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Número de signatários da Rede Brasil do Pacto Global 
sobe 8% em 2017 

As principais atividades da Rede Brasil do Pacto Global no ano passado estão 
disponíveis no Relatório Anual 2017, divulgado no fim de abril (25). A publicação 
mostrou que a rede passou de 695 para 751 signatários no ano passado, um aumento 
de 8% frente a 2016. 

Por conta disso, a Rede Brasil se consolidou como a terceira maior rede local do Pacto 
Global, atrás apenas da Espanha e da França, e continua sendo a maior rede das 
Américas e do Hemisfério Sul. 

Em relação ao engajamento de empresas, houve o aumento de 491 para 536 — um 
incremento de 8,7% em relação ao ano anterior. Foi também no ano passado que 
Denise Hillls, superintendente de sustentabilidade e negócios inclusivos do Itaú 
Unibanco, passou a ser a presidente da iniciativa. 

No total, a Rede Brasil do Pacto Global capacitou quase 22 mil pessoas em 2017, em 17 
treinamentos para 1 mil participantes e oito eventos para 640 interessados. Foram 
estabelecidas ainda parcerias com seis agências da ONU Brasil. 

Além disso, o trabalho da Rede Brasil atravessou as fronteiras brasileiras após a 
iniciativa ter sido escolhida para participar de projeto de ações coletivas em 
anticorrupção do Pacto Global com outras três redes: Nigéria, Quênia e Japão. 

O documento também destaca o reconhecimento da brasileira Tânia Cosentino, 
presidente da Schneider Electric para a América do Sul, como SDG Pioneers. A 



nomeação ocorreu em setembro, em Nova Iorque, durante a Cúpula de Líderes do 
Pacto Global de 2017. 

Cosentino será uma das palestrantes do Fórum Pacto Global – 15 anos de Rede Brasil, 
que ocorrerá em 16 de maio, em São Paulo. 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1AEymtv_i83QFGNdhQktwZfkKan5z3TuJ/view 

 

Agência da ONU alerta para altas temperaturas 
registradas em abril no mundo 

Fortes tempestades na Índia e temperaturas recordes no Paquistão são um indicador 
de que eventos mais extremos estão acontecendo globalmente devido às mudanças 
climáticas, disseram especialistas das Nações Unidas na sexta-feira (4). 

Em meio a enchentes na África Oriental e no Chifre da África — e tempestades de areia 
e poeira no Golfo Pérsico — Clare Nullis, da Organização Meteorológica Mundial 
(OMM), disse a jornalistas na sede da ONU em Genebra que as tempestades da 
semana passada no norte da Índia deixaram mais de 100 mortos. 

Segundo ela, o Paquistão teve na semana passada a temperatura mais quente já 
registrada em abril. Uma estação meteorológica na cidade de Nawabshah registrou 
50,2 graus Celsius na segunda-feira (30); ou 122,4 graus Fahrenheit. 

“Isso é abril, não junho ou julho, é abril”, disse. “Não vemos normalmente 
temperaturas acima dos 50 graus (nesse mês). De fato, como estamos cientes, nunca 
vemos uma temperatura acima dos 50 graus Celsius em abril”. 

Movendo-se consideravelmente mais para o Sul, para outra região climática do 
mundo, o comitê de especialistas da OMM também anunciou na quinta-feira (3) que o 
recorde de temperatura na Antártida, estabelecido em março de 2015, continua em 
vigor. 

O recorde estava sob ameaça de ser superado por uma temperatura registrada em 
uma estação meteorológica próxima, no mesmo período, e perto do mesmo local. O 
recorde anterior foi de 17,5 graus Celsius registrado na base de pesquisa argentina de 
Esperanza, perto do ponto mais norte da Península Antártica, em 23 de março. 

A última leitura, se confirmada, estabeleceria um novo recorde e foi registrada um dia 
antes na mesma área, em uma estação climática automática estabelecida pela 
República Tcheca em Davies Dome. Mas especialistas em meteorologia polar 
examinaram os dados de maneira cuidadosa e anunciaram na sexta-feira que o 
recorde registrado anteriormente permanece em vigor. 



FONTE:https://news.un.org/en/story/2018/05/1008922 

 

 

Medindo a resiliência no Malauí 

Indicadores de Medição para Análise de Resiliência (MIRA) - Relatório Final 

Com a crescente gravidade dos choques relacionados ao clima que ameaçam a 
segurança alimentar, há demanda por um protocolo abrangente para monitorar e 
avaliar a resiliência no contexto do desenvolvimento. Lançada como uma colaboração 
conceitualizada conjuntamente pela unidade de monitoramento, avaliação e 
aprendizagem (MEAL) do Escritório Regional da África Austral (SARO) da Catholic Relief 
Services (CRS) e da Escola de Economia Aplicada e Gestão Charles H. Dyson da Cornell 
University, O objetivo do projeto de Análise de Indicadores de Medição para 
Resiliência (MIRA) era conduzir um estudo de prova de conceito para medição de 
resiliência que faria progresso para atender a essa necessidade. 

O projeto MIRA foi desenvolvido e implementado no contexto do programa UBALE 
(United in Building e Advancing Life Expectations), um programa que atende a três dos 
distritos mais pobres e mais propensos a desastres no Malawi - Chikwawa, Nsanje e 
Rural Blantyre. O projeto usou algoritmos de aprendizado de máquina para prever o 
nível futuro de estresse alimentar por meio de dados ricos e oportunos que ofereciam 
um instantâneo dos choques e tensões experimentados pelos beneficiários e não 
beneficiários da UBALE nesses distritos.  

FONTE:https://www.crs.org/sites/default/files/tools-research/miraii_final_report.pdf 

 

Gestão integrada de riscos: redução dos riscos de 
desastres pelo fortalecimento da resiliência da 
comunidade 

Este documento fornece uma visão geral do gerenciamento integrado de riscos (IRM), 
que combina considerações de clima e ecossistemas com a redução do risco de 
desastres. Ele descreve sua implementação por Parceiros na Resiliência e compartilha 
aprendizados. 

Aspectos chave do IRM: 



• Colocar as pessoas em risco no centro do palco, aproveitando os recursos e 
conhecimentos locais e tradicionais 

• Vinculando domínios humanitários e de desenvolvimento, concentrando-se em 
meios de subsistência; 

• Abordando o risco em uma escala de paisagem 
• Gerenciando e restaurando ecossistemas 
• Trabalhando em diferentes escalas de tempo para garantir o planejamento 

adaptativo; 
• Vinculando realidades locais com processos globais; 
• Integrar disciplinas e abordagens para abranger diferentes riscos; 
• Parceria com comunidades, organizações da sociedade civil, governo, institutos 

de conhecimento, mídia do setor privado 

FONTE:file:///C:/Users/Sidnei%20Furtado/Downloads/Intergrated-Risk-Management-PfR-

Ethiopia.pdf 

 

Novos métodos de medição de resiliência: insights 
iniciais de uma pesquisa de painel de telefonia móvel em 
Mianmar usando ferramentas subjetivas 

Este artigo apresenta os primeiros insights da Pesquisa de Resposta Rápida (RRR) do 
Programa Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disaster 
(BRACED) em Mianmar, que está testando duas inovações. O primeiro é o uso de 
abordagens subjetivas para mensuração de resiliência que buscam usar o 
conhecimento das pessoas sobre suas próprias capacidades para lidar com o risco. Isso 
contrasta com abordagens tradicionais “objetivas” que dependem fortemente do 
julgamento de especialistas e verificação externa para decidir o que torna outras 
pessoas resilientes. O segundo é o uso de telefones celulares para coletar dados de 
pesquisas de painel baratos em tempo quase real em contextos pós-desastre. 

Os resultados iniciais da pesquisa da RRR mostram como a resiliência subjetiva está 
fortemente associada a fatores como educação, pobreza, número de ocupantes 
domésticos e bem-estar. Embora as avaliações objetivas tradicionais reflitam muitas 
delas, existe uma série de disparidades entre avaliações subjetivas e objetivas - como o 
papel dos tipos de meios de subsistência e a resiliência dos domicílios chefiados por 
mulheres em relação aos chefiados por homens. Os níveis de resiliência subjetiva 
variam consideravelmente de acordo com as capacidades relacionadas à resiliência e 
dependem muito de se considerarmos a resiliência a uma ampla gama de choques 
gerais ou a um perigo específico. O RRR continuará a coletar dados como parte dos 
esforços para rastrear as taxas de recuperação pós-desastre; Este documento 
documenta as primeiras lições aprendidas ao implantar a pesquisa sobre telefonia 
móvel para ajudar outras pessoas interessadas em usar qualquer uma das duas 



técnicas para medir a resiliência. Finalmente, este artigo apela para uma maior 
inovação e experimentação na medição de resiliência, reconhecendo a necessidade de 
uma ampla gama de ferramentas de medição para apoiar os diversos contextos e 
necessidades de avaliação da comunidade de desenvolvimento. 

FONTE:http://www.braced.org/contentAsset/raw-data/20a0886a-4975-45a5-8a83-

339618dc9bf8/attachmentFile 

 

Gerenciando o calor no trabalho agrícola: aumentando a 
segurança e a produtividade do trabalhador, 
controlando a exposição ao calor 

Este relatório analisa as implicações do estresse térmico nos ambientes de trabalho, 
como isso afeta o corpo humano (tanto física como mentalmente), os riscos que 
representa para a saúde humana, como ele é medido, como afeta a produtividade do 
trabalho e como ele pode ser gerenciado. . Exemplos de estresse térmico na 
agricultura, incluindo a silvicultura, são dados, extraídos da literatura. 

O relatório é dirigido a gestores encarregados de operações agrícolas, bem como a 
professores de escolas agrícolas em diferentes níveis. O relatório é uma contribuição 
para o trabalho da FAO na consecução dos ODS 3 (boa saúde e bem-estar) e 8 
(trabalho decente e crescimento econômico). Indiretamente, apoia o trabalho para o 
ODS 1 (sem pobreza) e ODS 10 (desigualdades reduzidas), para as quais condições de 
trabalho decentes são pré-requisitos importantes. Este relatório faz parte do trabalho 
da FAO no Sub-Programa de Áreas Rurais e Normas Internacionais do Trabalho, que faz 
parte do Resultado 2.2 (“Aplicação das Normas Internacionais do Trabalho nas Áreas 
Rurais”) do Resultado Organizacional 2 (“Emprego Rural Decente”) sob Objetivo 3 
(“Reduzir a pobreza rural”).  

FONTE:http://www.fao.org/3/I9179EN/I9179EN.pdf 

 

Experiência operacional da usina nuclear do Sistema 
Internacional de Relatórios da IAEA / NEA para 
Experiência Operacional 2012–2014 

O Sistema Internacional de Relatórios de Experiências Operacionais (IRS) é um 
elemento essencial do sistema de feedback de experiência operacional internacional 



para usinas nucleares. Seu objetivo fundamental é contribuir para melhorar a 
segurança de usinas nucleares comerciais que são operadas em todo o 
mundo. Relatórios do IRS contêm informações sobre eventos de significância de 
segurança com importantes lições aprendidas que ajudam a reduzir a recorrência de 
eventos em outras plantas. Esta sexta publicação, abrangendo o período de 2012 a 
2014, segue a estrutura das edições anteriores. Ele destaca lições importantes com 
base em uma revisão dos aproximadamente 240 relatórios de eventos recebidos dos 
países participantes durante esse período. 

FONTE:https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1780_web.pdf 

Planejamento para questões de desenvolvimento 
periurbano e enchentes: a história de novas áreas 
urbanas na cidade de Can Tho 

O objetivo desta pesquisa é determinar as causas da inundação na cidade de Can Tho 
em geral e o desenvolvimento de áreas periurbanas na cidade de Can 
Tho. Notavelmente, esta pesquisa concentra-se na correlação do processo de 
urbanização, mudanças climáticas e inundações urbanas. 

O Delta do Mekong (MKD), no qual a cidade de Can Tho está localizada, ocupa uma 
região baixa no centro do rio South Hau (rio Bassac). O MKD está previsto para ser um 
dos três deltas mais vulneráveis do mundo causados pelas mudanças climáticas. A 
inundação sazonal é uma característica natural típica da cidade de MKD e Can Tho. A 
estação das chuvas geralmente começa de maio a novembro, com as maiores chuvas 
registradas de agosto a outubro, no mesmo período de alta vazão a montante, que cria 
anualmente “Mùa nước nổi” (estação de movimento da água). 

Nos últimos anos, o nível de água do rio Hau tem imprevistos e mudanças maiores 
ocorreram. Muitas partes do distrito de Ninh Kieu são inundadas anualmente, 
especialmente durante os últimos 5 anos, incluindo a ala de Hai Ba Trung, a ala de Cai 
Khe, a ala de An Hoa, a ala de An Khanh e a ala de An Binh. Esses eventos de inundação 
afetaram severamente as condições de vida, a subsistência das pessoas locais, bem 
como o desenvolvimento econômico e o ambiente urbano. 

FONTE:https://www.acccrn.net/sites/default/files/publication/attach/151215cantho_periurbanrepor

t_f.pdf 

 

PNUD mobiliza empresas e instituições filantrópicas do 
Brasil para cumprir metas globais de desenvolvimento 



Em São Paulo, a Plataforma de Filantropia do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) reuniu representantes de empresas e fundações para 
debater o papel do setor privado no cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável da ONU, os ODS. Realizado na semana passada na sede da ONG 
Comunitas, encontro discutiu futuras parcerias nas áreas de educação, combate às 
disparidades sociais e justiça e instituições eficazes. 

“Vamos definir um horizonte e construir caminhos para chegar ao objetivo final, que é 
o desenvolvimento do país”, afirmou a gerente de Parcerias e Desenvolvimento para o 
Setor Privado do PNUD, Luciana Aguiar. 

O evento na capital paulista faz parte de uma série de atividades prevista pela 
Plataforma para angariar apoio aos objetivos da ONU. Em reuniões anteriores, os 
integrantes da rede definiram quatro ODS como pontos centrais, que podem servir de 
porta de entrada para o engajamento de instituições filantrópicas. São eles os ODS nº 
4 — Educação de qualidade —, nº 10 — Redução das desigualdades —, nº 16 — Paz, 
justiça e instituições eficazes — e nº 17 — Parcerias e meios de implementação. 

Para 2018, a iniciativa do PNUD espera avançar no estabelecimento de cooperações e 
na ampliação de projetos voltados para as quatro metas das Nações Unidas. 

Conselheira em filantropia para a agência da ONU, Karolina Mzyk, que acompanha a 
atuação de redes similares em outros países, defendeu quatro frentes de atuação para 
o cumprimento dos ODS — mudança de comportamento, mercado, tecnologia e 
políticas públicas. 

Além da Comunitas, o encontro contou com a presença de empresas e organizações 
como a Fundação Roberto Marinho, a TV Globo, o Grupo de Institutos, Fundações e 
Empresas (GIFE), o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), o 
Instituto C&A, a Fundação Tide Setubal, o Instituto Humanize, a Todos pela Educação, 
o Instituto Alana e o Itaú Unibanco. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2018/plataforma-de-

filantropia-promove-encontros-para-fomentar-desenv.html 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

Comitê de cultura de paz da UNESCO realiza 120º fórum 
em São Paulo 

 

O Comitê da Cultura de Paz da UNESCO promove em São Paulo, nesta terça-feira (8), seu 

120º Fórum, que terá como tema a Objeção da Consciência — o limite que liberta. Evento 

discute como o respeito a posicionamentos individuais, baseados na diversidade religiosa, 

cultural e social, pode trazer transformações no setor privado, forças armadas, academia, 

administração pública, atividades políticas, artes e meios de comunicação. 

Com entrada gratuita, o debate começa às 19h, no Teatro do Sesc Vila Mariana, e tem a 

participação do ativista e cofundador do Fórum Social Mundial, Chico Whitaker. Também 

estarão presentes o especialista em ética empresarial, George Barcat, e a ecologista Cecília 

Ferraz, ex-diretora do Fundo Nacional do Meio Ambiente, do Ministério do Meio Ambiente do 

Brasil. 

Especialistas analisarão como a objeção de consciência está associada a movimentos que 

reconhecem que a violência significa a negação da humanidade. 

Desde 1999, o Comitê da Cultura de Paz da UNESCO desenvolve atividades permanentes, 

inspirando e estimulando iniciativas que visam à construção de um mundo mais justo, 

sustentável e igualitário. O organismo é coordenado pela Associação Palas Athena em parceria 

com a agência da ONU no Brasil. 

A retirada de ingressos para o 120º Fórum acontece nesta terça, a partir das 14h, nas unidades 

do Sesc (exceto Itaquera e Interlagos). 

FONTE:http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-

view/news/conscience_objection_is_the_theme_of_the_120th_forum_of_the/ 



 

 

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 

           

 


