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A ONU lança esforços para coletar dados sobre perdas 

de desastres 

 

 O Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNISDR) 
anunciou hoje o início de um esforço histórico para coletar dados abrangentes sobre 
as perdas de desastres, na medida em que os Estados Membros da ONU implementam 
o plano global de redução dessas perdas, o Marco de Sendai  for Disaster Risk 
Reduction. 

O recém-nomeado Representante Especial da ONU para o Secretário Geral para a 
Redução do Risco de Desastres, Mami Mizutori, disse hoje: "É impossível prevenir 
desastres e gerir riscos se um país não estiver medindo as perdas de desastres, 
particularmente no nível local, para eventos em pequena escala e em larga escala. Tais 
perdas são um grande revés para os esforços para erradicar a pobreza ". 

Hoje, o lançamento do Monitor do Marco de Sendai , uma ferramenta on-line testada, 
destinada a capturar dados sobre a conquista de cinco metas acordadas pelos Estados 



Membros da ONU: reduzir a mortalidade por catástrofes, reduzir o número de pessoas 
afetadas por desastres, reduzir perdas econômicas, reduzir o dano a críticas 
infraestrutura e registro do número de países com estratégias nacionais e locais para 
redução de risco de desastres. 

Em uma declaração para marcar o lançamento, a Sra. Mizutori disse: "O Monitor do 
Marco de Sendai fornecerá insumos para o primeiro relatório sobre o progresso na 
implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em julho. "Em um 
mundo onde as mudanças climáticas e os eventos climáticos extremos contribuem 
para aumentar a pobreza de 26 milhões de pessoas a cada ano, melhorar a forma 
como gerenciamos o risco é vital e isso requer uma compreensão mais profunda de 
onde essas perdas estão ocorrendo e não apenas para grandes eventos registrados 
internacionalmente. Os eventos silenciosos e recorrentes, como inundações e secas, 
podem ter um enorme impacto nas comunidades que não possuem serviços essenciais 
de saúde e outras capacidades de enfrentamento ". 

FONTE:https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf 

FONTE:https://www.unisdr.org/files/57294_2018no3.sp.pdf 

 

 

Nações Unidas lançam novo portal global em português e 
outros sete idiomas 

O Departamento de Informação Pública das Nações Unidas anunciou seu novo portal 
multimídia: ONU News. A nova plataforma agrega todas as notícias, fotos, análises e 
vídeos em português. As mudanças realizadas foram o resultado de uma consulta 
sobre as formas de uso e as demandas de nossos usuários. 

A nova página conta com uma audioteca, todas as edições do Jornal da ONU (áudio) e 
do “Destaque ONU News” (vídeo), entrevistas em destaque e notícias diárias dos 
principais acontecimentos das Nações Unidas no mundo, incluindo informações 
exclusivas sobre os países de língua portuguesa. 

Conteúdos em outros sete idiomas estão disponíveis: inglês, espanhol, francês, russo, 
árabe, mandarim e suaíli. 

A página oferece ainda um serviço de assinaturas completo, em que é possível receber 

conteúdos de determinados temas – como ajuda humanitária, cultura e educação e 
direitos humanos, entre outros – ou por produto específico (alertas instantâneos, 
notícias diárias ou uma seleção semanal). 

Também é possível fazer o download do aplicativo ONU News para 

dispositivos iOS e Android para acompanhar as notícias, podcasts, reuniões ao vivo ou 



vídeos. A ferramenta permite salvar as informações de modo organizado para ler mais 
tarde, ou ainda criar uma lista de reprodução para organizar o conteúdo de áudio para 
um fluxo diário. 

Por meio de um mecanismo de busca, é possível resgatar textos antigos e de acordo 
com o tema desejado. 

Acesse o novo portal: https://news.un.org/pt. 

 

Biodiversidade desaparece a velocidade mil vezes mais 
rápida por causa do homem, alerta ONU 

Intervenções do homem na natureza fazem com que a biodiversidade do planeta 
desapareça a uma taxa mil vezes mais rápida do que a estimada para um cenário sem a 
ameaça de atividades humanas. O alerta é da vice-secretária-geral da ONU, Amina 
Mohammed, que fez um pronunciamento nesta sexta-feira para lembrar o Dia Mundial 
da Vida Selvagem, observado amanhã (3/03). 

Entre os problemas por trás da extinção de espécies, estão a destruição e degradação 
de habitats, as mudanças climáticas, o tráfico ilícito de animais e plantas silvestres e 
conflitos entre o homem e o meio ambiente. “Essas causas também estão associadas 
aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 e não podem 
ser vistas isoladas deles”, afirmou Amina. 

Como exemplo, a dirigente lembrou o Objetivo de nº 1, que prevê a eliminação da 
miséria. 

“A pobreza pode ser a causa da perda de biodiversidade, como vemos com a caça 
ilegal e o uso insustentável da terra, incluindo a derrubada e queimada de florestas, o 
comércio ilegal de madeira e o sobrepastoreio”, disse a dirigente. “A perda da 
biodiversidade, por sua vez, aumenta a pobreza, uma vez que os ecossistemas se 
esgotam e se tornam incapazes de sustentar vidas e prover meios de subsistência.” 

Amina defendeu que a comunidade internacional “tem de trabalhar obstinadamente 
para aprimorar a conservação da biodiversidade e para eliminar a ingerência, o 
comércio ilícito, a corrupção e o tráfico”. “É por isso que temos o ODS de nº 15, para 
proteger, restaurar e promover o uso sustentável de ecossistemas terrestres, 
administrar sustentavelmente as florestas, combater a desertificação e reverter a 
degradação da terra”, acrescentou. 

Grandes felinos em risco 



A vice-chefe das Nações Unidas também chamou atenção para os riscos de extinção 
enfrentados pelos grandes felinos, como os leopardos, onças, jaguares, guepardos, 
leões e tigres. “Há apenas um século atrás, havia 100 mil tigres selvagens vivendo na 
Ásia. Hoje, existem pouco mais de 4 mil”, lembrou Amina, que cobrou mais 
compromisso de países e comunidades pela proteção dessas espécies. 

“Os grandes felinos são espécies centrais. Protegê-los também significa proteger os 
vastos habitats em que eles vivem e a ampla variedade de vida que abrigam”, 
defendeu a dirigente. “A solução para salvá-los, bem como todas as outras espécies 
ameaçadas ou em perigo, é a conservação baseada na ciência e no Estado de Direito.” 

Na avaliação da subsecretária, é necessário um novo paradigma de desenvolvimento, 
que não considere a conservação da natureza como elemento antagônico ao 
crescimento econômico. 

“As soluções vão além da adoção de leis rigorosas e do estabelecimento de áreas 
protegidas nacionais. Precisamos de novas formas de parceria entre governos, 
conservacionistas e comunidades locais para lidar com a conservação da vida silvestre 
como uma fonte de oportunidades e estabilidade econômica.” 

Amina concluiu sua declaração enfatizando que a conservação da vida selvagem é uma 

“responsabilidade compartilhada” e que todos — consumidores, legisladores e 

gestores políticos e o setor privado — têm um papel a cumprir na proteção do 

patrimônio natural do planeta. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/pos2015/ 

FONTE:https://nacoesunidas.org/pos2015/ods1/ 

FONTE:https://nacoesunidas.org/pos2015/ods15/ 

 
RACHAEL BROWN 

Melhor gerenciamento de inundações: como podemos 

ajudar a fazer cada segundo contar? 

Nos últimos 100 anos, as inundações mataram pelo menos 1000 pessoas e fizeram 

mais de US $ 4,6 bilhões em danos somente na Austrália . O aviso prévio e a 

preparação são primordiais, mas isso requer a navegação nas complexidades do 

gerenciamento de inundações, além de garantir que o público saiba se e quando eles 

precisam sair. 



Tão importante como esse fluxo de trabalho, pode haver um enorme hiato de 

comunicação entre os envolvidos no gerenciamento de inundações e serviços de 

resposta de emergência. Conduzir essa lacuna inspirou Carrie Dearnley, engenheira 

sênior de inundações com o BMT, para criar um programa que ajuda as equipes de 

gerenciamento de inundações e resposta a obter as informações de que precisam, 

quando e onde elas precisam. 

Uma área de necessidade 

Dearnley ficou interessado em engenharia de inundações enquanto trabalhava em sua 

tese de graduação na Universidade de Queensland. Seus estudos de engenharia 

ambiental viram sua colaboração estreita com o Centro de Água na Indústria de 

Minerais. 

"Eu estava olhando para a água em sites de mineração, especificamente olhando para 

o que acontece se houver grandes inundações e armazenamento de 

transbordamentos e quais os impactos cumulativos desses eventos", disse ela. 

Pós-graduação, ela se mudou para um papel como engenheira da inundação no BMT, e 

ela "esteve lá desde então". 

O software de gerenciamento de inundações que ela ajudou a desenvolver, chamado 

FloodIntel, surgiu através de estudos de inundações e discussões com pessoal de 

emergência na área dos rios do norte de NSW. 

"Tradicionalmente, com estudos de inundações, você cria muitos mapas e relatórios, 

que você entrega no final do projeto - e então é isso", disse Dearnley. 

"O que encontramos foi que haveria grandes inundações, como o ciclone Oswald, que 

causou que grupos na área nos liguem e perguntem:" Tivemos essa previsão de chuva, 

o que você acha que isso significa? " ou "o [Bureau of Meteorology] está dizendo que o 

indicador alcançará 5,6, isso vai superar os impostos?". 

"Eles estavam fazendo todas essas perguntas sobre como usar os resultados dos 

estudos de inundações para melhor interpretar a informação. Esse foi o principal 

ponto de partida para a idéia. " 

Design centrado no usuário 



O pessoal de gerenciamento de inundações tem muito a ser rastreado durante um 

evento de inundação: eles precisam manter abas em diferentes sistemas de rios, 

sequenciar suas ações e tomar uma decisão sobre o que é urgente e o que pode 

esperar - seja para emitir um aviso aqui ou evacuar as pessoas lá primeiro . 

Este processo precisa ser o mais simples possível, especialmente porque o usuário final 

pode não possuir conhecimentos especializados. Fazer FloodIntel intuitivo foi, 

portanto, uma parte crítica do design. 

"Existem sistemas mais complexos que são ótimos se você estiver usando o tempo 

todo ou você é um engenheiro hidráulico. Mas muitas pessoas que usam informações 

sobre inundações durante um evento são voluntárias, para que eles não tenham 

conhecimento local ou o conhecimento técnico ", disse Dearnley. 

As inundações também são imprevisíveis, o que significou que o programa precisava 

ser realizado independentemente das circunstâncias. 

"As inundações não acontecem de nove a cinco - pode ser no meio da noite, as 

pessoas podem ser cortadas - por isso era importante que ele fosse baseado na web", 

disse ela. 

Tudo está protegido por senha para que os usuários possam entrar no sistema de onde 

quer que estejam. Dearnley disse que a equipe também está começando a olhar para 

tornar públicos certos aspectos. 

"Você entra e, se você estiver usando isso em tempo real, ele irá mostrar-lhe o nível de 

água atual em seu indicador de foco, o mapa de inundações com o qual o nível de 

bitola específico se correlaciona e quais os impactos que podem ser observados nesse 

nível, tais como estradas inundadas ou propriedades ", disse Dearnley. 

 



De certa forma, é afortunado que o software ainda não tenha sido testado em uma 

inundação séria. Mas de acordo com Dearnley, é um processo de desenvolvimento 

contínuo e refinamento. Quanto mais workflows e decisões de planejamento que 

podem ser pré-carregados no sistema, mais eficaz é. 

O FloodIntel está sendo lançado para conselhos em NSW, Queensland, Tasmânia e 

internacionalmente. Dearnley disse que também tem outras aplicações, incluindo a 

gestão dos impactos das mudanças climáticas nos ambientes costeiros. 

A comunicação é fundamental 

Enquanto o trabalho é a recompensa em si, Dearnley disse que foi maravilhoso para 

ser nomeado como um dos criam' s engenheiros mais inovadores para 2017 por seu 

trabalho sobre o programa FloodIntel. Ela disse que a nomeação foi particularmente 

válida porque ela trabalha em uma área "que não é realmente considerada engenharia 

tradicional". 

"A inundação é uma disciplina de nicho e trabalho em um espaço interdisciplinar que 

inclui gerenciamento de emergência e planejamento de uso do solo, e foca na 

comunicação e gerenciamento de riscos", disse Dearnley. 

"A interseção de engenharia e comunicação voa sob o radar, penso eu. Embora 

FloodIntel se senta na área de "inundações", é realmente uma ferramenta de 

comunicação ". 

Ela sente que a interseção de engenharia e comunicação não tem o crédito que 

merece no setor. 

"Muitos engenheiros estão focados nos aspectos técnicos de seu trabalho e pensam 

que é suficiente - que o próprio trabalho se vende. Mas o melhor trabalho não é útil se 

ninguém o pegar e o aplica em suas vidas ", disse ela. 

"Eu adoraria ver isso reconhecido mais. Estamos começando a ver o campo da 

comunicação científica apanhado, mas a importância de uma boa comunicação na 

engenharia não é bem reconhecida. Para mim, esse é o elo perdido no final. " 



 

Carrie Dearnley, engenheira sênior de inundação, BMT. 

Carrie Dearnley é um dos engenheiras mais inovadores da   criação para 2017.  

FONTE:https://www.createdigital.org.au/better-flood-management-help/ 

EVENTOS 

 

Candidaturas para novos membros institucionais do 

Grupo Orientador da INEE. 

A Rede Interinstitucional para Educação em situações de Emergência (INEE) convida à 
apresentação de candidaturas para novos membros institucionais do Grupo 
Orientador da INEE. 

Atualmente, há uma vaga no Grupo Orientador para um membro com perfil de 
doador. 

O prazo de inscrição é 20 de março de 2018. 

Contexto 

A INEE é uma rede aberta global com mais de 14 000 membros que trabalham em 
conjunto nos quadros humanitário e de desenvolvimento, no sentido de assegurar a 
todas as pessoas o direito a uma educação de qualidade e um ambiente de 
aprendizagem seguro em situações de emergência e de crise. 

Por sua vez, o Grupo Orientador da INEE assume a liderança estratégica da rede e 
apoia o Secretariado da INEE, em diálogo com um vasto grupo de membros e 
respeitando os Estatutos da INEE. O Grupo Orientador é composto por membros 
institucionais, sendo que cada uma das organizações membro são representados por 



profissionais experientes no campo da educação em situações de emergência. As 
organizações representadas neste Grupo estão empenhadas em apoiar a INEE com 
contribuições monetárias e em espécie, nomeadamente tempo e conhecimento 
especializado, incluindo as deslocações necessárias à sua participação nas reuniões 
bianuais. Os seus membros servem mandatos de três anos com a rotação obrigatória 
após a conclusão do sexto ano de mandato. 

Requisitos para se tornar membro do Grupo Orientador 

Critérios de participação (as organizações multilaterais que se candidatem deverão 
cumprir os mesmos critérios): 

• A instituição deve ter experiência relevante em educação em situações de 
emergência, crises crônicas e rápida recuperação; 

• A instituição aceita as responsabilidades e deveres indicados nos Estatutos da 
INEE relativamente ao necessário investimento em recursos humanos, 
alocação de tempo e compromissos financeiros; 

• A instituição cobrirá os custos associados à participação nas reuniões bianuais, 
incluindo deslocações e ajudas de custo diária para que o seu representante 
possa estar presente nessas mesmas reuniões, duas vezes por ano, em local 
estratégico (a duração da reunião é normalmente de dois a quatro dias), bem 
como os custos de comunicação; 

• Permitir que a alocação de tempo do/a seu/sua representante para concluir 
tarefas colaborativas/individuais relativas à INEE (normalmente, dois dias por 
mês); 

• Se o representante principal não puder participar na reunião bianual, a 
instituição enviará um representante secundário que tenha recebido 
informação sobre os principais assuntos e decisões que devem ser tomados, 
que seja capaz de tomar decisões informadas e votar em nome da 
organização; 

•  Todos os membros do Grupo Orientador devem contribuir com uma taxa de 
inscrição mínima de 10.000 dólares americanos por ano, não havendo lugar a 
exceções; 

Procedimento de candidatura 

As candidaturas devem ser submetidas através de uma carta de apresentação da 
organização, redigida em inglês (assinatura ao nível do/a Diretor/a ou superior 
hierárquico) que demonstrem o seguinte, num máximo de três (3) páginas: 

• forte compromisso da organização candidata para com a concretização da 
meta e objetivos da INEE. 

• A forma pela qual a organização está atualmente a trabalhar na educação em 
situações de emergência e em contextos frágeis, e de que o trabalho 
continuado é aplicável e relevante para os objetivos da INEE. 

• A forma como a organização e os representantes usariam a sua capacidade 
institucional específica ao trabalho em emergências e crises para ajudar a 
concretizar e defender os objetivos da INEE. 



• A compreensão e o compromisso para com o tempo necessário à participação 
dos seus representantes no Grupo Orientador, bem como os fundos 
necessários para que os mesmos participem nas reuniões bianuais. 

• Exemplos específicos da organização e representantes designados em redes 
globais, grupos e quadros de direção, incluindo uma breve descrição do seu 
impacto nesses grupos. 

Em anexo, deve constar o CV do representante que irá participar no Grupo Orientador 
e que irá participar em todas as reuniões bianuais, bem como o CV de um substituto 
que o/a possa representar quando necessário. A pessoa nomeada substituta 
participará no Grupo Orientador apenas quando for absolutamente necessário. 

Além disso, devem indicar-se os dados de contacto relativos a representantes e 
quaisquer outras pessoas relevantes dentro da organização (p. ex. Diretores ou outros 
membros de quadros superiores). 

As candidaturas devem ser enviadas para sgapplications@ineesite.org até ao dia 20 
de março de 2018. Os membros selecionados devem estar disponíveis para participar 
na primeira reunião bianual agendada para julho de 2018, com localização a ser 
confirmada. 

Atenciosamente, 

Secretariado da INEE 

FONTE:http://www.ineesite.org/pt/grupo-orientador-da-
inee/?mc_cid=3457f62408&mc_eid=a7d966b500 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-
assets/resources/INEE_Bylaws_2016_Final.pdf?mc_cid=3457f62408&mc_eid=a7d966b500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

           

 

 

 

 


