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Mudança da UNISDR para UNDRR 
O Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres e UNISDR 
Conhecido como um ponto focal designado como a Redução do Risco de Desastres 
para o sistema das Nações Unidas Dentro, deseja-lhe informar que,   em 1 de Maio 
deste ano, Adota   a sigla do UNDRR   A fim de manter a coerência entre o nome de 
nosso escritório e sua sigla em Inglês. 
  
Como UNDRR vamos continuar a apoiar a implementação e monitorização do Quadro 
Sendai for Disaster Redução do Risco de 2015-2030. UNDRR reitera o compromisso de 
continuar a trabalhar ITS para uma transformação que garanta a Esforços de Redução 
do Risco de Desastres, a construção de resiliência, o seu apoio aos clubes de país para 
prevenir novas e riscos existentes naturalmente reduz criados por, antropogênicas ou 
sócio - riscos naturais. Só então, tendo em conta e uma gestão eficaz do risco de 
desastres, vamos alcançar o desenvolvimento sustentável. 
  
Atenciosamente, 
  
Raul Salazar 
Chefe do Escritório Regional para as Américas e do Caribe 
Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres 

 

 

Orientação sobre o planejamento de detritos de 
desastres naturais 

A orientação do Planejamento de Detritos de Desastres Naturais foi projetada para 
ajudar todas as comunidades (incluindo cidades, condados, territórios, tribos, etc.) a 



criar planos de gestão de detritos de desastres, que a Agência de Proteção Ambiental 
incentiva fortemente. A orientação fornece informações úteis e relevantes com o 
objetivo de aumentar a prontidão e a resiliência da comunidade. Informações estão 
incluídas no seguinte: 

• Componentes recomendados de um plano de gerenciamento de detritos. 
• Sugestão de opções de gerenciamento para vários fluxos de detritos de 

desastres naturais. 
• Uma coleção de estudos de caso que destaca como várias comunidades 

prepararam e gerenciaram detritos gerados por desastres naturais recentes. 
• Recursos para consulta no planejamento de desastres naturais. 
• O processo de planejamento pré-incidente recomendado pela EPA para ajudar 

a preparar as comunidades para o gerenciamento eficiente de detritos de 
desastres. 

• Impactos que a resiliência comunitária, a adaptação às mudanças climáticas e 
os esforços de mitigação de riscos têm na gestão de detritos de desastres. 

FONTE:https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-04/documents/final_pndd_guidance_0.pdf 

 
 

 

Adaptação baseada em ecossistemas 

Este resumo discute os desafios, benefícios e direção futura da adaptação baseada em 
ecossistemas (EbA) para a adaptação climática. Mudanças nos padrões climáticos 
como resultado da mudança climática, afetando as chuvas e a temperatura, 
provavelmente afetarão os bens e serviços do ecossistema dos quais as pessoas 
dependem, como água potável e alimentos. A EbA, envolvendo a conservação, manejo 
sustentável e restauração de ecossistemas, pode ajudar as pessoas a se adaptarem aos 
impactos das mudanças climáticas. 

FONTE:https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/ecosystem-

based_adaptation_issues_brief_final.pdf 

 

 

Avaliação do risco de múltiplos riscos para a 
infraestrutura urbana usando técnicas de GIS de baixo 
custo 



Perigos naturais (por exemplo, enchentes, incêndios) têm o potencial de ocorrer ao 
mesmo tempo ou desencadear outros perigos naturais. Esses riscos múltiplos podem 
ter um impacto maior do que os impactos individuais dos riscos individuais 
envolvidos. Cidades e cidades são compostas de diferentes tipos de infraestrutura (por 
exemplo, estradas, energia, água) de qualidade variável em diferentes áreas que 
podem ser afetadas por perigos em diferentes graus. 

Este briefing descreve como uma metodologia GIS de baixo custo de dados - textura 
urbana - pode apoiar a avaliação dos diferentes impactos em diferentes tipos de 
infraestrutura. Os autores se concentram em Nairobi (Quênia) e Karonga (Malauí), mas 
enfatizam que seus métodos são geralmente aplicáveis. 

FONTE:https://www.urbanark.org/sites/default/files/resources/UrbanArk_briefing_GIS_web_0.pdf 

 

 

Nossas comunidades, nosso poder: avançando 
resistência e resiliência na adaptação às mudanças 
climáticas 

A NAACP apoia a “justiça climática”, um termo que surgiu no início dos anos 2000 
como uma extensão do movimento de justiça ambiental. O termo reconhece que o 
impacto da mudança climática - aumento de inundações, furacões, tornados, aumento 
do nível do mar, seca, etc. - afeta pessoas que já experimentam mais desigualdade de 
outras formas, como afro-americanos, de baixa renda e outras comunidades da linha 
de frente. A NAACP reconhece a injustiça daqueles que sofrem mais com a mudança 
climática, bem como daqueles que são deixados de fora da legislação climática, e por 
sua vez produziu este kit de ferramentas para ajudar a facilitar a equidade.   

Através do contexto de construção de equidade e resiliência no planejamento da 
adaptação climática, o kit de ferramentas apresenta 19 módulos e introduz estratégias 
para transformar as comunidades e, por extensão, a sociedade. A NAACP, em última 
análise, busca criar mudanças duradouras e sistêmicas, mas também reconhece a 
urgência das questões que as comunidades marginalizadas enfrentam e a necessidade 
de agir agora. Por sua vez, a organização está buscando mudanças em todas as escalas 
- de mudanças políticas a projetos baseados na comunidade - para instituir as 
mudanças transformadoras necessárias para manter seus objetivos. 

FONTE:https://live-naacp-site.pantheonsite.io/wp-content/uploads/2019/04/Our-Communities-Our-

Power-TOOLKIT-FINAL.pdf 

 

 



Usando ecossistemas florestais para construir resiliência 
no Chile 

A adaptação baseada em ecossistemas (EbA) é uma estratégia cada vez mais popular e 
testada entre os governos que buscam as melhores formas de ajudar seus povos a se 
adaptarem aos desafios da mudança climática. O projeto Ecossistemas que Protegem 
Infraestrutura e Comunidades (EPIC) no Chile promoveu abordagens de redução de 
risco de desastres baseadas em ecossistemas (Eco-DRR) e EbA, pesquisando como as 
soluções baseadas na natureza (NbS) fortalecem a resiliência e o papel protetor das 
florestas nativas enfrentando avalanches e deslizamentos . 

Examinando as experiências do projeto EPIC, este briefing demonstra como a EbA 
pode efetivamente combater as mudanças climáticas e reduzir os riscos de 
desastres. Também explora algumas das oportunidades e desafios mais amplos em 
torno da política, institucionalização e capacidade locais, regionais e nacionais 
relacionadas à implementação da EbA e da Eco-DRR no Chile, propondo as principais 
etapas para superar os desafios. 

FONTE:https://pubs.iied.org/pdfs/17702IIED.pdf 
 

 

Começa celebração do Dia da Língua Portuguesa e da 
Cultura da Cplp na ONU 

 

As Nações Unidas celebram esta semana o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp.  Os eventos começaram com a 
entrega de dezenas de livros à biblioteca da organização, em Nova Iorque. 

As obras em português foram apresentadas nesta terça-feira pelos embaixadores do 
Brasil, Portugal e Cabo Verde junto à organização. Para comemorar a data, marcada a 
5 de maio, também está agendado um concerto na sexta-feira. 

 
ONU News / Daniela Gross 
Representante permanente de Portugal junto à ONU, Francisco Duarte Lopes; 
chefe da Biblioteca da ONU, Thanos Giannakopoulos; embaixador de Cabo 
Verde junto à ONU, José Luís Rocha; e o embaixador do Brasil, Mauro Vieira. 

Força 

Na qualidade de Estado-membro que exerce a presidência rotativa do bloco, o 
embaixador de Cabo Verde junto à ONU, José Luís Rocha, disse que a língua 
portuguesa tem ganhado uma presença bastante forte no mundo. 



“Estamos a festejar esta semana o Dia da Língua Portuguesa e da Cultura da Cplp. Por 
razões de calendário será no dia 10, com recepção da festa musical e do convívio entre 
embaixadores e outros convidados, aqui nas Nações Unidas. Reforçando a presença da 
língua portuguesa com livros na biblioteca é uma forma que temos aqui de defender o 
multilinguismo no seio das Nações Unidas. O português não é uma língua oficial, mas é 
uma língua que está presente em vários meios de comunicação a partir das Nações 
Unidas. Fazemos reuniões estatutárias em língua portuguesa na Assembleia Geral 
quando conveniente.” 

O diplomata cabo-verdiano defendeu fatores como circulação, conteúdo e criatividade 
que são estimulados pela língua portuguesa. 

 
Para o representante permanente de Portugal junto à ONU, Francisco Duarte Lopes, a 
biblioteca da ONU é um local de pesquisa onde é importante manter literatura sobre 
temas tratados pela organização. Foto: ONU News / Daniela Gross 

Relações Internacionais 

O embaixador do Brasil, Mauro Vieira, destacou que há 193 livros brasileiros entre os 
cerca de 300 títulos disponíveis na biblioteca da ONU. O tema das relações 
internacionais domina a mais recente apresentação de obras à organização. Os livros 
são chancelados pela Fundação Alexandre de Gusmão. 

 “O Brasil é um país que defende o multilateralismo e esse é o lugar por excelência 
onde o multilateralismo é praticado, defendido e valorizado. A contribuição deste 
momento com livros em língua portuguesa, nessa doação de livros, se inscreve na 
celebração com a qual este ano comemoramos o Dia da Cultura e da Língua na 
próxima sexta-feira com uma recepção, um evento cultural. Esta apresentação de 
livros é uma parte importante disso também. Ficamos muito contentes que 
pudéssemos fazer isso no contexto da Cplp.”  

Para o representante permanente de Portugal junto à ONU, Francisco Duarte Lopes, a 
biblioteca da ONU é um local de pesquisa onde é importante manter literatura sobre 
temas tratados pela organização. 

“Os nossos países oferecem livros em português à biblioteca das Nações Unidas. Todos 
sobre temas  têm a ver com os assuntos tratados pelas Nações Unidas e por ocasião da 
comemoração de mais um Dia da língua Portuguesa e da Cultura da Cplp, todos nós 
temos feito, e não só os nossos países como todos ou outros da Cplp, o possível para 
manter a língua portuguesa muito viva nas Nações Unidas e nos trabalhos dos seus 
respetivos órgãos, agências e programas. É muito importante para nós continuar este 
fluxo de informação em português.” 

A biblioteca promete nos próximos dias oferecer uma maior exposição das obras para 
melhor acesso dos falantes de português e para que leitores que venham à ONU 
tenham acesso aos assuntos tratados pelas Nações Unidas no idioma. 

A biblioteca das Nações Unidas está equipada com dezenas de novos livros oferecidos 
esta terça-feira pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp. 



FONTE:https://news.un.org/pt/story/2019/05/1671231?utm_source=ONU+News+-

+Newsletter&utm_campaign=a047f6f32a-

EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_08_12_10&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-a047f6f32a-

105027597 

 

 

FAO defende uso de inovações na agricultura para 
acabar com a fome 

Aplicativos que permitem aos agricultores monitorar pragas. Técnicas hidropônicas 
para o cultivo de alimentos em regiões áridas. Drones que avaliam o impacto de 
desastres naturais em plantações. Essas e outras inovações já são uma realidade em 
diferentes partes do mundo, por meio do trabalho de instituições como a FAO, que 
defendeu nesta semana (6) o uso da tecnologia como motor da erradicação da fome. 

Em participação na Cúpula Mundial de Inovação em Alimentos Seeds and Chips, 
realizada em Milão, na Itália, a agência das Nações Unidas apresentou projetos que 
exploram novas técnicas de cultivo e de produção para melhorar a vida dos 
agricultores e a oferta de comida. Evento reúne mais de 350 representantes do setor 
privado e organizações até a próxima quinta-feira (9). 

“A inovação agrícola é um elemento-chave que pode transformar radicalmente os 
sistemas alimentares, proporcionando oportunidades de negócios relacionadas com a 
agricultura, empregos para os jovens e mulheres rurais, e impulsionar o crescimento 
econômico nacional”, disse a diretora-geral adjunta da FAO para Clima e Recursos 
Naturais, María Helena Semedo. 

A especialista enfatizou a necessidade de promover sistemas agrícolas mais 
sustentáveis. Segundo a representante do organismo internacional, é preciso mudar a 
forma como cultivamos, compartilhamos, preparamos e consumimos nossos 
alimentos. 

A pesquisadora da FAO também pediu que governos estabeleçam normas e medidas 
para incentivar o consumo de alimentos saudáveis e nutritivos. “O mundo precisa de 
um pacto global contra a obesidade, que leve em conta os alimentos tradicionais e 
locais. A adoção de padrões globais de dieta saudável também reduziria a proliferação 
de dietas pobres que permeiam nossos estilos de vida modernos”, disse María Helena. 

“Nós realmente percorremos um longo caminho, mas, em certo sentido, o nosso 
próprio progresso parece ser a nossa própria tragédia. Aprendemos a cultivar 
alimentos, mas a abundância do que está em nossas mesas está nos matando 
lentamente. Dietas pouco saudáveis são a principal causa de doenças, incapacidade e 
morte no mundo”, completou a especialista. 



María Helena elogiou ainda o papel desempenhado pelos agricultores familiares, que 
produzem mais de 80% dos alimentos do mundo e administram três quartos dos 
recursos naturais do planeta. Ao final de maio, a FAO vai lançar a Década da 
Agricultura Familiar da ONU. 

Soluções inovadoras para acabar com a fome 

A FAO defende que a inovação é a força motriz de um mundo livre da fome e da 
desnutrição. Inovar não envolve apenas o uso de novas tecnologias, mas também a 
utilização de produtos, processos ou formas de organização novos ou existentes, com 
o intuito de aumentar a eficiência, a competitividade e a resiliência dos sistemas 
alimentares. 

Conheça alguns dos projetos da FAO que investem em soluções inovadoras para 
impulsionar a segurança alimentar e o desenvolvimento sustentável do meio rural: 

• Um aplicativo móvel, chamado FAWEWS, ajuda os agricultores a identificar, 
monitorar e administrar a lagarta do cartucho, uma praga devastadora que 
se alimenta das colheitas. O software, que atualmente é usado por 
agricultores na África Subsaariana e em partes da Ásia, não precisa de 
internet ou da rede móvel e vem em 14 idiomas; 

• A técnica dos insetos estéreis (TIS), que usa aplicações da radiação para impedir 
a reprodução de pragas. O TIS foi usado para erradicar a mosca da fruta 
mediterrânea, espécie invasora na República Dominicana. Com isso, foram 
prevenidas potenciais perdas alimentares. A FAO e os seus parceiros estão 
considerando expandir o uso da TIS contra outras pragas, como mariposas 
que destroem a produção de frutas cítricas, uvas e cana-de-açúcar e 
mosquitos transmissores de doenças; 

• A tecnologia “blockchain”, utilizada na cadeia de abastecimento do café. O 
“blockchain” conecta todas as partes interessadas no segmento, desde o 
agricultor até o consumidor, garantindo total transparência e melhorando a 
justiça dentro da cadeia de valor. Na Etiópia, por exemplo, cerca de 400 
pequenos agricultores participam do programa FairChain. Ao aplicar a 
tecnologia blockchain, 45% do valor de cada xícara de café FairChain 
permanece na Etiópia, o que equivale a aproximadamente quatro vezes o 
valor estimado para as multinacionais; 

• A hidroponia de baixa tecnologia que permite o cultivo de plantas em 
ambientes áridos. Essa técnica de cultivo sem solo usa até 90% menos água e 
75% menos espaço. Pastores vulneráveis e suas cooperativas na Cisjordânia e 
na Faixa de Gaza usam a hidroponia para cultivar a forragem que, quando 
misturada com suplementos, reduz em cerca de 30% o custo de alimentar 
animais de criação; 

• Drones utilizados na produção agrícola para a avaliação de danos causados por 
desastres naturais. Essas máquinas também são usadas para tornar os 
esforços de socorro mais rápidos, bem como para a detecção da pesca ilegal 
e para apoiar a conservação da vida selvagem; 



• Blue Fashion: aproveita as algas e a pele de peixes para transformá-las em 
roupas e acessórios. Caso contrário, esses produtos seriam descartados 
como resíduos ou vendidos a um preço baixo. Esta iniciativa está gerando 
empregos e renda para comunidades em algumas das áreas mais pobres do 
Quênia, como Turkana. 

FONTE:http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/1192820/ 

 

Fundo de População da ONU pede valorização das 
enfermeiras obstétricas no Brasil 

No mês em que o mundo celebra o Dia Internacional da Parteira, lembrado em 5 de 
maio, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) no Brasil pede a valorização e 
o reconhecimento das enfermeiras obstétricas — as parteiras profissionais do país. 
Agência da ONU ressalta o papel dessas trabalhadoras na promoção da dignidade e da 
segurança de gestantes e recém-nascidos. 

“É importante valorizar e empoderar os diversos profissionais envolvidos na assistência 
ao parto, inclusive enfermeiras obstétricas e obstetrizes. No Brasil, a organização de 
assistência ao parto tende a ser centralizada na atuação de obstetras individuais, em 
oposição a uma abordagem multidisciplinar e de equipe”, explica a oficial de saúde 
sexual e reprodutiva do UNFPA, Anna Cunha. 

Conforme o último Relatório sobre a Situação da População Mundial, o Brasil teve 
redução de 50% no número de mortes maternas, que caiu de 88 para cada 100 mil 
nascidos, em 1994, para 44, em 2015. Mas segundo Anna Cunha, é preciso lembrar 
que o país é o segundo do mundo que mais realiza cesarianas — em 2016, mais da 
metade de todos os partos (55%) foram cesáreas. O cenário, de acordo com a 
especialista, tende a sinalizar um emprego excessivo de intervenções obstétricas. 

Parteira há 20 anos, a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFGRS), Camilla Søndre Schneck, defende mais estímulos à formação das enfermeiras 
obstétricas, bem como ao aumento dos cursos de especialização e graduação no país. 
Para a docente, o número de profissionais ainda não é suficiente para atender à 
demanda da população brasileira. 

“A gente encontra as parteiras no sistema de saúde, mas, como temos um país com 
dimensões continentais, a inserção é desigual e varia muito”, explica a docente, que 
faz parte do Conselho Permanente de Educação da Confederação Internacional de 
Parteiras. 



Camilla ressalta que as parteiras atuam em todas as fases da gravidez, não apenas 
durante o parto, contribuindo para ampliar a capacidade de decisão das mulheres e, 
com isso, aumentar a igualdade de gênero. 

“As parteiras compõem as equipes de saúde para o provimento de atenção à saúde, 
seja no atendimento ao parto ou em outro âmbito e em conjunto com outros 
profissionais. Elas conferem segurança e aproximam as mulheres da experiência do 
parto enquanto protagonistas, de forma que passam a ter mais controle de seu corpo, 
o que evita intervenções desnecessárias e impacta nos indicadores de saúde. 
Promover o parto como esse momento, respeitando escolhas, deixa as mulheres mais 
felizes e satisfeitas, reduzindo momentos adversos”, enfatiza a pesquisadora. 

UNFPA: parteiras são ‘heroínas da saúde pública’ 

Em mensagem para lembrar o dia internacional, a diretora-executiva do UNFPA, 
Natalia Kanem, destacou que as parteiras são “heroínas da saúde pública, assegurando 
que uma mulher possa ter uma gravidez saudável, um parto seguro e cuidados 
essenciais para o recém-nascido”. Com isso, segundo a dirigente, essas profissionais 
garantem alguns dos direitos humanos mais básicos. 

“Ponte entre as comunidades e os centros de saúde tradicionais, as parteiras prestam 
serviços vitais de saúde materna que são essenciais para reduzir as mortes maternas e 
tornar o parto mais seguro em áreas remotas e carentes e em crises humanitárias. As 
parteiras não só salvam vidas, como também capacitam as mulheres e os casais a 
fazerem escolhas informadas e saudáveis”, afirmou a chefe da agência da ONU. 

Natalia explicou que, em mais de 120 países, o organismo internacional apoia as 
autoridades a alinhar o currículo de formação das parteiras a padrões globais. A 
instituição também atua no fortalecimento das escolas de obstetrícia. 

“Ao mesmo tempo, trabalhamos com parteiras e associações médicas para criar um 
ambiente em que as parteiras complementem os serviços formais de saúde e sejam 
vistas, tanto pelas mães quanto pelos médicos, como uma parte crucial dos cuidados 
de saúde materna”, explicou a dirigente. 

Com auxílio do UNFPA, programas de capacitação já formaram 115 mil parteiras em 
diferentes regiões do mundo. Essas profissionais foram posteriormente integradas às 
redes de saúde materna das suas comunidades. 

“Neste Dia Internacional da Parteira, peço a todos os governos, parceiros e cidadãos 
que se unam ao UNFPA no apoio às parteiras. Vamos mostrar o nosso maior apreço 
pelo trabalho incansável que elas exercem, ajudando-as a garantir direitos e escolhas 
reprodutivas e preservando a saúde e o bem-estar de mulheres e bebês em todo o 
mundo. As parteiras salvam vidas”, completou Natalia. 

FONTE:https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/fundo-de-popula%C3%A7%C3%A3o-das-

na%C3%A7%C3%B5es-unidas-defende-fortalecimento-das-parteiras 



 

 

 
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 

                    

 

 


