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Capacitações da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
Civil 

 
A Sedec, tendo como princípio norteador o Marco de Sendai, formulou o Plano de 
Formação Continuada em Proteção e Defesa Civil, aprovado por meio da Portaria nº 
2.457, de 16 de Setembro de 2020, estabelecendo uma base contínua de capacitações 
entre os anos de 2019-2023. 
Esse horizonte, de cinco anos, permite que o plano seja revisado e ampliado e, ao mesmo 
tempo, fortaleça os mecanismos de capacitação propostos, ampliando o uso de 
tecnologias e plataformas de Ensino à Distância (EaD), formando e capacitando agentes de 
proteção e defesa civil, além de celebrar acordos de cooperação com instituições de 
ensino e pesquisa. 

Defesa Civil somos todos nós! 

Capacitações em andamento: 
Capacitação EAD em Proteção e Defesa Civil 

- Curso 1: Proteção e Defesa Civil - Introdução à Política Nacional - (NOVO) 
Capacitação em EAD para utilização do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres 
– S2iD 

- Módulo 0 – Acesso ao Sistema - todos os usuários 



- Módulo 1 – Registro e Reconhecimento - usuário municipal 
- Módulo 1 – Registro e Reconhecimento - usuário estadual 
- Módulo 2 – Solicitação de Recursos para as Ações de Resposta – usuário municipal 
- Módulo 2 - Solicitação de Recursos para as Ações de Resposta - usuário estadual 
- Módulo 3 - Solicitação de Recursos para as Obras de Reconstrução - usuário municipal  -
  (NOVO) 
Em breve, novas capacitações em EAD! 

 Capacitação em Proteção e Defesa Civil 

 Capacitação para elaboração de Planos de Contingência 

 Cursos sobre Monitoramento e Alerta, em parceria com o Cemaden. 

FONTE:https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protecao-e-defesa-civil/capacitacoes-e-boas-praticas 

 

As vacinas COVID da China estão se tornando globais - mas as 
dúvidas permanecem 

A OMS está analisando duas das vacinas COVID-19 da China para uso em todo o mundo, 
com uma decisão esperada em breve. Mas os dados de ensaios publicados permanecem 
escassos. 
A Organização Mundial da Saúde (OMS) está considerando a aprovação de duas vacinas 
COVID-19 da China para uso emergencial, potencialmente abrindo a porta para uma 
ampla distribuição em países de baixa renda por meio da iniciativa COVID-19 Vaccines 
Global Access (COVAX). 

Um resultado bem-sucedido nas próximas semanas pode aumentar a confiança global 
nessas vacinas, dizem os cientistas. As cinco vacinas diferentes da China não foram 
amplamente utilizadas em nações ricas, mas já estão sustentando campanhas de 
imunização no sul global. 

“Há uma grande demanda por vacinas chinesas”, diz Firdausi Qadri, imunologista do 
Centro Internacional para Pesquisa de Doenças Diarreicas, Bangladesh, em Dhaka. 

Uma das duas vacinas em análise é feita em Pequim pela estatal chinesa Sinopharm. O 
outro - denominado CoronaVac - é produzido pela empresa privada Sinovac, também com 
sede em Pequim. Se listados, eles se juntarão a cinco vacinas COVID-19 já autorizadas pela 
OMS, mas serão as primeiras a usar vírus inativado e as únicas não amplamente utilizadas 
nos países ocidentais. 



As vacinas de Sinopharm e Sinovac respondem pela maior parte das vacinas administradas 
na China, que até agora inoculou 243 milhões de pessoas. Mais de 45 países já aprovaram 
seu uso, mas a OMS está entre as primeiras autoridades regulatórias rigorosas a revisar os 
dados. 

“É muito importante ter o apoio da OMS”, diz Rafael Araos, médico e epidemiologista da 
Universidade para o Desenvolvimento de Santiago. Uma resposta positiva será “uma 
notícia muito boa para os desenvolvedores de vacinas e para os países que estão 
interessados em receber essas vacinas”. 

Abordando a deficiência 
O processo de aprovação da OMS avalia a segurança, eficácia e qualidade de fabricação, 
diz Qadri. Os produtos aprovados podem ser adquiridos por agências das Nações 
Unidas. “Até que isso aconteça, caberá a cada país adquirir as vacinas, e a maioria dos 
países não poderá fazer isso”, acrescenta ela. 

As vacinas também podem ajudar a suprir a atual escassez de vacinas disponíveis por 
meio da COVAX, uma iniciativa liderada por parcerias e agências internacionais, incluindo 
a OMS, para garantir que as vacinas COVID-19 sejam distribuídas equitativamente. 

A COVAX já despachou apenas cerca de 50 milhões dos 2 bilhões de doses que pretende 
distribuir globalmente em 2021. A Índia deve contribuir com um bilhão de doses de sua 
vacina Covishield, mas as exportações pararam devido à crise COVID-19 em curso no 
país . As entregas para a COVAX de outra vacina listada na OMS, produzida pela empresa 
farmacêutica Pfizer, foram limitadas e nenhuma da Johnson & Johnson foi enviada 
ainda. A vacina da Moderna foi listada pela OMS em 30 de abril. 

Como resultado, as vacinas chinesas são extremamente necessárias, diz Gagandeep Kang, 
virologista do Christian Medical College em Vellore, Índia, e membro de um grupo técnico 
sobre imunização que aconselha a OMS. O grupo se reuniu no dia 29 de abril para revisar 
os dados sobre as duas vacinas chinesas e em breve fornecerá recomendações sobre seu 
uso. 

As vacinas de vírus inativados geralmente se mostraram menos eficazes do que outras em 
uso. No entanto, eles ainda excedem o limite de eficácia de 50% da OMS para aprovação 
de uso de emergência, o que os torna importantes para reduzir o déficit global, argumenta 
Murat Akova, pesquisador clínico de doenças infecciosas da Universidade Hacettepe em 
Ancara. “Se nada mais estiver disponível, acho que essas vacinas são uma boa escolha.” 

Dados dispersos 



Pesquisadores chineses estão entre os primeiros a começar a desenvolver vacinas contra 
COVID-19 no início de 2020, mas ainda não publicaram os resultados completos dos 
ensaios. Alguns pesquisadores levantaram preocupações de que a falta de transparência 
poderia alimentar a hesitação da vacina, mas outros dizem que a coleta de dados leva 
tempo e recursos e deve estar disponível para as duas vacinas principais dentro de 
semanas. 

As vacinas da China (veja 'Comparação das vacinas da China') tiveram que ser testadas em 
outros lugares porque o país não tinha transmissão suficiente para conduzi-las, diz George 
Gao, que dirige o Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças em Pequim. 

Até agora, apenas informações esparsas de várias nações foram divulgadas sobre a vacina 
de Pequim da Sinopharm, diz Hilda Bastian, uma cientista independente que estuda 
medicina baseada em evidências em Victoria, Austrália (a Sinopharm está produzindo uma 
segunda vacina de vírus inativado em Wuhan). Ela espera que a OMS divulgue agora 
dados detalhados. 

No início de dezembro, os Emirados Árabes Unidos (Emirados Árabes Unidos) e Bahrein a 
aprovaram - tornando-a uma das primeiras vacinas COVID-19 a receber liberação total em 
qualquer país. A aprovação foi baseada em dados de testes em estágio final, incluindo um 
estudo dos Emirados Árabes Unidos envolvendo 31.000 participantes. Estes mostraram 
que a vacina foi 86% eficaz na prevenção de COVID-19 após 2 injeções, sem mortes entre 
os indivíduos imunizados. Documentos publicados após a reunião de 29 de abril sugerem 
que a eficácia do ensaio combinado em vários países foi de 78%. 

Dados sobre o CoronaVac de ensaios clínicos e campanhas nacionais de vacinação 
também surgiram, com resultados mistos. Ensaios no Brasil e na Turquia revelaram 
números de eficácia de 50,7% e 83,5%, respectivamente. Os pesquisadores dizem que o 
número mais baixo pode ser porque o Brasil inclui casos leves de COVID-19 em sua 
contagem e porque há circulação da variante P.1, que é mais transmissível e pode ser 
melhor para fugir da imunidade. Os resultados de uma análise após vacinações em massa 
no Chile ficaram entre esses números, em 67%. 

COMO AS VACINAS CHINA SE COMPARAM 

Cinco vacinas foram aprovadas para uso na China. Ao contrário das vacinas de RNA 
lançadas em outros lugares, todas podem ser armazenadas em uma geladeira a 2–8 
° C. Embora os resultados completos da eficácia não tenham sido publicados, os 
dados provisórios vêm de testes clínicos em mais de uma dúzia de nações, que 
usaram essas vacinas para proteger dezenas de milhões de pessoas. 



 

 
Campanha de vacinas da China 
As vacinas CoronaVac e Sinopharm são a base do próprio esforço de imunização da 
China, que visa vacinar 70% de sua população de 1,4 bilhão até o final de 2021. A 
China aprovou suas primeiras vacinas COVID-19 para uso de emergência em junho 
de 2020 e começou a ser implementado doses mais amplamente em janeiro. 

Até agora, apenas as vacinas chinesas foram listadas pela agência de 
medicamentos do país, que desde dezembro aprovou as duas vacinas da 
Sinopharm; CoronaVac; e uma quarta vacina produzida pela CanSino Biologics em 
Tianjin, que usa um adenovírus para introduzir o DNA que codifica a proteína spike 
SARS-CoV-2 em células humanas. 

No mês passado, a agência de medicamentos da China também deu autorização 
para uso emergencial de uma vacina produzida pela Anhui Zhifei Longcom, uma 
empresa sediada em Hefei. Ele funciona introduzindo parte da proteína do domínio 
de ligação ao receptor do vírus nas células humanas, e agora está passando por 
testes de fase III no Uzbequistão. 



Gao diz que as vacinas chinesas geralmente fornecem boa proteção, mas podem 
precisar de reforços subsequentes para induzir uma proteção mais forte. Misturar 
vacinas que usam diferentes tecnologias ou diferentes modos de entrada, como 
sprays nasais, pode ser útil, acrescenta. 

Alcance global 
As vacinas da China já catalisaram campanhas de imunização em mais de 40 
países. O país pretende produzir entre três e cinco bilhões de doses este ano, e 
mais podem vir de acordos de fabricação com outros países, como os Emirados 
Árabes Unidos, que estão fazendo uma versão da vacina de Pequim da Sinopharm, 
chamada Hayat-Vax. 

Para muitos países, as vacinas chinesas eram as únicas acessíveis. Em outros países 
- como Brasil, Turquia e Chile, onde dezenas de milhões de pessoas foram 
vacinadas - eles representam cerca de 80-90% das doses administradas. E os 
pesquisadores nesses países estão começando a ver evidências de seus efeitos no 
controle da pandemia 1 . 

FONTE:https://www.nature.com/articles/d41586-021-01146-0 

 

Iniciativas para interceptar pandemias por meio da 
genômica 

BIOSCAN, Earth BioGenome Project e Global Virome Project Propose Pandemic 
Interception System 

Três iniciativas importantes em genômica da biodiversidade - BIOSCAN, o Projeto 
BioGenome da Terra e o Projeto Virome Global - uniram forças para fornecer um 
"sistema de interceptação de pandemia" com base no conhecimento abrangente de 
patógenos e seus hospedeiros, explica um comentário recente no Proceedings of the 
National Academia de Ciências . 

“COVID-19 deixou perfeitamente claro que precisamos de sistemas antecipatórios em vez 
de reativos para proteger a humanidade de pandemias”, disse Paul Hebert, presidente do 
Consórcio Internacional de Código de Barras da Vida que lidera o BIOSCAN e diretor do 
Centro de Genômica da Biodiversidade da Universidade de Guelph. “Na verdade, esta 
pesquisa de agentes patogênicos precisa se estender por todos os domínios da vida para 
que possamos proteger a biodiversidade planetária.” 



Tal sistema poderia aumentar enormemente a compreensão do mundo natural, escrevem 
os autores. 

“COVID-19 e outras doenças como Ebola, MERS e SARS mostraram os efeitos 
devastadores dos vírus zoonóticos na humanidade”, disse Jonna Mazet do Global Virome 
Project, ou GVP, conselho de diretores e diretor executivo do One Health Institute na 
Universidade da Califórnia, Davis. “Outras espécies experimentam epidemias 
devastadoras semelhantes e são fontes e sensíveis a patógenos compartilhados.”  

John Kress, co-presidente do Earth BioGenome Project, ou EBP, e distinto cientista e 
curador emérito do Museu Nacional de História Natural do Smithsonian enfatizou os 
insights que resultarão da caracterização genômica dos patógenos e seus hospedeiros. 

“As interações entre as espécies impulsionam o funcionamento dos ecossistemas”, disse 
Kress. “As informações genômicas sobre essas relações espécie-espécie irão construir 
nossa compreensão não apenas de como as pandemias surgem e se espalham, mas como 
nossos sistemas naturais funcionam para o benefício do planeta e das sociedades 
humanas.” 

Os autores observam que os avanços na tecnologia e o imperativo impulsionado pela 
pandemia de colaboração entre as disciplinas tornaram possível construir esse sistema de 
interceptação de patógenos. BIOSCAN está liderando os esforços para inventariar todas as 
espécies e divulgar suas interações. O Projeto Earth BioGenome está montando uma 
sequência completa do genoma para todas as espécies de plantas, animais e fungos do 
planeta. E o Projeto Virome Global está reunindo a rede global de saúde, conservação e 
cientistas analíticos motivados e legisladores necessários para descobrir os vírus 
zoonóticos do mundo e avaliá-los quanto aos riscos de transbordamento. 

Além de habilitar um sistema de vigilância que apoia ataques preventivos e resposta 
rápida a surtos, a aliança BIOSCAN, EBP e GVP pode auxiliar ainda mais na resposta inicial, 
desenvolvimento de pipelines de diagnóstico e vacinas.  

“Com investimentos totalizando uma pequena fração dos custos envolvidos na mitigação 
dos impactos do COVID-19, esses programas nos levariam a um caminho que garantirá 
que seja a última pandemia global”, disse Kress. 

Recursos de mídia 

Hannah James, University of Guelph, 647-828-6441, hjames@uoguelph.ca 

Kat Kerlin, UC Davis News and Media Relations, 530-750-9195, kekerlin@ucdavis.edu 

 



Alise Fisher, Smithsonian Institution Office of Public Affairs, 202-633-5194, fishera@si.edu 

FONTE:https://www.ucdavis.edu/coronavirus/news/initiatives-intercept-pandemics-
through-genomics 

 

Comércio eletrônico salta para US$ 26,7 trilhões com 
venda online durante Covid-19 
Um novo relatório da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento, Unctad, revela que a pandemia elevou o volume do comércio 
eletrônico.  

Com o aumento, o peso deste setor no total das vendas de varejo subiu de 16%, em 
2019, para 19% no ano passado. No total, o comércio eletrônico arrecadou US$ 26,7 
trilhões.  

Crescimento  

De acordo com a pesquisa, as vendas no varejo online cresceram em vários países. A 
Coreia do Sul liderou o crescimento passando de 20,8% em 2019 para 25,9% no ano 
passado  

O chefe da Seção dos Países Menos Avançados da Unctad, Rolf Traeger, falou à ONU 
News, de Viena, sobre as principais conclusões do relatório.  

“Enquanto o comércio de varejo físico teve, nas principais economias, uma retração de 
quase 1%, por causa do lockdown, isso esteve em forte contraste com o que aconteceu 
com o comércio eletrônico. Enquanto o comércio físico caiu 1%, o comércio eletrônico, 
entre empresas e consumidores, aumentou 22%. No ano passado, em 2020, o comercio 
eletrônico entre empresas e consumidores chegou a representar quase um quarto do 
comercio varejista total, em países como China, Coreia e Grã-Bretanha.”  

Setores  

Mas para Traeger, este crescimento foi desigual.  

“Não foram todas as empresas de comércio eletrônico que se beneficiaram igualmente. As 
que mais se beneficiaram, que tiveram uma expansão nas suas vendas, foram aquelas que 
se dedicam diretamente a comércio eletrônico online. As principais empresas nesse 
campo são a Alibabba da China, a Amazon dos Estados Unidos, a jd.com da China e 
a Pinduoduo também da China. Por outro lado, as empresas que são ligadas a transporte 
ou a turismo tiveram uma queda importante nas suas vendas. Foi o caso de empresas 
como Uber, Expedia, Booking e Airbnb.”  



A Expedia, por exemplo, caiu do 5º lugar de maiores empresa em 2019 para o 11º em 
2020, a Booking Holdings do 6º para o 12º e o Airbnb do 11º para o 13º.  

Apesar dessa redução, o Volume Bruto de Mercadorias das 13 principais empresas de 
comércio eletrônico aumentou 20,5% em 2020, mais do que tinha crescido em 2019, 
quando subiu 17,9%.  

A Unctad destaca o crescimento de empresas como a Shopify, que aumentou 95,6%, e 
Walmart, cerca de 72,4%.  

Tendência  

No total, as vendas globais de comércio eletrônico, em 2019, tiveram um aumento de 4% 
em relação a 2018, de acordo com as últimas estimativas.  

Esse valor inclui vendas entre empresas e para consumidores e é equivalente a 30% do 
Produto Interno Bruto, PIB, global naquele ano.  

O relatório estima o valor do comércio eletrônico entre empresas em 2019 em US$ 21,8 
trilhões, representando 82% de todo o comércio eletrônico. Esse número inclui vendas em 
plataformas de mercado online e transações de intercâmbio eletrônico de dados.  

Estados Unidos  

Os Estados Unidos continuaram a dominar o mercado de comércio eletrônico, à frente do 
Japão e da China.   

Já as vendas para consumidores foram estimadas em US$ 4,9 trilhões em 2019, um 
aumento de 11% em relação a 2018. Os três principais países nessa área são China, 
Estados Unidos e Reino Unido.   

Nessa categoria, o Brasil foi o 20º país com mais vendas, cerca de US$ 16 bilhões.   

O comércio eletrônico entre países chegou a US$ 440 bilhões em 2019, um aumento de 
9% em relação a 2018. O relatório nota que a parcela de consumidores online que fazem 
compras internacionais aumentou de 20% em 2017 para 25% em 2019.  

Inclusão  

A Unctad também destaca um novo índice sobre inclusão digital, que classificou 100 
empresas, incluindo 14 firmas de comércio eletrônico, sobre contributos para acesso às 
tecnologias, desenvolvimento de capacidades, aumento de confiança e inovação.  

Segundo a pesquisa, as empresas de comércio eletrônico tiveram desempenho inferior em 
comparação com empresas de outros setores digitais, como hardware ou serviços de 
telecomunicações.  

Duas décadas  



Por exemplo, a empresa de comércio eletrônico com melhor classificação foi o eBay, que 
surge apenas em 49º lugar. No geral, as empresas de comércio eletrônico obtiveram uma 
pontuação de 20 pontos em 100 possíveis.  

De acordo com o relatório, um dos principais fatores é que estas empresas são 
relativamente jovens, normalmente fundadas apenas nas últimas duas décadas.  

Segundo a Unctad, “essas empresas têm se concentrado mais nos acionistas do que no 
envolvimento com um amplo grupo de partes interessadas e na compilação de 
indicadores de desempenho ambiental, social e de governança.”  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/05/1749422?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=7f4d39e5bc-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_04_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-7f4d39e5bc-105027597 

 

 
OMS e Unicef querem sistema global para 
monitorar acesso universal à água 
O acesso universal à água potável, saneamento e higiene, Wash, na sigla em inglês, só 
pode ser alcançado se os países avaliarem a acessibilidade econômica. O acesso é um dos 
Objetivos de Desenvolvimentos Sustentável, ODS, que deve ser alcançado até 2030.   

Num novo relatório, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância, Unicef, apresentam recomendações para acompanhar a 
acessibilidade desses serviços.  

Pandemia  

Segundo a pesquisa, a pandemia de Covid-19 gerou uma nova urgência, mas os choques 
econômicos da crise de saúde afetam os orçamentos.   

Cerca de 3 bilhões de pessoas no mundo ainda não têm uma instalação para lavar as mãos 
com água e sabão, em casa, e cerca de 2,2 bilhões estão desprovidos de água 
potável. Além disso, houve pouco avanço na integração da acessibilidade nacional e 
global destes serviços.  

Um dos problemas é a falta de uma definição universalmente aceita de acessibilidade e 
uma abordagem comum para avaliar e monitorar.  

A pesquisa afirma que o acesso vai além das questões monetárias. Por exemplo, quando 
as pessoas procuram serviços nesta área também estão pagando um preço em custos de 
saúde, tempo e sociais, muitos deles arcados por mulheres e crianças.  



Implicações  

Em comunicado, a diretora do Departamento de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e 
Saúde da OMS, Maria Neira, disse que “a acessibilidade é a peça que 
falta nos monitoramentos nacional e global, com implicações de longo alcance para uma 
recuperação saudável e sustentável.”  

Segundo ela, “este relatório destaca a necessidade urgente de os governos reverem, 
estudarem e refletirem sobre o que precisa ser feito para alcançar 
serviços Wash acessíveis para todos.”  

Já a vice-diretora da seção de Água, Saneamento e Higiene do Unicef, Kelly 
Ann Naylor, afirmou que “os choques econômicos da pandemia de Covid-19 destacam que 
serviços Wash seguros e acessíveis são necessários agora mais do que nunca, 
especialmente para as famílias e comunidades mais vulneráveis.”  

Para Naylor, “as ferramentas práticas neste relatório ajudarão os governos a medir 
e acompanhar melhor o custo dos serviços, ajudando a identificar precisamente quais 
grupos da população e famílias enfrentam barreiras financeiras e como melhor abordá-
las.”  

Recomendações  

O relatório descreve várias recomendações para os monitoramentos nacional e global da 
acessibilidade destes serviços.  

As agências pedem “um amplo consenso sobre o que as famílias precisam gastar em 
diferentes itens para atender às suas necessidades essenciais, a partir do qual uma 
proporção máxima proposta poderia ser definida para um preço acessível.”  

A pesquisa também diz que são precisos estudos de caso nacionais mais aprofundados e 
recomenda o fortalecimento dos dados em mais de 50 países, com a criação de bancos de 
dados nacionais e globais.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/05/1749452?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=7f4d39e5bc-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_04_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-7f4d39e5bc-105027597 

 
Medindo intervenções de segurança baseadas na escola 
para proteger contra ameaças externas de conflito e 
violência: Um mapeamento de estruturas e ferramentas de 
medição 



Em todo o mundo, a educação infantil é distribuída devido aos riscos de segurança e 
incidentes decorrentes de conflitos armados e violência armada. A insegurança pode ser 
aguda e levar ao deslocamento e ao fechamento prolongado de escolas. Também pode 
ser esporádico ou crônico e fazer parte da realidade do dia-a-dia com a qual alunos e 
educadores devem enfrentar. A insegurança dificulta o acesso à educação, mas também 
pode afetar o bem-estar psicossocial dos alunos e a qualidade do ambiente de 
aprendizagem em geral. 

Embora muitos tipos de atividades relacionadas à segurança nas escolas sejam 
implementados em áreas afetadas por conflitos armados e violência, não está claro se e 
como os vários implementadores medem o impacto dessas intervenções no acesso à 
educação e no bem-estar psicossocial dos alunos. 

Para esclarecer esta questão, o fluxo de trabalho de Sistemas de Educação Seguros e 
Resilientes (SRES) do Grupo de Trabalho de Políticas de Educação (EPWG) do INEE 
encomendou um mapeamento de estruturas de medição e ferramentas aplicadas a 
quatro tipos de atividades de segurança nas escolas e um exame de como eles se 
relacionam com as estruturas e ferramentas de medição usadas para o acesso à educação 
e o bem-estar psicossocial dos alunos.  

O mapeamento é para os setores de EiE e CPHA, em particular para aqueles que procuram 
fortalecer as estruturas e práticas de monitoramento e avaliação para a proteção da 
educação contra ataques e para aqueles que procuram desenvolver ou aprimorar 
programas integrados de CPHA-EiE no nível escolar, em áreas afetados por conflitos 
armados e violência. 

A nota de política é um complemento de 3 páginas para o mapeamento, destacando a 
importância desta questão, as principais conclusões do mapeamento e oferece 
recomendações para profissionais e doadores de EiE e Proteção Infantil.  

FONTE: https://inee.org/system/files/resources/Mapping%20Measuring%20School-
Based%20Security%20Interventions%20v1.0%20EN.pdf 

 
Nova publicação da Unesco promove transparência em 
conteúdos para internet 
Aumentar a transparência ao produzir conteúdos publicados por empresas da internet é a 
meta de uma nova publicação da Organização das Nações Unidas para Educação Ciência e 
Cultura, Unesco. 



A ideia é ter uma alternativa entre a regulamentação excessiva de conteúdos, que limita 
direitos humanos, e uma abordagem liberal gerando conteúdos problemáticos, 
incentivando o discurso de ódio e a desinformação. 

Ética 

A agência apresentou o novo resumo Deixando o Sol brilhar: Transparência e 
Responsabilidade na Era Digital, em tradução livre, que será seguido de uma consulta 
global nos próximos meses. 

Junto a várias partes interessadas se pretende que empresas, reguladores e especialistas 
promovam e protejam os direitos humanos no ambiente digital. Outra expectativa é gerar 
recomendações sobre ética na inteligência artificial. 

A obra do especialista em política da internet, Andrew Puddephatt, coincide com o debate 
sobre o poder das empresas do ramo em esferas econômica, social e política, além de seu 
papel no contexto das comunicações.  

O resumo incentiva estes negócios a adotar uma visão comum, desenvolvendo princípios 
focados em resultados. Estas medidas poderiam ser aplicadas em toda a indústria, 
independentemente da dimensão, do modelo e engenharia das empresas que têm a 
internet como plataforma.  

Dados pessoais  

Os 65 princípios da obra cobrem desde os conteúdos ao processo de produção, 
destacando áreas como indenização, capacitação, dimensões comerciais, coleta, uso e 
acesso a dados.  

Da lista também fazem parte o reconhecimento por estas empresas da obrigação de se 
proteger os direitos humanos e do dever de ter maior transparência sobre possíveis 
atuações em contextos eleitorais ou países em conflito.  

 FONTE:https://news.un.org/pt/story/2021/05/1749492?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=c45b3fc02e-
EMAIL_CAMPAIGN_2021_05_05_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-c45b3fc02e-105027597 

 

Risco hidrológico 

Hidrologia e gestão de segurança de barragens são temas dinâmicos com avanços 
contínuos. Nas últimas décadas, os avanços na análise de risco formal de perigos 
hidrológicos que afetam a segurança de barragens levaram ao desenvolvimento de 
métodos e técnicas capazes de abordar de forma abrangente o risco hidrológico. Esses 



desenvolvimentos reconhecem que as falhas de galgamento de barragens nem sempre 
são causadas por inundações extremas que excedem a capacidade de descarga projetada, 
mas muitas vezes por falhas de equipamento e erros humanos no planejamento e 
implementação da operação também podem levar a galgamento durante eventos mais 
frequentes e menores. Em geral, os aspectos de segurança de barragens em relação aos 
riscos hidrológicos estão relacionados a: 

1. o estabelecimento de características-chave de eventos hidrológicos extremos; 
2. o estabelecimento do projeto das instalações de descarga e a capacidade do 

reservatório; e 
3. o estabelecimento da estratégia e planos operacionais. 

Esta Nota Técnica contém um nível de detalhes técnicos que não especialistas podem usar 
para orientação na abordagem dos aspectos hidrológicos dos projetos de barragens no 
início da preparação do projeto. Destina-se a sensibilizar e informar estudos e 
investigações específicas, conforme o caso, durante a preparação e implementação do 
projeto. 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/788281619162285369/pdf/Hydrological-Risk.pdf 

https://www.preventionweb.net/publications/view/77589 

https://www.preventionweb.net/publications/view/77591 

 
Nota de boas práticas sobre segurança de barragens: nova 
orientação sobre a gestão de riscos associados a barragens 

Esta Nota de Boas Práticas (GPN) fornece orientação sobre o uso de uma abordagem de 
gestão de risco para a aplicação dos requisitos de segurança de barragens. O GPN 
pertence a: 

1. a construção de novas barragens ou barragens em construção (DUC) no âmbito do 
financiamento de projetos de investimento (IPF); 

2. a reabilitação de barragens existentes sob o IPF; e 
3. barragens existentes ou DUC que não são financiados pelo IPF, dos quais o projeto 

depende ou pode depender. 

As orientações contidas nesta nota foram concebidas para melhorar a qualidade da 
prática sem criar novos requisitos para a aplicação do enquadramento ambiental e social 
(ESF). O GPN fornece orientação sobre os requisitos de conformidade, uma abordagem de 



gestão de risco para a segurança de barragens, ferramentas de análise de risco, qualidade 
da informação e capacidade, aplicação às operações do Banco Mundial e aspectos 
procedimentais. 

FONTE:https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/35484/Good-Practice-Note-on-
Dam-Safety.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Manual de gerenciamento de risco de risco geográfico 
rodoviário 

Os riscos geográficos podem resultar na perda de vidas humanas, infraestruturas 
extensamente danificadas e tráfego e serviços suspensos ou perturbados, como 
abastecimento de água e energia. A maioria dos riscos geográficos está ligada à atividade 
climática, como chuva e degelo de gelo e neve, ou associada a terremotos que causam 
movimento do solo em grande escala, independentemente de quaisquer condições 
climáticas subjacentes. Para muitos locais ao redor do mundo, as mudanças climáticas 
aumentaram a intensidade das chuvas e elevaram a temperatura média, por sua vez 
aumentando os eventos de risco geográfico do tipo de fluxo, como detritos ou fluxos de 
terra e inundações. Isso resultou em um aumento de longo prazo na taxa de impactos de 
risco geográfico e danos nas estradas associados.  

Este manual descreve uma abordagem para gerenciar proativamente os riscos de riscos 
geográficos em estradas, usuários de estradas e pessoas que vivem perto e são afetadas 
por estradas por meio de: 

1. Melhorar a compreensão dos riscos de riscos geográficos ao longo do ciclo da 
infraestrutura rodoviária; 

2. Promover a prevenção de riscos no alinhamento de novas estradas ou o 
realinhamento de estradas existentes para gerenciar os custos de construção, 
custos de manutenção e perdas de interrupções de tráfego induzidas por risco 
geográfico; 

3. Proteger os usuários das estradas por meio da preparação, incluindo medidas de 
alerta precoce, fechamento preventivo de estradas e acesso a serviços de 
emergência e rotas de evacuação; e 

4. Contribuir para a rápida recuperação e reconstrução de estradas após eventos de 
risco geográfico e para a mitigação de eventos de risco geográfico futuro. 

Manual de gerenciamento de risco de risco geográfico rodoviário [ramal link] 

FONTE:https://www.gfdrr.org/en/road-geohazard-handbook 



Manual de gestão de risco geográfico rodoviário (Vol. 2): Apêndice A (termos de 
referência) e Apêndice B (manual de operações) [ext. link] 

FONTE:http://documents1.worldbank.org/curated/en/165641602865442087/pdf/Appendix-A-Terms-of-
Reference-and-Appendix-B-Operations-Manual.pdf 

Gestão de risco de risco geográfico rodoviário - estudo de caso de Serra Leoa [ext. link] 

FONTE:https://www.preventionweb.net/publications/view/74267 

Manual de gerenciamento de risco de risco geográfico rodoviário: Apêndice C Estudos 
de caso do Japão, Sérvia e Brasil [ext. link] 

FONTE;https://www.gfdrr.org/en/rgrmh-appendix-c 

 

A promessa de uma abordagem "centrada nas pessoas" 
para inundações: Tipos de participação na literatura global 
de ciência cidadã e redução do risco de inundação com 
base na comunidade no contexto da Estrutura de Sendai 

Nas últimas décadas, acadêmicos, formuladores de políticas e gestores de risco têm 
gradualmente reconhecido que iniciativas baseadas na comunidade podem representar 
uma alternativa promissora para lidar com o risco de enchentes em escala local. Este 
artigo fornece uma contribuição original para o campo, documentando e refletindo sobre 
as descobertas em primeira mão de um programa comunitário de longo prazo que avalia 
os riscos de enchentes conduzido no programa Revitalizing Informal assent and their 
Environments (RISE). O artigo descreve a implementação, operação e resultados iniciais 
do projeto, que envolveu membros da comunidade na documentação dos níveis de 
inundação em assentamentos informais em Suva, Fiji e Makassar, Indonésia entre 2018 e 
2020. 

As descobertas do estudo de caso sugerem que as abordagens que envolvem as 
comunidades no monitoramento de enchentes podem, além de facilitar a documentação 
das enchentes, desbloquear benefícios adicionais de redução de risco, como aumentar o 
capital social e facilitar a comunicação de risco. As conclusões destacam que, semelhante 
ao projeto de monitoramento de enchentes da RISE, várias outras iniciativas baseadas na 
comunidade foram desenvolvidas em todo o mundo. Embora essas iniciativas variem 
significativamente nos graus de participação da comunidade e seus métodos, a maior 
parte da literatura concorda que esses métodos emergentes são considerados 
particularmente promissores em termos de melhoria do conhecimento e conscientização 



sobre desastres quando os membros da comunidade participam da redução do risco de 
desastres. 

FONTE:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590061721000314 
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