Serão premiados os elementos focais que realizarem acima de uma atividade 
por semestre letivo, da seguinte forma: 
 
I – Será premiado com MEDALHA DE OURO aquele que realizar no mínimo quatro 
atividades diferenciadas em cada semestre letivo. 
 
II – Será premiado com MEDALHA DE PRATA aquele que realizar no mínimo três 
atividades diferenciadas em cada semestre letivo. 
 
III – Será premiado com MEDALHA DE BRONZE aquele que realizar no mínimo duas 
atividades diferenciadas em cada semestre letivo. 
 
Art. 14 – As atividades que se destacarem serão convidadas pela SDCAV para exposição 
no Colóquio de Defesa Civil de Petrópolis, na semana do dia 13 de outubro, Dia 
Internacional para Redução de Desastres. 
 
Art. 15 – A culminância das atividades ocorrerá com a premiação das escolas e 
elementos focais na semana do dia 28 de abril, Dia Mundial da Educação. 
 



Art. 16 – Fica designada a Escola Municipal Dr. Paula Buarque, localizada na região do 
Vale do Cuiabá, como ESCOLA PÓLO, de forma simbólica, em homenagem às vítimas da 
maior catástrofe de origem natural da história do Brasil. 
 
Art. 17 – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 18 – Revogam-se as disposições em contrário.  
(Of. nº SDCAV nº 0355/2018) 
 
Gabinete do Prefeito de Petrópolis, em 29 de maio de 2018. 
 

 
                                                      BERNARDO ROSSI 
                                                            Prefeito 
 
 

 
Agências da ONU unidas contra riscos ambientais que 
são fatais 

 
Clima extremo e poluição do ar são exemplos de fatores que causam 12,6 milhões de 
mortes por ano; proposta é melhorar fluxo de informações entre Organização Mundial 
da Saúde e Organização Mundial de Meteorologia. 

Duas agências da ONU estão unindo forças para conter a crescente ameaça causada pelo 
clima extremo, pela mudança climática e pela poluição do ar. Juntos, esses fatores 
causam 12,6 milhões de mortes por ano. 

A Organização Mundial de Meteorologia, OMM, assinou o acordo com a Organização 
Mundial da Saúde, OMS, em Genebra, na Suíça. As duas agências se comprometem a 
usar “dados relevantes e oficiais sobre temperatura, clima e atmosfera”.  

Informação rápida  

Segundo a porta-voz da OMM, Clare Nullis, existe “bastante vontade política entre os 
chefes das duas agências” neste sentido. Na prática, o acordo vai garantir um melhor 
fluxo de informações entre OMM e OMS. 

Nullis explicou que “previsões do tempo feitas nos centros nacionais de meteorologia 
chegam até profissionais que estão em campo, lidando diariamente com o impacto dos 
riscos ambientais para a saúde”.  

Outro ponto do acordo é promover políticas e práticas que podem beneficiar tanto a 
saúde pública quanto a redução dos gases que causam efeito estufa.  

Prevenção  



A OMM e a OMS têm como alvo prevenir mortes prematuras por doenças ligadas à 
poluição do ar, como ataque cardíaco, acidente vascular cerebral e câncer. Cerca de 7 
milhões de pessoas morrem todos os anos de consequências do ar poluído. 

Outra preocupação é com a ameaça da mudança climática. As agências lembram que 
em setembro, o furacão Maria matou 64 pessoas em Porto Rico. Mas pesquisas recentes 
mostram que na verdade, 4,6 mil pessoas morreram de impactos do furacão, que 
destruiu o sistema de saúde, a rede elétrica e a infraestrutura do país.  

A coordenação com os países sobre as previsões das temporadas de chuvas e do clima 
no geral também pode contribuir para a luta contra malária e dengue, que depende 
dessas variáveis do tempo. 

Ao mesmo tempo, previsões sobre temporadas de seca podem ajudar a proteger 
agricultores, assim como alertas sobre ondas de calor são utilizados para reduzir os 
impactos na saúde quando as temperaturas estão muito elevadas.  

O plano da OMM e da OMS segue a linha dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, focando em ajudar as populações na adaptação à mudança climática.  

Apresentação: Leda Letra.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/05/1625381?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=77a96daebe-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_01_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-77a96daebe-105027597 

 
 

 

Embrapa lança plataforma digital com dados espaciais 

gerados pela pesquisa 

Mapas de uso e cobertura das terras e de aptidão agrícola, zoneamentos e diagnósticos 
ambientais, levantamentos de solo, estimativas de degradação de pastagens, emissão 
de carbono e produção de água e muitos outros dados espaciais gerados pela pesquisa 
científica brasileira estão organizados e disponíveis ao público na plataforma Geoinfo - 
Infraestrutura de Dados Espaciais da Embrapa, que será lançada oficialmente no dia 24 
de abril, durante as comemorações dos 45 anos da Empresa. 

O acervo digital é inaugurado com 231 conjuntos de dados espaciais, base que irá 
aumentar à medida que novos resultados de pesquisa forem adicionados. A ocasião 
também marcará a adesão da Embrapa à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais 
(Inde), que unifica bases de informações espaciais produzidas em todo o País (veja 
quadro no fim do texto). 

A plataforma Geoinfo oferece informações úteis para técnicos de diversas áreas e 
capazes de subsidiar ações de planejamento, gestão de recursos e elaboração de 
políticas públicas de diferentes setores. No âmbito da agricultura, os dados poderão 
contribuir, por exemplo, para o monitoramento da dinâmica de uso e cobertura das 



terras, para a avaliação da expansão das atividades agrícolas ou para compreender o 
impacto das mudanças climáticas sobre a produção de alimentos. Ao acessar o Geoinfo, 
o usuário pode pesquisar por palavra-chave, tema, região, instituição responsável, entre 
outras categorias, e fazer downloads dos dados de seu interesse. 

Para os desenvolvedores da plataforma, a maior conquista foi organizar os dados 
gerados pela pesquisa e apresentá-los de forma amigável para que possam servir aos 
interessados. “Um desafio comum às instituições de pesquisa e desenvolvimento é 
organizar e compartilhar esse grande volume produzido de dados e informações 
geoespaciais de forma eficiente, que potencialize a sua utilização pela sociedade”, 
explica a especialista em gestão da informação da Embrapa Territorial (SP) Daniela 
Maciel, coordenadora do projeto. 

O projeto GeoInfo 

Iniciado em 2015, o projeto para implantação da Infraestrutura de Dados Espaciais da 
Embrapa teve como objetivo principal instituir um processo para a organização, 
preservação, qualificação e oferta dos dados espaciais da empresa de forma a perpetuar 
a prestação desse serviço para a sociedade. O trabalho seguiu padrões internacionais. 
“Essa iniciativa facilitará que tanto o público interno [da Embrapa] quanto o externo 
encontrem dados de pesquisas em geotecnologias e geoinformação, contribuindo 
inclusive para evitar a redundância de esforços e investimentos”, ressalta Debora 
Drucker, analista da Embrapa Informática Agropecuária (SP) que coordenou o grupo de 
trabalho inicial e liderou o projeto de implantação da plataforma GeoInfo até meados 
de 2016. 

Profissionais da área de geotecnologias, gestão da informação e tecnologia da 
informação envolvidos no projeto consolidaram um conjunto de boas práticas para a 
curadoria e disponibilização dos dados espaciais. O trabalho teve início com o 
levantamento de informações e repositórios já existentes, como o GeoPortal, criado em 
2008 pela Embrapa Solos (RJ), a Biblioteca Geoespacial da Embrapa Meio Ambiente (SP) 
e o Banco de Produtos Modis, da Embrapa Informática Agropecuária (SP). “A equipe 
trabalhou aspectos relacionados à qualidade dos dados e à sua catalogação, em especial 
a descrição dos metadados e a aplicação do vocabulário controlado criado para o tema, 
importantes para a recuperação da informação”, explica Daniela Maciel. 

Geoinformações em software livre 

A construção da plataforma foi baseada em software livre e ferramentas de código 
aberto, essenciais para garantir autonomia no desenvolvimento tecnológico e permitir 
que os dados sejam intercambiáveis. O sistema será expandido para todas as unidades 
da Embrapa, que poderão alimentá-lo com dados gerados por projetos de pesquisa. 
“Esse compartilhamento de informações vai valorizar ainda mais o trabalho colaborativo 
e contribuir não apenas para encurtar o processo de desenvolvimento de ‘novas 
soluções’, mas, fundamentalmente, aprimorá-las”, destaca Maciel. 

Para o analista Job Vieira, da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas da 
Embrapa (Sire), a execução do projeto permitiu a experimentação de resultados 



promissores, alinhados a uma lei governamental, e sua implantação operacional 
permitirá a apropriação de inovações gerenciais no âmbito da Empresa. “Pretendemos 
verificar as interfaces do processo de gestão da geoinformação com outras vertentes 
tático-institucionais, com o propósito de articular essa implantação corporativa na 
Embrapa”, ressalta. 

A implantação desse novo processo corporativo contou com o apoio da Secretaria de 
Desenvolvimento Institucional (SDI) da Embrapa, uma das instâncias responsáveis pela 
governança de dados e informações. Para a chefe da SDI, Renata Bueno Miranda, os 
dados geoespaciais exemplificam a enorme quantidade e variedade de informações que 
a Embrapa produz como resultado do seu macroprocesso de inovação. “O apropriado 
armazenamento, preservação e compartilhamento responsável desses ativos é algo que 
tanto a ciência quanto a sociedade moderna têm exigido, para maior transparência, 
economia e eficiência no uso dos recursos públicos”, acrescenta. 

Cultura de dados abertos 

A Agenda 21, documento final da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (Rio-92), já destacava a importância das geotecnologias e reconhecia 
as dificuldades no acesso e utilização dos dados produzidos pelas instituições – 
geralmente encontrados de forma isolada, sem padronização e em sistemas que não 
conversavam entre si. 

Essa preocupação impulsionou o estabelecimento de acordos de compartilhamento e a 
construção das chamadas Infraestruturas de Dados Espaciais (IDEs), abrangendo 
tecnologias, políticas e padrões para aquisição, processamento, distribuição e 
preservação da geoinformação. 

As IDEs seguem padrões preconizados pelo Open Geospatial Consortium (OGC), 
organização fundada em 1994 por governos, universidades e setor privado, que hoje 
conta com mais de 500 membros atuando no desenvolvimento e aprimoramento de 
softwares livres e outras tecnologias para facilitar o intercâmbio de dados. 

No Brasil, a criação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (Inde) também está 
inserida nesse contexto mundial de promoção da cultura de dados abertos na era digital. 
“A abertura dos dados públicos é uma forma de democratizar o acesso à informação, 
atende à demanda por mais transparência e amplia a participação e o engajamento da 
sociedade”, comenta Debora Drucker, da Embrapa Informática Agropecuária (SP). 

Acesso livre a dados científicos 

O acesso aberto a dados científicos ganha adeptos no mundo todo a partir de 
movimentos como o Open Science (Ciência Aberta), uma das frentes de atuação da 
Open Knowledge International. A organização foi criada em 2004 e conta com iniciativas 
em todo o mundo, inclusive no Brasil com a Open Knowledge Brasil, também chamada 
Rede pelo Conhecimento Livre. 



Drucker ressalta que, no caso dos dados geoespaciais, quando seu ciclo de vida é 
documentado e aberto, amplia-se a possibilidade de agregar mais informações e, 
inclusive, melhorar o resultado científico. “Ao mesmo tempo em que estão em alta 
vertentes que tratam do grande volume de dados disponível hoje, como Big Data, e-
Science e Ciência Intensiva em Dados, há inúmeros desafios sendo impostos à 
humanidade que serão enfrentados em melhores condições justamente a partir da 
análise de dados de qualidade oriundos de diversas fontes. É inevitável que, cada vez 
mais, as organizações assumam que estimular essa cultura de dados abertos será um 
bom negócio para todos”, acredita a pesquisadora. 

Adesão à base nacional de dados 

O lançamento da plataforma Geoinfo também marca a adesão da Embrapa à Infraestrutura 
Nacional de Dados Espaciais (Inde), instituída pelo Governo Federal por meio do Decreto nº 
6.666, de 27 de novembro de 2008, para a integração e a disseminação dos dados produzidos 
pelas instituições federais, estaduais e municipais, facilitando sua utilização e contribuindo para 
evitar a redundância de esforços e investimentos. A integração com a Inde ocorrerá por meio 
da efetivação do nó da Embrapa no portal no qual estão reunidos os metadados e dados 
espaciais produzidos por diferentes organizações, interligadas a partir de uma rede de 
servidores. 

A produção da Embrapa vai se somar aos mais de 15 mil registros já disponíveis, provenientes 
de órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama), o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), o Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT) e diversos ministérios. 

O processo de adesão à Inde teve início em 2013, quando um grupo de trabalho designado pela 
Diretoria-Executiva da Empresa elaborou o plano de implantação da infraestrutura da estatal. 
Convertido em projeto, com a participação direta de 12 Unidades da Embrapa, foi estruturada 
a gestão dos dados espaciais na Empresa e criada a plataforma para a disponibilização desses 
ativos na internet. 

FONTE:https://www.embrapa.br/territorial/busca-de-noticias/-/noticia/33559544/embrapa-lanca-

plataforma-digital-com-dados-espaciais-gerados-pela-pesquisa 

FONTE:https://www.embrapa.br/territorial/busca-de-solucoes-tecnologicas/-/produto-

servico/4922/geoinfo---infraestrutura-de-dados-espaciais-da-embrapa- 

 

 

 

 

 



 

EVENTOS 

 

Em São Paulo, governo realiza seminário sobre tráfico de 
bens culturais com participação da UNESCO  

 

Imagem: MinC 

O Ministério da Cultura (MinC) e o Instituto Itaú Cultural promovem na próxima semana, 

em São Paulo, o seminário Proteção e circulação de bens culturais: combate ao tráfico 

ilícito. Evento nos dias 4 e 5 de junho reunirá especialistas e representantes de órgãos 

federais do Brasil, Chile e Peru. Iniciativa conta com a cooperação da UNESCO. 

O tráfico ilícito de bens culturais é um problema global, que atravessa fronteiras e 

ameaça a memória e a cultura da humanidade. Ao serem roubados e comercializados 

ilegalmente, obras de arte, artigos religiosos, artefatos arqueológicos, acervos 

bibliográficos e documentos históricos, entre outros objetos, podem também ser usados 

em outros crimes, como lavagem de dinheiro e até mesmo financiamento do terrorismo. 

Para o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, o Brasil precisa avançar na definição de uma 

política de proteção dos bens culturais e isso passa pela união de esforços entre os 

agentes públicos e a iniciativa privada. 



“O seminário será a oportunidade para avançarmos no desenho de uma estratégia 

conjunta, aproveitando para conhecer experiências internacionais bem-sucedidas”, 

disse o chefe da pasta. 

Representantes do mercado das artes e especialistas da UNESCO também participarão 

dos dois dias de debates na capital paulista. Encontro terá a presença ainda de 

profissionais da Polícia Federal, da Receita Federal, do Ministério Público, do Conselho 

de Controle de Atividades Financeiras (COAF), da Agência Nacional de Mineração e do 

Instituto Itaú Cultural, além de integrantes de órgãos vinculados ao MinC, como o 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM) e a Biblioteca Nacional. 

“O seminário permitirá que governo e sociedade conheçam e se apropriem das 

melhores práticas existentes no Brasil e no exterior e avancem na constituição de um 

marco legal mais sólido e de metodologias mais eficazes para a boa circulação de bens 

culturais no país”, afirmou o diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron. 

Segundo os organizadores, os diálogos vão embasar os processos de elaboração de uma 

política nacional de combate ao tráfico de bens culturais. Atualmente, o MinC mantém 

um acordo de cooperação com a UNESCO para desenvolver um estudo especializado 

sobre o tema, também destinado a orientar a formulação de novas estratégias. 

“Qualquer estratégia precisa envolver três grupos de atores institucionais: a Receita 

Federal e as receitas estaduais, isto é, quem faz controle aduaneiro e fiscaliza o fluxo de 

coisas e pessoas; as polícias; e os órgãos que têm como trabalho cuidar do patrimônio e 

da memória, como IPHAN, IBRAM, Biblioteca Nacional e Arquivo Nacional, incluindo a 

Agência Nacional de Mineração, que é responsável por fósseis. Tudo depende da 

sinergia entre esses três grandes grupos”, avalia Fábio Rolim, coordenador-geral de 

Autorização e Fiscalização do IPHAN. 

Desde 1973, o Brasil é parte do primeiro instrumento internacional para o combate ao 

tráfico ilícito de bens culturais: a Convenção Relativa às Medidas a Serem Adotadas para 

Proibir e Impedir a Importação, Exportação e Transferência de Propriedades Ilícitas dos 

Bens Culturais, de 1970, da UNESCO. 



O documento foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do decreto 

72.312, de 31 de maio de 1973. Em 1999, o Brasil internalizou no ordenamento jurídico 

nacional a Convenção de 1995 do Instituto Internacional para a Unificação do Direito 

Privado (UNIDROIT) sobre Bens Culturais Furtados ou Ilicitamente Exportados, 

complementando o regime legal da Convenção de 1970 da UNESCO. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/em-sao-paulo-governo-realiza-seminario-sobre-trafico-de-bens-culturais-com-participacao-

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

 

 

Fundo de População da ONU reúne jovens latino-
americanos para discutir direitos humanos  

 

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e parceiros promovem no início de 

agosto (1 a 6) em Lima, no Peru, o evento “Juventude Já: acampamento de liderança 

juvenil”. 

A intenção é reunir jovens latino-americanos e caribenhos de 15 a 25 anos para 

compartilhar experiências, aprender e criar alianças. 

O espaço é uma oportunidade para a sociedade discutir assuntos como população e 

desenvolvimento, Conferência de Montevidéu e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

Durante quatro dias, por meio de metodologias participativas e experienciais, jovens 

selecionados terão a oportunidade de fortalecer suas capacidades de advocacy e 

incidência, participação e incorporação nos espaços da sociedade civil. 

O evento é realizado pelo UNFPA e por parceiros como Plan International, a Aliança 

Latino-Americana e Caribenha de Juventudes, Federação Internacional de Planejamento 

Familiar e o Fundo de Juventude do México & América Central. 



Os participantes se comprometem a organizar espaços de devolução das experiências 

para a sociedade em conjunto com o UNFPA do seu país. O evento busca um equilíbrio 

geográfico para garantir a participação de um representante de cada país. 

FONTE:http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/noticias/ultimas/1894-em-agosto-unfpa-reune-

jovens-da-america-latina-e-do-caribe-para-discutir-direitos-humanos 

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 

           

 


