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Programa Escolas Resilientes capacita servidores da rede 
municipal para situações de emergência 
Atendendo a uma orientação do Ministério Público Estadual, a prefeitura lançou nesta 
terça-feira (07.05) o Programa Escolas Resilientes. Gestores das escolas e dos Centros 
de Educação Infantil (CEI) estão sendo capacitados pelos técnicos da Secretaria de 
Defesa Civil e Ações Voluntárias para agirem em situações de emergência. Entre os 
temas abordados estão o uso correto de extintores de incêndio, escape de forma 
segura dos alunos nas instituições de ensino e noções básicas de primeiros socorros. O 
treinamento acontece em duas etapas - até junho com palestras e exercícios práticos 
na sede da Defesa Civil e no segundo semestre com atividades nas escolas e 
comunidades. 

O treinamento conta com a parte teórica e noções básicas de primeiros socorros para 
atender a Lei nº 13.722 de 4 de outubro de 2018 - Lei Lucas - que torna obrigatória a 
capacitação de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino público e 
privados e educação básica e de estabelecimento de recreação infantil (treinamento 
prático). As aulas têm carga horária de 4 horas de treinamento teórico e 4 horas de 
treinamento prático. 

A capacitação está sendo ministrada por agentes da Defesa Civil, além de equipes da 
Cruz Vermelha e por grupos de Bombeiros Civis.  As turmas de escape das escolas e 
uso de extintores de incêndio contam com 50 vagas e de noções básicas de primeiros 
socorros com 20.   

A primeira turma contou com a presença de 50 gestores, entre elas, Joseane Dias 
Ferreira, diretora do CEI São João Batista, que fica no bairro Duarte da Silveira. Ela 
elogiou a iniciativa da prefeitura e destaca a importância do treinamento para toda a 
comunidade. “Dessa forma, a escola vai estar mais segura, com todos os funcionários 
sabendo a maneira de agir em caso de ocorrência e de emergência. É de extrema 
importância o treinamento para todos os gestores da rede municipal de ensino”, disse 
Joseane. 



FONTE:http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/12960-programa-

escolas-resilientes-capacita-servidores-da-rede-municipal-para-situa%C3%A7%C3%B5es-de-

emerg%C3%AAncia.html 

FONTE:http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/12933-programa-

escola-resiliente-promove-capacita%C3%A7%C3%A3o-para-servidores-da-rede-municipal.html 

 
 

 
 

O roteiro de ciência e tecnologia para apoiar a 
implementação do Marco de Sendai para a Redução do 
Risco de Desastres 2015-2030 
A comunidade científica e tecnológica, bem como outras partes interessadas, 
reuniram-se na Conferência de Ciência e Tecnologia da UNDRR (Escritório para a 
Redução do Risco de Desastres), realizada de 27 a 29 de janeiro de 2016 em Genebra. 
A Conferência produziu este roteiro e acompanhou as parcerias como o resultado 
principal. 
 
O roteiro ajuda a promover a colaboração entre comunidades científicas e outras 
partes interessadas para a implementação e coerência de instrumentos e ferramentas 
relevantes para a RRD. Em 2018, o Grupo Consultivo Global de Tecnologia Científica da 
UNDRR contextualizou e revisou ainda mais o roteiro em colaboração com parceiros 
de ciência e tecnologia. O documento revisado apresenta quatro resultados esperados 
e cinquenta e oito ações em quatro das ações prioritárias da Estrutura de Sendai. 
FONTE:https://uc71fe73c84c75835bfcb7a83bb6.previews.dropboxusercontent.com/nativeprint?file=

https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fs1mkcgcbl5qds57%2F20190411%2520Science%2520Tec

hnology%2520Road%2520Map%2520Final.pdf%3Fdisable_range%3D1%26from_native_print%3D1%2

6preview%3D1 

 

 
Plano de ação do Caribe sobre saúde e mudança 
climática 
Este plano faz parte da Iniciativa Especial da OMS sobre Mudanças Climáticas e Saúde 
em Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS), lançada em colaboração 
com a Secretaria da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e 
o Governo de Fiji. Esta iniciativa prevê que, até 2030, todos os sistemas de saúde em 
SIDS serão resilientes à variabilidade e mudança do clima. Com este Plano de Ação, o 
Caribe se une à SIDS no Pacífico, na África e no Oceano Índico para lutar contra a 
mudança climática por meio de ações para proteger a saúde, sem deixar ninguém para 
trás. 
 
O plano foi desenvolvido em consulta com os países através de reuniões preparatórias 
e convocando líderes regionais de saúde e meio ambiente do Caribe durante a Terceira 



Conferência Global sobre Saúde e Mudanças Climáticas, realizada em St. George, 
Grenada, em 16-17 de outubro de 2018. 
 
O plano baseia-se nas necessidades e realidades do Caribe e descreve a estrutura geral 
e as ações que devem orientar os esforços nos níveis nacional e regional. A 
implementação deste plano assegurará que a região esteja totalmente engajada nos 
processos e acordos de mudanças climáticas globais. Beneficiará os países e territórios 
do Caribe fortalecendo seus métodos de cooperação técnica e facilitará o acesso aos 
recursos humanos, técnicos e financeiros necessários para abordar os efeitos das 
mudanças climáticas na saúde. 
FONTE: https://www.preventionweb.net/files/65170_pahocde19007eng.pdf 

 

Situação da População Mundial 2019 

O Relatório sobre a Situação da População Mundial é publicado anualmente pelo 
UNFPA desde 1978. A cada ano, o relatório enfoca questões de interesse da atualidade 
relacionadas a população e desenvolvimento. Em 2019, o relatório Situação da 
População Mundial: Um Trabalho Inacabado transmite mensagens que mostram que a 
liberdade e os direitos reprodutivos são uma realidade para muitas mulheres, ao 
mesmo tempo em que, no caso de outras, ainda há uma série de desafios e barreiras 
para o pleno exercício desses direitos. 
FONTE:https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/situacao_da_populacao_mundial_final.pdf 

 

 

 

 

Em semana mundial, ONU chama pessoas a denunciar 
riscos no trânsito 
 

O pacote Salvar VIDAS fornece um rol de intervenções prioritárias baseadas em 
evidências científicas para ser implementado com a finalidade de alcançar as metas 
dos ODS. Os componentes centrais do pacote Salvar VIDAS [Save LIVES] são a gestão 
da velocidade (Speed), a liderança (Leadership) na segurança no trânsito, o projeto e 
melhoria da infraestrutura (Infrastructure), as normas de segurança veicular (Vehicle), 
o cumprimento (Enforcement) das leis de trânsito e a sobrevivência (Survival) pós-
acidente. Esses componentes estão inter-relacionados e precisam ser implementados 
de maneira integrada, segundo o Enfoque de Sistema Seguro, para enfrentar de 
maneira eficaz o problema das mortes e lesões no trânsito. A implementação das 
intervenções apresentadas neste pacote de medidas técnicas ajudará a reduzir as 
mortes e as lesões no trânsito e os respectivos custos socioeconômicos; melhorar as 
estruturas e a qualidade do ambiente para caminhar e andar de bicicleta; fortalecer a 



estrutura institucional e legislativa para a política de segurança no trânsito; e fazer face 
a questões mais amplas de cunho social e de governança que afetam a política de 
segurança no trânsito. 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34980/9789275320013-
por.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

Medir a vulnerabilidade social aos riscos naturais a nível 
distrital no Botsuana 

A vulnerabilidade social aos perigos naturais tornou-se uma questão importante em 
face da mudança climática. Para que as estratégias de redução de risco de desastres 
sejam efetivas, avaliações prévias de vulnerabilidade social devem ser realizadas. Este 
estudo aplica a metodologia de vulnerabilidade social dos agregados familiares para 
medir a vulnerabilidade social aos riscos naturais no Botsuana. Esta metodologia avalia 
estatisticamente os fatores socioeconômicos e demográficos que influenciam a 
capacidade das pessoas de lidar e se recuperar de riscos ambientais. Um total de 11 
indicadores foram utilizados para desenvolver o Índice de Vulnerabilidade Social 
Distrital (DSVI). A literatura informou a seleção de indicadores que constituem o 
modelo. O método de análise de componentes principais foi utilizado para calcular os 
pesos dos indicadores. 

Os resultados deste estudo revelam que a vulnerabilidade social é principalmente 
motivada pelo tamanho do agregado familiar, incapacidade, nível de educação, idade, 
pessoas que recebem a segurança social, estatuto de emprego, estatuto das famílias e 
níveis de pobreza, nessa ordem. A distribuição espacial das pontuações do DSVI mostra 
que Ngamiland West, Kweneng West e Central Tutume são altamente vulneráveis 
socialmente. Foi realizada uma análise de correlação entre os escores do DSVI e o 
número de domicílios afetados pelas inundações, mostrando uma correlação linear 
positiva. O governo, as organizações não-governamentais e o setor privado devem 
reconhecer que a vulnerabilidade social é diferenciada, e os programas de intervenção 
devem tomar conhecimento disso. 

FONTE:https://jamba.org.za/index.php/jamba/article/view/447/1140 

 

 

EUROCLIMA + impulsiona gestão de risco de secas e 
inundações nos Andes 

Um novo projeto chamado EUROCLIMA + secas e inundações nos Andes foi lançado. 



De 22 a 26 de abril, o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais 
(IDEAM) da Colômbia sediou o workshop regional, com participação dos Serviços 
Nacionais de Meteorologia e Hidrologia da Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e 
Venezuela, juntamente com outras 19 instituições da oeste da América do Sul. 

O projeto regional: O fortalecimento dos sistemas nacionais e regionais de 
monitoramento e gestão de risco para secas e inundações em um contexto de 
mudança climática e desertificação nos países andinos é financiado pela União 
Européia. Tem o seguinte objetivo principal: “Reduzir impactos sociais e econômicos 
associados a secas e inundações por meio do fortalecimento de capacidades e a 
articulação de instituições regionais, nacionais e locais envolvidas em secas e gestão de 
risco de inundações nos países ocidentais da América do Sul”. 

Os participantes do workshop EUROCLIMA foram informados sobre as atividades de 
seca da OMM. Robert Stefanski, chefe da Divisão de Meteorologia Agrícola, fez uma 
apresentação em vídeo sobre o Programa Integrado de Gestão de Secas (IDMP). Ele 
forneceu uma visão geral da colaboração de longa data sobre a seca com outras 
agências da ONU. O IDMP é co-patrocinado pela OMM e pela Global Water 
Partnership (GWP), juntamente com 35 organizações parceiras, e criou um  Helpdesk 
de Gestão de Secas  para auxiliar os Membros. O IDMP desenvolveu os  três pilares da 
gestão da seca  que são necessários para desenvolver políticas nacionais de seca bem-
sucedidas. Stefanski forneceu uma visão geral do  Sistema de Informações de Secas da 
América do Sul (SISSA - Sistema de Informações sobre as Sementes para a América do 
Sul) . 

A reunião de lançamento também teve mensagens de vídeo dos diretores dos NMHSs 
participantes, AEMET na Espanha, o Diretor do Escritório Regional da ONU para o 
Escritório Regional de Redução de Riscos de Desastres para as Américas; e a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.  

FONTE:https://public.wmo.int/en/media/news/euroclima-boosts-risk-management-of-droughts-and-

floods-andes 

 
 

 

Plataforma da ONU para mapear áreas de preservação 
ambiental completa 60 anos 

O Banco de Dados sobre Áreas Protegidas, mantido pela ONU Meio Ambiente e 
parceiros, completa 60 anos em 2019 com informações sobre 245 mil reservas, 
unidades de conservação e outros territórios sob medidas de preservação ambiental. A 
plataforma online, de acesso gratuito, consolidou-se como repositório de estatísticas 
que orientam a tomada de decisões em fóruns globais sobre meio ambiente. 



Em 1959, o então secretário-geral da ONU, Dag Hammarskjöld, estabeleceu a primeira 
lista de parques nacionais e reservas ambientais equivalentes. O catálogo viria a se 
tornar o atual Banco de Dados sobre Áreas Protegidas (WDPA, na sigla em inglês), um 
projeto conjunto entre as Nações Unidas e a União Internacional para a Conservação 
da Natureza (IUCN). A iniciativa é gerenciada pelo Centro Mundial de Monitoramento 
da Conservação, vinculado à ONU Meio Ambiente. 

Mas quais são as contribuições dessa plataforma para o bem-estar dos ecossistemas e 
das formas de vida, incluindo os seres humanos, que vivem no planeta? Exemplos não 
faltam. 

A Agência Espacial Norte-Americana (NASA), por exemplo, usa o banco de dados da 
ONU para informar gestores de recursos naturais sobre incêndios florestais dentro e 
no entorno de áreas protegidas. 

O Ministério da Saúde do Quênia utilizou as informações da iniciativa para uma análise 
de 2016 sobre o controle da malária. 

O portal também é a espinha dorsal de outras plataformas de governança e tomada de 
decisão, como a Ferramenta Integrada de Avaliação da Biodiversidade, que ajuda 
centenas de agentes do setor privado a incluir questões de biodiversidade em seus 
planejamentos e processos. 

Um artigo publicado em maio na renomada revista científica Nature ressalta como o 
banco de dados tem contribuído com a mensuração do cumprimento de objetivos e 
acordos internacionais, como as Metas Aichi de Biodiversidade. 

Esse conjunto de metas prevê, até 2020, a redução da perda de habitats naturais, a 
prevenção da extinção de espécies ameaçadas e a instituição de áreas protegidas em 
17% da superfície terrestre e em 10% das zonas marinhas e costeiras, entre outros 
compromissos. Com o fim do período para a implementação do programa de Aichi, a 
comunidade internacional está se preparando para adotar uma nova agenda de 
biodiversidade, sob a liderança do Secretariado Executivo da Convenção da ONU sobre 
Diversidade Biológica. 

A base de dados das Nações Unidas revela avanços — hoje, por exemplo, as áreas 
protegidas de ecossistemas marinhos já representam uma superfície maior que os 
territórios dos Estados Unidos e da Rússia combinados. Mas lacunas na conservação 
das espécies e na proteção dos ecossistemas naturais permanecem. 

Para atender às necessidades de informação dos decisores políticos, a plataforma 
virtual vai continuar a se desenvolver e se expandir. Nos próximos anos, o projeto deve 
fortalecer os vínculos com outros bancos de dados e iniciativas semelhantes, a fim de 
difundir informações mais abrangentes, além de representar melhor as áreas 
protegidas sob a governança de povos indígenas, comunidades locais e atores 
privados. 



Em breve, o programa também deve incluir áreas que trazem importantes benefícios 
para a conservação, embora não se enquadrem na definição de área protegida. 

“Iniciativas globais como o WDPA podem levar a mudanças reais. Depois da 
designação da Área Protegida Marinha da região do Mar de Ross, em 2017, por 
exemplo, os governos da Nova Zelândia e Estados Unidos proibiram a pesca em mais 
de 1 milhão de quilômetros quadrados de área protegida, numa tentativa de preservar 
mais de 16 mil espécies, incluindo o pinguim-de-adélia e a baleia minke”, afirma Naomi 
Kingston, chefe de programa para Conservação de Paisagens Terrestres e Marinhas, do 
Centro Mundial de Monitoramento da Conservação. 

“Esperamos continuar trabalhando com nossos incríveis parceiros por muitos anos 
anos ainda, canalizando o nosso conhecimento e expertise coletivos para apoiar a 
comunidade global, conforme nos concentramos em levar adiante metas exequíveis e 
realísticas, mas ambiciosas, para a conversação da biodiversidade.” 

Em novembro do ano passado, a plataforma online do Banco de Dados sobre Áreas 
Protegidas, chamada Protected Planet, firmou uma parceria com a Sociedade National 
Geographic e a IUCN para lançar o projeto Protected Planet Live, uma interface 
interativa que compila informações sobre o estado das áreas protegidas, sua gestão e 
seu papel na conservação da biodiversidade. 

Para acessar o conteúdo do banco de dados da ONU, acesse a plataforma Protected 

Planet clicando aqui. 

FONTE:https://www.unep-wcmc.org/news/60-years-of-tracking-our-protected-world 

FONTE: https://www.protectedplanet.net/ 

 

 

Comissão internacional aprova aumento do limite de 
carga para gases de refrigeração 

A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC, na sigla em inglês) aprovou nesta quinta-
feira (9) um aumento do limite de carga para gases refrigeradores A3 (inflamáveis) de 
150 g para 500 g, bem como um aumento no limite de carga para A2 e A2L 
(refrigerantes de baixa inflamabilidade) de 150 g para 1.200 g de armários frigoríficos 
comerciais autônomos sob o padrão IEC 60335-2-89. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), 
o aumento do limite de carga do propano para 500 g representa um forte avanço para 
o desenvolvimento de novas tecnologias no setor de refrigeração e ar condicionado no 
Brasil. 



O anúncio reverte a rejeição dos aumentos de limite anunciados em 12 de abril após a 
votação dos Comitês Nacionais da IEC. A reversão resultou de um erro de 
procedimento na votação da Malásia. A exclusão do voto na Malásia reduziu o total de 
votos negativos para oito (22,9%), o que tornou a votação geral positiva, assim 
aprovando o aumento nos limites de cobrança para refrigerantes A3, A2 e A2l. 

Em seu site (https://bit.ly/2UeBdZa), onde a votação completa dos Comitês Nacionais 
é mostrada, o IEC observou que a votação da Malásia “foi rejeitada devido à falta de 
justificativa”. 

“A EIA está contente com o avanço deste padrão revisado extremamente importante e 
cumprimenta a IEC por reagir rapidamente ao erro processual que inicialmente levou a 
uma rejeição incorreta da votação”, disse Clare Perry, líder da campanha climática do 
Reino Unido para a Agência de Investigação Ambiental (EIA, na sigla em inglês). 

“A aplicação segura de refrigerantes inflamáveis como o propano é fundamental para a 
implementação efetiva da legislação climática urgente, ou seja, a redução global de 
HFCs sob a Emenda Kigali do Protocolo de Montreal e do Regulamento Europeu 
relativo aos gases fluorados”, acrescentou Perry. 

“Esta norma abrirá caminho para a absorção generalizada de refrigeração comercial 
eficiente e rentável e favorável ao clima, e define o cenário para uma mudança tão 
necessária aos padrões de produtos para ar condicionado”. 

Os padrões da IEC servem de modelo para os países adotarem seus próprios padrões. 
A adoção de um padrão de limite de carga de 500 g em vitrines comerciais ampliaria o 
uso de hidrocarbonetos, permitindo que um único circuito fosse empregado em 
gabinetes maiores, em vez de múltiplos circuitos usando não mais que 150 g de gás 
refrigerante. 

Uma emenda à norma 60335-2-89 com uma carga mais alta para refrigerantes 
inflamáveis está em desenvolvimento desde 2014, quando a SC 61C criou um Grupo de 
Trabalho (WG4) para abordar o aumento do limite de cobrança. Em julho de 2018, os 
Comitês Nacionais votaram 75% no sentido afirmativo (superando o mínimo de dois 
terços) para aumentar o limite de cobrança em um procedimento provisório chamado 
projeto de votação do comitê (CDV). 

A votação sobre os limites de cobrança incluiu membros participantes (P) (países) no 
subcomitê da IEC (SC) 61C, que foi responsável pelo desenvolvimento do limite de 
carga proposto, bem como pelos membros observadores (O). A Malásia é um membro 
P. Em votação separada apenas para membros P, a proposta foi aprovada por 70,8% 
dos votos, superando o mínimo de dois terços exigido. 

Os membros P são obrigados a votar em todas as etapas e a contribuir para o 
desenvolvimento padrão, enquanto os membros O acompanham o trabalho, recebem 
documentos da comissão e têm o direito de enviar comentários. Os membros O 
também participam de reuniões e podem votar. 



A segurança de refrigerantes inflamáveis tem sido uma preocupação para os Estados 
Unidos e o Japão, ambos membros P, embora as avaliações de risco mostrassem que 
os requisitos para a carga mais alta a tornavam mais segura do que o limite atual de 
carga de 150 g. 

FONTE:https://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:52:0::::FSP_ORG_ID,FSP_DOC_ID,FSP_DOC_PIECE_ID:13

49,1017377,326940 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 

                    

 

 


