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ONU lança publicação em português com medidas 
técnicas para segurança no trânsito 

 

Trânsito em São Paulo. Foto: Fotos Públicas / Oswaldo Corneti 

A Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde 

(OPAS/OMS) divulgou nesta quarta-feira (9) a versão em português da publicação “Salvar 

Vidas”, que apresenta um pacote de medidas técnicas para a segurança no trânsito com base 

em evidências científicas. Essa ferramenta tem o objetivo de apoiar os tomadores de decisão e 



os profissionais que atuam na área nos esforços para reduzir significativamente o número de 

mortes e lesões nas vias. 

O pacote tem como eixos fundamentais a gestão da velocidade, a liderança na segurança no 

trânsito, o projeto e a melhoria da infraestrutura, as normas de segurança veicular, o 

cumprimento das leis de trânsito e, por fim, a sobrevivência pós-acidente. Se implementados 

de forma integrada, esses componentes facilitam o alcance das metas dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) relacionadas à mobilidade segura e sustentável. 

As ações apresentadas podem ajudar os países a reduzirem o número de mortes e lesões no 

trânsito; garantir a qualidade do ambiente para pedestres e ciclistas; fortalecer a estrutura 

institucional e legislativa para a política de segurança nas vias; e enfrentar questões sociais e 

de governança que afetam a política de segurança no trânsito. 

As metas 3.6 e 11.2 dos ODS visam reduzir, ao menos pela metade, o número de mortos e 

feridos no trânsito até 2020, bem como oferecer sistemas de transportes seguros, acessíveis e 

sustentáveis para todos até 2030. Evidências científicas comprovam, por exemplo, que um 

aumento de 5 km/h acima da média de 60 km/h em áreas urbanas é o suficiente para dobrar o 

risco de acidentes fatais. 

Panorama global 

A publicação atenta para o fato de as lesões no trânsito estarem entre as dez principais causas 

de morte em todo o mundo entre todas as faixas etárias. Esses eventos são responsáveis por 

tirar a vida de mais de 1,3 milhão de pessoas a cada ano, além de causarem uma série de 

lesões não fatais (estima-se que até 50 milhões de pessoas são atingidas). 

Globalmente, quase metade (49%) dos indivíduos que morrem nas vias são pedestres, ciclistas 

e motociclistas. Além disso, as lesões ocorridas no trânsito são a principal causa de morte 

entre jovens e adultos com idade entre 15 e 29 anos. 

FONTE:http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/34980/9789275320013-

por.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

ONU e parceiros lançam estudo sobre progressos no 
setor de energia 

Um relatório lançado por Banco Mundial, Organização Mundial da Saúde (OMS), a 
Divisão de Estatística das Nações Unidas e outros parceiros mostra o quanto falta para 
cumprir o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7, relacionado à energia. 

A boa notícia do estudo, apresentado em Lisboa, no início de maio, é que algumas 
áreas estão fazendo progressos reais. Duas delas são a expansão do acesso a 
eletricidade e o aumento de eficiência energética na indústria. 



África 

O documento analisa as quatro principais áreas do Objetivo, ou ODS, 7: acesso a 
eletricidade, combustíveis limpos para cozinhar, eficiência energética e energia 
renovável. 

O número de pessoas que têm acesso a eletricidade aumentou a partir de 2010, mas 
precisa evoluir mais rapidamente para alcançar a universalização. Hoje, 1 bilhão de 
pessoas vivem sem esse serviço. E, se o ritmo atual de crescimento continuar, 674 
milhões ainda estarão no escuro em 2030. 

Na África, pela primeira vez, o acesso está crescendo mais depressa do que a 
população. Nesse quesito, destacam-se Etiópia, Quênia e Tanzânia, que aumentaram 
os níveis de acesso em pelo menos 3% ao ano entre 2010 e 2016. 

Biomassa 

Já o país que mais aumentou o acesso em números absolutos fica fora da África. Trata-
se da Índia, que forneceu eletricidade a 30 milhões de pessoas nesse período. 

O indicador com menos melhorias foi o de uso de combustíveis limpos para cozinhar, 
algo que traz impactos importantes para a saúde. 

Três bilhões de pessoas, ou mais de 40% da população global, ainda preparam seus 
alimentos em fogões precários abastecidos com lenha e outros tipos de biomassa. O 
número deve cair para 2,3 bilhões se a atual trajetória de acesso se mantiver. 

Índia, Paquistão, Indonésia e Vietnã são os países que mais avançaram nesse aspecto, 
mas resta muito a ser feito. Segundo o relatório, é preciso melhorar a tecnologia dos 
fogões limpos e dar aos consumidores pobres condições de adquiri-los. 

Utilização 

No quesito eficiência energética, um dado chama a atenção: de 2010 a 2015, o 
Produto Interno Bruto (PIB) global aumentou quase duas vezes mais do que o 
abastecimento de energia primária. Isso mostra uma dissociação entre crescimento 
econômico e utilização de energia. 

A indústria puxou esse avanço, o que é muito importante, pois se trata do setor com 
maior consumo de energia em nível mundial. Já o progresso em setores como o de 
transportes, em particular o de frete, foi bem mais modesto. 

Finalmente, o novo estudo discute o tema das fontes renováveis, que correspondem a 
17,5% da utilização de energia global. 

Brasil 



O maior progresso se deu no setor de eletricidade. Agora, falta aumentar o uso de 
energias renováveis para transporte e aquecimento. Ambos os setores respondem por 
80% do consumo em todo o mundo. 

Nesse indicador, o Brasil se destacou nos últimos anos. Foi o único país, entre os 20 
maiores consumidores de energia, que ultrapassou consideravelmente a média global 
do uso de renováveis em todas as utilizações: eletricidade, transportes e aquecimento. 

(Apresentação: Mariana Ceratti, do Banco Mundial em Washington, para a ONU News) 

FONTE:https://trackingsdg7.esmap.org/ 

 

Ação necessária em água e desastres 
FONTE :  ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REDUÇÃO DE RISCO DE DESASTRES 
(UNISDR) 

 
Da esquerda: Mami Mizutori, chefe da UNISDR, Sra. Ameenah Gurib-Fakim, ex-presidente das Ilhas Maurício, e 
Dr. Han Seung-soo, presidente do Painel de Especialistas e Líderes de Alto Nível sobre Água e Desastres 
(HELP) 
  

De Denis McClean 

GENEBRA - São necessárias medidas urgentes para lidar com desastres relacionados à 
água, que representaram 90% dos 1.000 desastres mais graves que ocorreram desde 
1990, de acordo com o documento final - Fazendo cada Contagem de Queda - do 



Painel de Alto Nível sobre a Água, emitido em março para dar início à Década 
Internacional de Ação pela Água para o Desenvolvimento Sustentável. 

"As tragédias continuarão a se repetir se não abordarmos diretamente as questões de 
água e desastres em todos os níveis", disse o Dr. Han Seung-soo, presidente fundador, 
ao abrir a 11ª reunião do Painel de Especialistas e Líderes de Alto Nível. Água e 
Desastres (HELP) na sede da Organização Meteorológica Mundial em Genebra hoje. 

Citando o relatório, o Dr. Seung-soo disse que as Sessões Temáticas Especiais sobre 
água e desastres devem continuar a ser organizadas bienalmente na Assembleia Geral 
da ONU, para aumentar a conscientização política. 

“O financiamento para redução do risco de desastres relacionado à água deve ser 
dobrado globalmente nos próximos cinco anos. Metas específicas devem ser 
estabelecidas, como uma porcentagem fixa adequada do PIB nacional ”, disse ele. 

O Dr. Seung-soo, ex-Primeiro Ministro da República da Coréia e Enviado Especial da 
ONU sobre Redução do Risco de Desastres e Água, também apoiou os esforços para 
promover o ensino superior na redução do risco de desastres, incluindo estudos de 
políticas, ciência natural e tecnologia. 

Outras recomendações em consideração incluem a possibilidade de uma Cúpula das 
Nações Unidas sobre a Água, a criação de um Painel Científico da ONU sobre a Água e 
o fortalecimento do apoio aos Estados-membros da ONU na coordenação de questões 
hídricas. 

A Representante Especial da ONU para Redução do Risco de Desastres, Mami Mizutori, 
disse: “Reduzir o tamanho das populações vulneráveis à seca deve ser uma prioridade 
global dado nosso conhecimento e compreensão do fenômeno e o fato de que um 
bilhão de pessoas foram afetadas pela seca nos últimos vinte anos ”. 

Ela observou que as inundações, que agora respondem por 50% de todos os desastres 
relacionados ao clima, destacam como a redução do risco de desastres é tanto uma 
questão de desenvolvimento de longo prazo quanto uma estratégia necessária para 
prevenir desastres e salvar vidas a curto e médio prazo. 

Mizutori disse que o plano global para reduzir as perdas de desastres, a Estrutura de 
Sendai para Redução de Risco de Desastres, enfatiza a importância do investimento 
informado em risco em infraestrutura crítica, incluindo instalações de água, para evitar 
a criação de novos riscos. Ela teve o prazer de aceitar sua nomeação para AJUDA 
proposta pelo Dr. Seung-soo. 

A Sra. Ameenah Gurib-Fakim, ex-Presidente das Ilhas Maurício, pediu que a prevenção 
e redução do risco de desastres sejam integradas no planejamento nacional de longo 
prazo e que a educação sobre o risco de desastre seja intensificada em todos os níveis, 
especialmente devido ao impacto da mudança climática. 



O ex-copresidente do Painel de Alto Nível sobre a Água também observou que “muitos 
dos 17 ODS falharão se não abordarmos o SDG6” em referência ao ODS sobre o acesso 
à água potável e saneamento e a boa gestão dos ecossistemas de água doce. 

A Sra. Gurib-Fakim também recomendou que as questões transfronteiriças fossem 
abordadas, uma vez que 40% das pessoas vivem em bacias hidrográficas que cruzam 
fronteiras nacionais. 

Contagem de Quotas: Uma Agenda para a Ação da Água  foi divulgada por 
um  painel  de 11 Chefes de Estado e pede uma mudança fundamental na forma como 
o mundo gerencia a água para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
( ODS ) possam ser alcançados. 

FONTE:https://www.unisdr.org/archive/58108 

 

O sistema de aviso de inundação total: o que 

aprendemos desde 1990 e onde estão as lacunas 
FONTE :  INSTITUTO AUSTRALIANO DE RESILIÊNCIA A DESASTRES (AIDR)  

Abril de 1990 foi um mês de graves inundações no leste da Austrália. Dois meses 
depois, foi realizado um workshop nacional em que um grande número de 
especialistas em gestão de inundações procurou capturar as lições das inundações 
enquanto ainda estavam frescas. Muitos aspectos do gerenciamento dos eventos 
foram examinados, com alerta de inundação destacado como uma função-chave. Uma 
segunda reunião no ano seguinte resolveu produzir um manual de melhores práticas 
para ajudar a orientar os profissionais no desenvolvimento de serviços de alerta contra 
inundações. 

O termo 'Sistema de Alerta de Inundação Total' (TFWS) foi adotado para descrever a 
necessidade de integrar os muitos elementos de alerta efetivo. A necessidade de 
ajudar os que estão no caminho de uma inundação a compreender as advertências 
que receberam e a tomar medidas efetivas foi reconhecida como central. O manual foi 
publicado em 1995 e revisado e atualizado em 1999 e 2009. Este documento 
questiona o que mudou e melhorou no campo de alerta de enchentes desde 1990 e o 
que é necessário nos termos do TFWS para ajudar ainda mais as comunidades e 
indivíduos a gerenciar seu risco de inundação. 

FONTE:https://knowledge.aidr.org.au/media/5507/ajem-33-2-18.pdf 



 

Boletim vol. 67 (1) - 2018: edição especial sobre a água 

Esta edição especial da água do Boletim da OMM chama a atenção para os programas 
e atividades da OMM em ajudar os Estados-Membros e Territórios a encontrar 
soluções para os problemas que enfrentam em toda a cadeia de valor dos recursos 
hídricos. O conteúdo fornecerá ao leitor uma apreciação da profundidade do 
compromisso que está sendo feito pelas comunidades hidrológicas e meteorológicas 
da OMM em se mover em direção a um mundo onde todas as pessoas estejam seguras 
face ao aumento dos riscos relacionados à água e tenham acesso a água limpa. 

FONTE:https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=4448 

 

Hidroconferência: dos dados à decisão 

Genebra - Uma conferência global sobre serviços hidrológicos abordará a necessidade 
urgente de melhorar a previsão, o gerenciamento e a utilização dos recursos hídricos 
em uma era de crescente estresse hídrico, poluição e riscos como enchentes. 

A  HydroConference , de 7 a 9 de maio, reúne fornecedores e usuários de serviços 
hidrológicos para fortalecer o compartilhamento de conhecimento e a coordenação 
entre todos os participantes da água. Seu objetivo é estabelecer uma plataforma mais 
coordenada para informar a agenda internacional sobre desenvolvimento sustentável, 
redução do risco de desastres e mudança climática. 

“Estima-se que até 2050 pelo menos uma em cada quatro pessoas provavelmente 
viverá em um país afetado por escassez crônica ou recorrente de água doce. As 
inundações custam cerca de 120 bilhões de dólares por ano e as secas podem 
prejudicar o crescimento econômico. Portanto, é uma prioridade máxima melhorar a 
gestão sustentável dos recursos hídricos ”, disse Harry Lins, Presidente da Comissão de 
Hidrologia da Organização Meteorológica Mundial (WMO). 

"Mas não podemos administrar o que não medimos", disse ele. “Precisamos de 
serviços hidrológicos sólidos como base de uma tomada de decisão informada. E, no 
entanto, os sistemas de monitoramento hidrológico e a coleta de dados que sustentam 
esses serviços vitais para a sociedade estão sob pressão real ”, disse Lins. “É preciso 
agir agora para responder a esses desafios”. 



A Comissão de Hidrologia da OMM é responsável pelo fortalecimento dos serviços em 
toda a cadeia de valor dos recursos hídricos. Isso inclui coleta e compartilhamento de 
dados de água, monitoramento hidrológico e previsão, e serviços de aviso prévio de 
inundação e seca. 

“O crescimento populacional, a urbanização e a poluição estão aumentando a pressão 
sobre o abastecimento de água. A mudança climática está levando a um clima mais 
extremo e imprevisível, enquanto o derretimento das geleiras e a incursão de água 
salgada em fontes de água doce significam problemas para as gerações futuras ”, disse 
o Secretário Geral da OMM, Petteri Taalas. 

“Secas e inundações ilustram os problemas de pouca ou muita água. Políticas efetivas 
de inundação e seca podem ser implementadas apenas com dados e modelos para 
avaliar a frequência e a magnitude dos eventos extremos. Da mesma forma, o 
progresso em direção a metas como melhorar a eficiência do uso da água não pode ser 
calculado sem o monitoramento de águas superficiais, subterrâneas e reservatórios ”, 
disse Taalas. 

A OMM está convocando a HydroConference em parceria com outras organizações 
internacionais. Um segmento de alto nível contará com a presença de ministros e 
executivos de organizações da ONU para aumentar a colaboração na melhoria da 
disponibilidade e uso de serviços hidrológicos em todo o mundo, para alavancar o 
conhecimento e expertise combinados e para mobilizar apoio do setor público e 
privado para iniciativas importantes. . Acontece no início da Década Internacional 
(2018-2028) para Ação - Água para o Desenvolvimento Sustentável. 

Informações hidrológicas podem ajudar a responder perguntas como: 

• Qual é a quantidade, qualidade e distribuição dos recursos hídricos em nosso 
país, bacia hidrográfica e sub-bacia? Qual é o potencial para o desenvolvimento 
relacionado à água? O recurso disponível pode atender às demandas reais e 
previsíveis, incluindo as necessidades dos ecossistemas? 

• Como devemos planejar, projetar e operar projetos hídricos, como aqueles que 
envolvem construção hidráulica, tais como instalações hidrelétricas, navegação, 
esquemas de irrigação e drenagem, abastecimento de água doméstico e 
industrial, saneamento de água e restauração de rios? 

• Como nossas práticas de gestão de recursos hídricos impactam o meio 
ambiente, a economia e a sociedade? Como podemos planejar estratégias de 
gerenciamento sólidas? 

• Como podemos proteger as pessoas, a propriedade e os ecossistemas dos 
perigos relacionados à água, particularmente inundações, secas e poluentes? 

• Como podemos alocar água entre usos concorrentes, tanto dentro do país 
quanto através das fronteiras? 

• Como podemos atender aos requisitos regulamentares? 
• Como podemos desenvolver políticas de adaptação e mitigação de mudanças 

climáticas baseadas em evidências? Como podemos garantir o uso sustentável 
de nossos recursos hídricos? 



A Hidroconferência considerará o gerenciamento de dados hidrológicos, produtos 
hidrológicos e prestação de serviços. 

Uma nova iniciativa da OMM em gerenciamento de dados hidrológicos é a recém-
criada WMO  HydroHub . Este se esforça para apoiar a hidrometria no solo, 
fornecendo soluções operacionais inovadoras para os Serviços Nacionais de 
Meteorologia e Hidrologia e seus parceiros. Ao fazer isso, a WMO HydroHub faz o 
portfólio de conhecimento entre os membros da WMO - da ciência à tecnologia e 
serviços - disponível para apoiar o acesso a usuários finais de dados 
hidrometeorológicos e serviços de vários setores econômicos como serviços sob 
medida.  

Exemplos de produtos hidrológicos incluem programas integrados co-patrocinados 
pela OMM sobre o manejo de enchentes e secas. Um novo Status Hidrológico e 
Sistema de Perspectivas da WMO (HydroSOS) se esforça para construir um sistema 
operacional para avaliar o status atual dos sistemas hidrológicos de águas superficiais e 
subterrâneas, e prever como eles mudarão no futuro.  

Sessões sobre serviços hidrológicos / entrega de produtos abordarão como alcançar 
usuários-alvo, fornecer informações oportunas e úteis e receber feedback dos usuários 
para melhorar continuamente a qualidade e o impacto dos produtos. 

Para mais informações, contate: Clare Nullis, media 
officer. Email  cnullis@wmo.int . Tel 41227308478 ou Celular 41797091397 

O site da HydroConference está  aqui 

 FONTE:https://public.wmo.int/en/media/press-release/hydroconference-from-data-decision 

 

Apoio a ações comunitárias sobre redução de desastres 

causados por enchentes ao longo do rio Gâmbia 

O Escritório Regional da UNESCO em Dakar apoiará a Agência Nacional de Gestão de 
Desastres (NDMA) para organizar um programa comunitário de conscientização sobre 
enchentes, nas comunidades ribeirinhas de Jarra Soma e Basse, na Divisão de Baixo Rio da 
Gâmbia, entre 8 e 12 anos. e 12 de maio de 2018. 

Jarra Soma e Basse, na Divisão do Baixo Rio da Gâmbia, sofrem constantes inundações 
devido às suas proximidades do rio Gâmbia. A vulnerabilidade da Gâmbia aos efeitos 
das mudanças climáticas é devida à sua baixa natureza terrestre, com a diminuição das 
coberturas florestais e a contenção adequada para mitigar os impactos das 
inundações. De 2010 até hoje, a maior parte do país tem experimentado extensas 



inundações repentinas com menos ou nenhuma capacidade de resiliência para 
enfrentar. Isto tem graves consequências na educação, na saúde da comunidade e nos 
meios de subsistência. 

Em 2010, por exemplo, as inundações repentinas resultaram na declaração de um 
estado de emergência nacional. Este desastre afetou diretamente 2673 famílias. O 
número total de pessoas afetadas foi de 35.000, incluindo 13 mortes. Consciente do 
tamanho da população da Gâmbia, esses números são considerados muito altos. 

Anos subsequentes experimentaram igualmente efeitos similares de inundações 
repentinas em todo o país. Em 2015, o número de pessoas afetadas por desastres foi 
de 5.757 pessoas, em 2016, o número foi de 15.190 pessoas afetadas e, em 2017, mais 
de 28, 472 foram afetadas por perigos, sendo as enchentes as mais comuns. 

Para mitigar os riscos decorrentes de riscos naturais, como inundações, aqueles em 
risco devem ser informados sobre os perigos e as medidas de proteção disponíveis, e 
bem versados nas habilidades de prevenção e resiliência. 

As atividades a serem realizadas compreendem oficinas de treinamento sobre 
identificação e mapeamento de perigos comunitários com foco em inundações, 
atividades de treinamento em planejamento físico comunitário e construção 
resiliente, atividades de sensibilização de rádio e outras mídias sobre a prevenção de 
enchentes e outros perigos ao redor do entorno. Além disso, serão realizadas 
atividades de simulação baseadas na escola, com foco na proteção e segurança da 
criança. O NMDA introduzirá as crianças em idade escolar à ideia de redução do risco 
de desastres e as treinará para identificar pontos críticos da comunidade em relação a 
inundações, fatores e consequências e o amplo ensino e orientação sobre conservação 
ambiental. As atividades baseadas na comunidade consistirão na identificação prática 
dos riscos e no mapeamento dos recursos da comunidade para mitigar tais riscos. 

A UNESCO tem um papel vital a desempenhar na construção de uma cultura global de 
preparação e mitigação de desastres. 

A Organização está intimamente envolvida na mudança conceitual do pensamento 
para longe da reação pós-desastre à ação pré-desastrosa. A redução de desastres 
enfatiza o papel crucial do pensamento e da ação humana na minimização do risco. 

FONTE:https://reliefweb.int/report/gambia/supporting-community-actions-disaster-reduction-

flooding-along-gambia-river 

 

 

 

 

 



 

EVENTOS 

 

Empregos 

A INEE tem o prazer de ajudar os seus parceiros nos esforços de recrutamento, 
compilando e circulando vagas de emprego. Possíveis empregadores podem enviar 
anúncios de emprego, preenchendo o formulário simples de vaga de emprego (login 
necessário). Por favor, note que o INEE não é responsável por coletar ou encaminhar 

currículos e outros materiais de inscrição para os candidatos. 

Para receber o email de Jobs semanal da INEE, selecione a Listagem de 

Trabalhos no seu perfil online . 

FONTE:http://www.ineesite.org/en/jobs?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=6aecaba288-

Job_Listing_2017_10_27&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-6aecaba288-25743853 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 

 


