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Comissão pede aos governos urgência no combate a 
doenças crônicas e mentais 
Painel independente exige mais compromisso político para atacar doenças como câncer, 
diabetes e problemas do coração, que causam 71% das mortes no mundo; grupo pede 
também que sistemas de saúde incluam medidas de prevenção e controle de distúrbios 
mentais. 

A Comissão Independente de Alto Nível sobre Doenças Crônicas lançou esta sexta-feira 
um apelo por ação urgente para o tratamento dessas doenças e desordens de saúde 
mental. 

O painel é ligado à Organização Mundial da Saúde, OMS, e tem entre os integrantes a 
ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, o presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez e o 
ex-prefeito de Nova Iorque e embaixador da OMS para Doenças Crônicas, Michael 
Bloomberg.  

Mortes  

O grupo está exigindo compromisso político e ações imediatas para atacar a epidemia 
de doenças crônicas, que causam 71% das mortes no mundo. Segundo a OMS, por ano, 
41 milhões de pessoas morrem de câncer, diabetes e problemas no pulmão ou coração.  

Cerca de 15 milhões dessas vítimas morrem entre 30 e 70 anos de idade.  

O presidente uruguaio pede aos líderes mundiais para “redobrarem esforços para 
reduzir as mortes prematuras por doenças crônicas em um terço até 2030”, como 
projetado nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS.  

Responsabilidade  

Vázquez apresentou o relatório da Comissão ao diretor-geral da OMS, Tedros 
Ghebreyesus. O documento traz recomendações: a primeira pede que chefes de Estado 
e de Governo fiquem responsáveis por ações para combater doenças crônicas e não 
apenas deleguem a tarefa aos ministros da Saúde.  



Outro pedido é para que os governos reorientem seus sistemas de saúde para incluir a 
prevenção e o controle de doenças crônicas nos planos de cobertura, e também o 
tratamento para distúrbios de saúde mental.  

Governos e comunidade internacional também devem criar um “novo paradigma 
econômico para financiar ações neste sentido”.  

Ao lançar o documento com as recomendações, a Comissão Independente destaca que 
“a epidemia de doenças crônicas explodiu em países de rendas baixa e média nas 
últimas duas décadas”. Por isso a necessidade de ação rápida para salvar vidas, prevenir 
o sofrimento de pacientes e evitar o colapso de sistemas de saúde.  

O tema é tão importante que a Assembleia Geral da ONU fará, em 27 de setembro, em 
Nova Iorque, um Encontro de Alto Nível sobre Doenças Crônicas. 

Apresentação: Leda Letra.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/06/1625531?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=4bc8e647c1-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_06_02_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-4bc8e647c1-105027597 

 

A UE aumentará as despesas e melhorará a oferta de 
ensino em situações de emergência e crises prolongadas 
A Comissão adotou um novo quadro político, que visa aumentar o financiamento 
humanitário para a educação em situações de emergência e crises até 10% do seu 
orçamento global de ajuda humanitária a partir de 2019. A política também visa tornar 
as crianças e os jovens meninas em crises humanitárias voltam para a escola. 

   "Com crises humanitárias crescendo em todo o mundo, milhões de crianças correm o 
risco de crescer sem educação, temos a responsabilidade de agir para evitar gerações 
perdidas, nossa nova política nos permitirá ajudar as crianças melhor e mais 
rapidamente do que antes. . a fazê-lo, vamos reforçar a cooperação com outros 
doadores e parceiros e melhor unir a nossa assistência a curto e longo prazo. a UE é 
agora um líder global em trazer as crianças para a escola. Este ano, 8% do nosso 
orçamento de ajuda vai humanitária à educação em situações de emergência, 8 vezes 
mais do que em 2015. Nossa meta é chegar a 10% até 2019", disse o comissário para a 
Ajuda humanitária e Gestão de Crises, Christos Stylianides em Bruxelas em 15 de maio, 
durante a o lançamento da Comunicação da UE sobre educação em situações de 
emergência e crises prolongadas. 

  O novo quadro político estabelece quatro prioridades fundamentais: melhorar o acesso 
a oportunidades de aprendizagem para crianças e jovens, fornecer educação e formação 
de qualidade, garantir que a educação seja protegida contra ataques e introduzir 
respostas educacionais rápidas e inovadoras. 



FONTE:http://ec.europa.eu/echo/news/eu-increase-spending-and-improve-delivery-education-emergencies-and-protracted-
crises_en?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=d47b29b82b-SLC+Update+2017-
10_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-d47b29b82b-25743853 

 

ONU Meio Ambiente e Sebrae lançam plataforma de 
ecoinovação para pequenos negócios  

A ONU Meio Ambiente e o Sebrae, por meio do Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS), 

comemoram o Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, com o lançamento 

inédito no país do seu Portal de Ecoinovação — www.ecoinovacao.com.br. A plataforma 

reúne conteúdos interativos, como infográficos, publicações e vídeos, que auxiliam o 

empreendedor brasileiro a embarcar no movimento global da sustentabilidade 

corporativa. Mudança para modelos responsáveis permite reduzir o impacto em toda a 

cadeia de valor do negócio, ao mesmo tempo em que aumenta a produtividade e 

melhora o posicionamento de mercado. 

A Ecoinovação é uma metodologia desenvolvida pela ONU Meio Ambiente e foi 

adaptada pelo Centro Sebrae de Sustentabilidade para os micro e pequenos negócios 

brasileiros. A estratégia propõe um olhar diferenciado sobre cada elo das cadeias 

produtivas, visando maior competitividade, qualidade de vida para os cidadãos e 

respeito ao meio ambiente. 

Por meio do novo portal, a metodologia torna-se acessível a qualquer pessoa que queira 

iniciar um negócio ecoinovador ou transformar um empreendimento já existente. Além 

das informações do site, um dos materiais disponibilizados para download é a cartilha 

Ecoinovação nos Pequenos Negócios, que explica o conceito de maneira didática e 

apresenta o passo a passo para quem quiser aderir à ecoinovação. 

O portal também traz uma série de vídeos que contam a história do Alberto, um 

empresário do ramo de confecção de camisetas, e de como a ecoinovação impulsionou 

o seu negócio. A linguagem simples e dinâmica da animação acompanha cada uma das 

cinco etapas pelas quais o Alberto passou para reposicionar a sua empresa no mercado: 

compreender o ciclo de vida, revisar a estratégia, repensar o modelo de negócio, 

estabelecer um plano de ação e avaliar os resultados. 



“Empresas ecoinovadoras conseguem desenvolver novos modelos de negócios que 

integram a sustentabilidade em seus processos de decisão com base no ciclo de vida dos 

seus produtos e serviços. Essa mudança estrutural gera ganhos econômicos, sociais e 

ambientais não só para a empresa, como para todos os entes da sua cadeia de valor”, 

afirma Denise Hamú, representante da ONU Meio Ambiente no Brasil. 

“A adequação que fizemos objetivou facilitar o acesso dos pequenos negócios a este 

conceito mundial, essencial para a evolução dos negócios, visando atender as crescentes 

demandas do consumo responsável”, explica Suênia Sousa, gerente do CSS. Ao 

conhecerem o conceito de ecoinovação, empresários e empreendedores poderão obter 

resultados imediatos em seus negócios e conquistar consumidores, cada vez mais 

exigentes, acrescenta a especialista. 

Por que ecoinovar? 

A incorporação da sustentabilidade na estratégia do negócio garante a sobrevivência da 

empresa no mercado altamente competitivo, melhora seu desempenho ambiental e 

amplia os lucros. A ecoinovação permite que as empresas cresçam respondendo às 

mudanças do mercado, se adiantando às tendências e se destacando dos concorrentes 

com soluções inovadoras. 

Entre as vantagens da ecoinovação para os pequenos negócios, destacam-se: a criação 

de serviços e produtos diferenciados e inovadores; acesso a novos mercados, inclusive 

internacionais; aumento da rentabilidade ao longo da cadeia de valor; ampliação e 

diversificação do público-alvo atingido; relações colaborativas entre os participantes da 

cadeia de valor; aumento da produtividade e capacidade técnica; redução dos impactos 

ambientais e sociais; ampliação da visibilidade dos resultados de sustentabilidade; 

otimização de matérias-primas; conhecimento de cada elo do ciclo de vida; visão 

holística da empresa; facilidade na busca de certificações para seus produtos; e mais 

segurança para enfrentar os desafios da sustentabilidade. 

Sobre o Centro Sebrae de Sustentabilidade (CSS) 

O CSS é a unidade de referência nacional do Sistema Sebrae em sustentabilidade, 

localizada junto à sede do Sebrae Mato Grosso em Cuiabá. Sua missão é desenvolver e 

disseminar conhecimento sobre o tema sustentabilidade para subsidiar o atendimento 



às micro e pequenas empresas em todo o país pelo Sebrae, visando a inclusão desses 

empreendimentos na nova economia ou economia em transição. A sede do Centro é um 

exemplo de construção sustentável, cujo projeto arquitetônico foi baseado nas casas 

indígenas dos povos do Xingu. 

O prédio possui várias certificações e conquistou vários prêmios nacionais e 

internacionais. As últimas conquistas foram dois troféus no Breeam Awards 2018, 

concedidos pela instituição britânica Building Research Establishment (BRE), em março 

passado, em Londres. O primeiro foi na categoria Novas Edificações em Uso na América 

(disputado com cinco prédios norte-americanos), e o segundo foi na categoria Júri 

Popular, via votos digitais de vários países que escolheram o prédio do CSS como o mais 

sustentável do certame internacional. 

O CSS já produziu mais de 440 conteúdos em diferentes formatos, como cartilhas, 

infográficos, vídeos, estudos de tendências, pesquisas, casos de sucesso, relatórios de 

inteligência, entre outros, para os pequenos negócios brasileiros. Todos estão 

disponíveis no portal www.sustentabilidade.sebrae.com.br. 

Sobre a ONU Meio Ambiente 

A ONU Meio Ambiente é a principal voz global em temas ambientais. Ela promove 

liderança e encoraja parcerias para cuidar do meio ambiente, inspirando, informando e 

capacitando nações e pessoas a melhorarem a sua qualidade de vida sem comprometer 

a das futuras gerações. A ONU Meio Ambiente trabalha com governos, com o setor 

privado, com a sociedade civil e com outras instituições das Nações Unidas e 

organizações internacionais pelo mundo. Descubra mais em 

FONTE:http://unep.org/americalatinacaribe/br. 

Atendimento à imprensa 
ONU Meio Ambiente: (61) 3038-9231 / comunicacao@pnuma.org 
Centro Sebrae de Sustentabilidade: (65) 3648.1215/1218 

 
Sistema de indicadores para a análise da situação de 
redução do risco de desastres no setor de educação na 
América Latina e no Caribe 



No âmbito do Plano de trabalho do Cluster Regional de Educação (RRD / EEE) 
desenvolveu o sistema de indicadores para a análise da situação da redução do risco de 
desastres no sector da educação na América Latina e no Caribe, que visa estabelecer 
informações quantitativas e qualitativas sobre o estado de desempenho e as instituições 
do sector da educação (Ministério da educação) sobre o tema da gestão de risco de 
desastres na América Latina e no Caribe. 

Ela surgiu como um elemento substancial, a ferramenta tem uma perspectiva de 
construção conjunta com os Ministérios da Educação, a fim de gerar uma ferramenta 
comumente usada na América Latina e verdadeiramente relevante, útil e sustentável 
Caribe o tempo; que por sua vez permitirá Unidos para responder com evidência gerada 
a partir de compromissos no âmbito DRR ação internacional (Quadro Sendai, a Global 
Seguro Escolas Iniciativa UNISDR - Wiss por sua sigla em Inglês) 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/05_sistema_indicadores_GRD_educacion.pdf 

 

Ensino Superior em Situação de Emergência  
O curso Heie irá explorar ensino pós-secundário em caso de emergência e as 
configurações prolongadas através dos 5 módulos seguintes:  

 Módulo 1: Law & Política Internacional  
 Módulo 2: Fundamentos da Aprendizagem Digital  
 Módulo 3: Design e Implementação do Programa  
 Módulo 4: Research in Heie e Monitoria & Avaliação  
 Módulo 5: Projetos Capstone  

Os participantes será fornecido com um quadro conceptual para a Educação Superior na 
Emergências (Heie). Através deste quadro, os participantes vão analisar cenários e 
soluções de design com foco em quatro dimensões diferentes, mas inter-relacionados:  

1. Acesso ao ensino superior e apoio técnico-pedagógico, incluindo no local e 
tutoria virtual e de tutoria;  

2. Qualidade da aprendizagem virtual na fragilidade, incluindo plataformas de 
aprendizagem, elaboração de currículos, formação de professores e tutor, 
regimes de acreditação e credenciamento, e parcerias com universidades 
locais;  

3. Mapeamento de domínios do ensino superior relevantes para esses alunos, no 
âmbito da 21st Century Skills; e  

4. In-the-campo modelos de gestão e implementação.  

O curso incluirá seminários de alto nível com o corpo docente e de campo especialistas, 
que os participantes serão aplicadas a estudos de casos reais (Projetos Capstone) 
através da aprendizagem colaborativa, sessões de tutoria e apresentações de projetos. 
Eles também vão ganhar uma compreensão de como vários recursos pedagógicos 



podem ser aproveitados de forma eficiente e eficaz para produzir resultados 
sustentáveis em contextos frágeis. 
FONTE:http://www5.unige.ch/genevasummerschools/index.php?cID=200&utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=5c6c
6f5e99-BWB_2015_7_2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-5c6c6f5e99-25743853 
 

 
 

O papel protetor da Educação em Situação de Emergência 

O objetivo global da série Elevating Educação em Situação de Emergência é galvanizar 
maior atenção para e priorização da educação em respostas humanitárias. Embora não 
seja possível cobrir toda a amplitude do setor, cada um dos quatro reuniões nos 
próximos dois anos vai destacar uma questão crítica pertinente para o ensino em 
profissionais de emergências que trabalham em respostas humanitárias coordenadas 
hoje.  

 A sessão inaugural explora uma das muitas razões pelas quais a educação é 
fundamental, na medida em que fornece proteção essencial, dignidade e 
desenvolvimento de crianças e jovens em crise.  

 A segunda reunião explora uma das muitas maneiras como a educação em 
situações de emergência está sendo entregue, ao olhar para métodos 
inovadores, como transferências de dinheiro para apoiar as famílias em 
priorizar a educação para suas crianças e jovens.  

 A terceira reunião incide sobre com quem a educação na programação 
emergências engaja para intervenções mais inclusivos e responsáveis, em 
especial os parceiros nacionais e locais.  

 E, finalmente, os últimos endereços de reunião quando a programação 
educação é implementado, e as implicações para os resultados da 
aprendizagem de longo prazo.  

A reunião inaugural reforça o impulso importante que a educação em situações de 
emergência tem atraído, concentrando-se no papel de proteção que a educação 
desempenha para crianças, jovens e comunidades em crise. Centrando-se sobre a África 
Ocidental, as discussões vão destacar uma região que tem sido severamente afetada 
pelo conflito, mas que é constantemente subfinanciado. 
 
FONTE:http://www.ineesite.org/en/resources/resource-elevating-education-in-
emergencies?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=5c6c6f5e99-
BWB_2015_7_2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-5c6c6f5e99-25743853 

 

 

Visão de Penny Mordaunt para o desenvolvimento 
internacional:DFID  
 



O secretário de Estado disse que é do interesse do Reino Unido para aumentar a 
resiliência de outros países e que vai exigir que as agências e fornecedores para 
compartilhar dados e colaborar. Ela também anunciou que um novo Innovation Hub 
Humanitária seria criado para aumentar a capacidade de proteger as pessoas que não 
podem se proteger 

FONTE:https://www.bond.org.uk/news/2018/04/penny-mordaunts-vision-for-international-
development 

 

 

Apoio da UE à Proteção Civil na Bósnia e Herzegovina  

 
O objetivo específico do presente convite à proposta é melhorar as capacidades de 
proteção civil para a prevenção de emergência, preparação e resposta a desastres 
naturais e provocados pelo homem, observando as melhores práticas europeias. 

FONTE:https://www.dropbox.com/s/h2y3pv9rpfun6em/Call%20for%20Proposals%20BiH.docx
?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 


