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Liberações químicas associadas a inundações 

Este folheto fornece informações breves sobre a Natech e outras libertações químicas 
causadas direta ou indiretamente por ciclones. É um extrato da publicação da OMS 
Liberações químicas causadas por desastres - informações para autoridades de saúde 
pública. Este folheto centra-se especificamente nos lançamentos químicos associados a 
inundações. 

Os principais temas do folheto são: 

 Avaliação de risco 
 Prevenção de exposição 
 Avaliação e gestão médicas 
 Comunicação de risco e crise 

WHO 2018. Este documento é compartilhado sob uma  licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO . 

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272392/WHO-CED-PHE-EPE-18.02-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 
IPT lança curso em vídeo para auxiliar operações do Plano 
Preventivo de Defesa Civil, que comemora 30 anos de 
criação 
 
Os principais desastres naturais no Brasil são as inundações e os movimentos de massa, 
principalmente os deslizamentos de terra – quando acontecem, a Defesa Civil é um dos 
órgãos acionados. Para organizar as ações destinadas a minimizar as consequências para 



as populações que vivem em áreas de risco, um dos mais importantes e efetivos 
trabalhos é o Plano Preventivo de Defesa Civil – o PPDC, como também é conhecido, é 
o tema do recém-lançado curso em vídeo direcionado aos profissionais da área e 
produzido pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). 

O PPDC é um instrumento de convivência com os riscos que foi criado no estado de São 
Paulo em 1988, em uma parceria da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, IPT e 
Instituto Geológico (IG), a fim de que o poder público se antecipasse aos desastres e 
retirasse os moradores antes da ocorrência de deslizamentos e inundações. 

O programa é implantado todos os anos no dia primeiro de dezembro, que é o início da 
Operação Chuvas de Verão em São Paulo, e continua usualmente até 31 de março, 
funcionando a partir de três parâmetros: acumulado de chuvas de três dias, previsão 
meteorológica e vistorias de campo que, juntos, irão definir as ações da Defesa Civil. 

Três pesquisadores da Seção de Investigações, Riscos e Desastres Naturais do IPT – 
Eduardo Soares de Macedo, Fabrício Araújo Mirandola e Marcelo Fischer Gramani – e o 
diretor de inovação e negócios do Instituto, Agostinho Tadashi Ogura, apresentam no 
curso em vídeo como operacionalizar o PPDC especificamente para deslizamentos, 
compreender sua base teórica e seu mecanismo de funcionamento. 

A intenção é disseminar o conhecimento em São Paulo, outros estados e até mesmo em 
outros países, já que o curso de 30 minutos está disponível em português e nas versões 
legendadas em espanhol e em inglês. Além da vídeo aula, o IPT está disponibilizando 
cinco vídeos curtos sobre temas correlatos ao PPDC: vistorias de campo, pluviômetros, 
Coeficiente de Precipitação Crítica (CPC), tipos de movimentos de massa e população 
afetada por desastres. 

Confira abaixo o curso na íntegra, que está disponível no canal do IPT no YouTube: 

FONTE:https://www.youtube.com/watch?v=gVfcVmlAMGs&list=PLNLlwX5KFdiVedHANMyCh9RmFW
T0QmGlb 

 

 

Quadro federal de mapeamento de inundação 

O objetivo deste documento é apresentar os documentos da Série de Diretrizes de 
Mapeamento de Inundações Federais e fornecer uma estrutura de como cada um se 
encaixa no ciclo de vida do mapeamento de inundação geral. Especificamente, este 
documento fornecerá um breve histórico dos esforços de mapeamento de inundações 
passados e presentes no Canadá, um breve resumo das funções e responsabilidades de 
mapeamento de inundações, visão e princípios para o mapeamento de inundação e uma 
visão geral do conteúdo do conjunto de documentos que a Série de Diretrizes de 
Mapeamento de Inundações Federais. Juntos, esses documentos fornecem detalhes 



sobre aspectos técnicos das seguintes atividades relacionadas ao mapeamento de 
inundação: 

 Investigação Hidrológica e Hidráulica 
 Mapeamento de inundações 
 Avaliação de risco 
 Estimando os efeitos da previsão de mudanças climáticas na modelagem de 

inundação 
 Aquisição de dados LiDAR 
 Planejamento de uso da terra.   

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/62315_gip112v20en.pdf 

       

Mapeamento de inundações 

Esta publicação faz parte da série Flood Management Tools, que está sendo compilada 
pelo Programa Associado de Gerenciamento de Inundações. O objetivo desta 
publicação é fornecer orientação para realizar exercícios de mapeamento de inundações 
para os vários processos de planejamento em nível local ou nacional. Abrange questões 
como mudanças nos usos da terra e mudanças climáticas; regulamentos de uso da terra 
e códigos de construção; impactos da urbanização; Resposta de emergência; gestão de 
ativos; seguro contra inundações; ou consciência pública geral. 

FONTE:http://www.floodmanagement.info/publications/tools/APFM_Tool_20.pdf 

 

Nota Temática sobre Prevenção do Extremismo Violento 
Esta Nota foi criada e desenvolvida pelo subgrupo sobre Juventude, Violência e  
Consolidação da Paz, decorrente do Grupo de Trabalho da INEE sobre Política Educativa. 
Embora seja ainda limitado o consenso sobre a forma de se definir extremismo violento, 
esta Nota destaca alguns dos conceitos e definições mais usados, apresenta as linhas de 
pensamento corrente e pesquisa atualizada, bem como identifica alguns exemplos de 
como a educação pode contribuir para a prevenção do extremismo violento. Neste 
contexto, a INEE não assume uma posição em particular. 
 
Esta Nota é a mais recente conquista do esforço da INEE em reunir recursos sobre 
educação e prevenção do extremismo violento (PEV), em todo o mundo, com o intuito 
de ajudar decisores políticos, professores, diretores, formadores e investigadores a 



compreenderem melhor a relação entre educação e extremismo violento e a promover 
o.'rosto'.positivo.da educação. 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/INEE_ThematicPaper_PVE_POR.pdf 

 

Declaração provisória da OMM sobre o estado do clima 
global em 2018 

Esta declaração provisória sobre o estado do clima global fornece uma avaliação do 
estado do clima global durante o período de janeiro a setembro do ano em questão.   

Por mais de 20 anos, esses relatórios foram publicados nos seis idiomas oficiais das 
Nações Unidas para informar governos, agências internacionais, outros parceiros da 
OMM e o público em geral sobre o clima global e as tendências e eventos climáticos e 
climáticos significativos no mundo. níveis regionais. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/62261_wmoprovisionalstatementonthestateof.pdf 

 

 

ONU Brasil celebra 70 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos 

O dia 10 de dezembro é reconhecido em todo o mundo como o Dia Internacional dos 
Direitos Humanos, por marcar a aprovação pela Assembleia Geral da ONU em 1948 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), como uma resposta às atrocidades 
da Segunda Guerra Mundial. Em 2018, o documento completa 70 anos. 

Para celebrar o aniversário, a ONU Brasil promoveu concurso de redação e artes visuais 
sobre direitos humanos, que envolveu estudantes de ensino fundamental e médio de 
todo o Brasil. 

O resultado foi publicado nesta segunda-feira (10), em uma edição reunindo os 
melhores textos e desenhos entre as mais de 400 contribuições enviadas de todo o país. 

Disponível em mais de 500 idiomas, a Declaração é o documento mais traduzido da 
história. Em 1948, quando foi adotada, tinha o propósito de ser uma carta de direitos 
global, estabelecendo um patamar mínimo a ser observado pelos Estados para a 



proteção de todas as pessoas, em todas as partes do mundo. Até o presente, ela é o 
mais próximo que os Estados chegaram de ter uma constituição internacional. 

Apesar de, inicialmente, não possuir efeitos vinculantes, vários de seus artigos foram 
progressivamente reconhecidos como normas que Estado nenhum do mundo, 
independentemente de seu status junto às Nações Unidas ou de compromissos 
firmados, pode deixar de observar, como a vedação à tortura e à discriminação e o 
reconhecimento da dignidade e da personalidade jurídica de todos os seres humanos. 

Seus 30 artigos foram também reconhecidos como interdependentes, indivisíveis e 
universais, o que significa que os direitos humanos constituem um todo coeso e inter-
relacionado, que não pode ser segmentado em compartimentos estanques e que não 
comporta exceções em nome de tradições ou culturas que venham a violar a proteção 
internacional à pessoa humana. 

A Declaração Universal inspirou democracias e constituições em todo o mundo, inclusive 
a Constituição Federal de 1988 no Brasil. A ONU tem atuado, em parceria com Estados 
e outros atores, para reforçar o compromisso com os direitos humanos à vida, à 
liberdade, à segurança pessoal, à saúde, à educação, à moradia, à participação na vida 
cultural, dentre outros. 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, documento que guia as ações da 
comunidade internacional para os próximos anos, engloba de maneira integrada a 
promoção dos direitos humanos e estabelece um conjunto de 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), que buscam reduzir as desigualdades em todas as 
suas formas. 

Destacamos a importância do ODS 4, Educação de Qualidade, para o progresso no 
campo dos direitos humanos, já que suas metas incentivam uma educação voltada para 
a cidadania global e para o respeito à diversidade e aos direitos universais. 

Que mundo queremos nos 70 anos da DUDH? 

Para celebrar os 70 anos da Declaração e assegurar que meninas e meninos saibam seus 
direitos e os direitos dos outros, a ONU Brasil promoveu concurso voltado a escolas de 
ensino fundamental e médio. 

Convocou estudantes de todo o país a desenvolver uma interpretação própria sobre os 
direitos humanos, expressa por meio de uma redação ou de artes visuais, de modo a 
responder à pergunta “Que mundo queremos nos 70 Anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos?”. 

O concurso buscou desenvolver a capacidade de interpretação crítica dos/as estudantes 
a respeito da construção de sociedades mais justas, igualitárias e com paz, a partir da 
importância dos direitos humanos. 



Entre as centenas de trabalhos recebidos e dezenas de instituições de ensino envolvidas, 
uma delas se destacou pela expressividade das contribuições enviadas e pela 
mobilização de professoras e professores. 

O Centro de Educação Científica (CEC) funciona na cidade de Caxias, interior do 
Maranhão, a 70 quilômetros de Teresina, e é um dos centros vocacionais do Instituto de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA). 

No dia 30 de novembro, a ONU Brasil realizou visita à unidade para entregar certificados 
de reconhecimento a Mainã, 12 anos, melhor Arte Visual – Ensino Fundamental, 
Frankilson, 14 anos e Mágila, 15 anos, que receberam menções honrosas na mesma 
categoria. 

A visita permitiu que a ONU Brasil conhecesse os trabalhos desenvolvidos por 
estudantes e pelo corpo docente nas áreas de ciência, robótica, meio ambiente, 
tecnologia e história. 

“O meu pai colocou em um quadro o meu certificado, e eu achei bem legal isso. Eu fiquei 
muito feliz de ter ganhado nesse concurso da ONU, e isso vai ficar para sempre na minha 
memória”, disse Mainã. A estudante preparou desenho sobre a igualdade de direitos da 
população LGBTI. Para ela, ninguém deve ser discriminado apenas por ter uma 
orientação sexual ou identidade de gênero diferente da norma. 

O pai e o avô de Frankilson assistiram à cerimônia de certificação. O estudante, que se 
destaca na escola pelos desenhos e caricaturas, percebeu que na sua cidade nem todos 
os lugares estavam adaptados a cadeirantes. Por isso, ele enviou à ONU uma arte sobre 
a importância da acessibilidade e da inclusão de pessoas com deficiência. 

De acordo com Mágila, o seu desenho “era muito simples, mas a explicação para ele é 
top”. A estudante disse que se inspirou na natureza, que seria “a maior expressão de 
liberdade e direito que conheço”. 

As raízes da árvore que a estudante enviou significavam que independentemente de 
onde os seres humanos estejam, eles nunca podem se esquecer de onde vieram. 

Géssica Brenda, de 14 anos, disse que a visita da ONU à escola foi muito importante. 
“Amei conhecer um pouco mais sobre o que a ONU faz e a história dos 70 anos da 
Declaração. Apesar de serem apenas 30 artigos, eles são os responsáveis por manter a 
justiça na sociedade. Sem eles, vamos ter uma sociedade muito ruim, que reprime as 
pessoas”. 

A estudante, que participava da mostra científica da escola, desenvolveu um protótipo 
de carro autônomo, com sensores que, no futuro, podem contribuir para a inclusão de 
pessoas com deficiência visual no trânsito. 

O IEMA foi criado em janeiro de 2015, com o intuito de ampliar a oferta de educação 
profissional técnica no Maranhão. Em 2018, a rede deve atingir pelo menos 48 
municípios maranhenses com a implantação de unidades plenas e vocacionais. 



A unidade em Caxias é uma das 13 unidades vocacionais em funcionamento no estado. 
Para o reitor do Instituto, Jhonatan Almada, “a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos é um grande marco civilizacional para a humanidade. Na ocasião dos seus 70 
anos, é extremamente necessário comemorar, relê-la, discuti-la e conhece-la, para que 
os nossos estudantes tenham mais uma ferramenta para o seu desenvolvimento 
enquanto cidadãos”. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2018/12/brz_shs_concurso_70_dudh_por_2018_-FINAL.pdf 

 

Cooperação: Copeco e ASB-Alemanha fortalecem 
sistemas de alerta antecipado no sul de Honduras 

O Arbeiter Samariter Bund (ASB-Alemanha) apresentou hoje uma grande doação de 
equipamentos para a Comissão Permanente de Contingências (Copeco), a fim de 
alcançar o fortalecimento dos sistemas de Flood Aviso Prévio (SATI), no sul do país . 

A doação consiste principalmente de medidores de chuva, sirenes, desktops e laptops, 
sistemas de posicionamento global GPS, painéis solares, baterias, alto-falantes, caixas 
de ferramentas, pinturas para balanças de ponte entre outras ferramentas. 

O equipamento foi entregue pelas autoridades ASB Comissário Nacional da Copeco, 
Carlos Cordero, em nome do Ministro Lisandro Rosales, mais tarde a ser enviados e 
distribuídos equitativamente nos Comitês Municipais de Emergência (Codem) e comitês 
de emergência local (CODEL) de as áreas de intervenção. 

Mirko Oliver Huber, coordenador de programas para a América Central e Caribe da 
República da Alemanha, Alejandro Zurita, diretor regional da ASB para a América Latina 
e técnicos técnicos da Sat de Copeco, estiveram presentes na cerimônia de entrega. 

"Esta concessão vai reforçar nossas medidas preventivas para proteger as vidas de 
hondurenhos especialmente nas capacidades Região Sul, é através da promoção de 
prevenção e preparação para desastres a nível local, o que contribuirá para diminuir e 
prevenir os efeitos negativos dos desastres causados pelas enchentes ", disse Carlos 
Cordero, vice-comissário nacional da Copeco. 

Cordero também reiterou o compromisso de continuar trabalhando no bem-estar para 
os cidadãos de forma eficaz, transparente e com o apoio dos amigos da comunidade 
internacional ASB Alemanha como a Associação de Desenvolvimento Pespirense 
(ADEPES) que trabalharam em benefício da população vulnerável Está localizado nas 
proximidades das bacias dos rios Goascorán e Nacaome. 



"Este é também um reforço do departamento de Copeco em Valle sobre a questão da 
prevenção e resposta às ameaças de ambos os rios, ADEPES fortaleceu comitês zonas 
de emergência e de intervenção municipais como de emergência escola comitês para 
trabalhar a gerenciamento de risco de uma plataforma preventiva ", disse o funcionário 
da Copeco. 

Alianças 

entrega do equipamento é parte do "Reduzir o risco de inundar a população mais 
vulnerável na pobreza inserido bacia do rio Lempa, Goascorán em Honduras e El 
Salvador" projecto implementado nas áreas acima referidas. 

Por sua parte, o chefe de Sistemas de Aviso Prévio Copeco, Juan José Reyes, que fez 
trabalho de campo e avaliações por seis meses para alcançar a implementação deste 
projecto, disse que esta aliança com o governo alemão é muito importante e proveitoso 
para Honduras . 

Satisfação 

A ASB apoiou a Copeco em questões de prevenção por dois anos e seus funcionários 
reiteraram que continuarão a prestar assistência porque estão satisfeitos com os 
resultados obtidos no tempo que precisam trabalhar lado a lado. 

Eles também confiaram que, no tempo em que estiveram no país, viram que Honduras 
e Copeco fizeram progressos consideráveis em termos de prevenção, por meio de 
pessoal bem treinado e treinado e de equipamentos modernos. 

A ASB é uma organização sem fins lucrativos, não governamental, apolítica e não-
denominacional na Alemanha, iniciou suas operações em Honduras em 1998, 
fornecendo assistência humanitária em resposta à catástrofe causada pelo furacão 
Mitch. 

Atualmente, a ASB está executando um programa regional de ajuda humanitária na 
América Central em resposta aos efeitos da seca que afetou milhares de famílias 
camponesas vulneráveis a esse fenômeno climático. 

FONTE:http://www.copeco.gob.hn/content/cooperaci%C3%B3n-copeco-y-asb-alemania-fortalecen-
sistemas-de-alerta-temprana-en-el-sur-de 

 

 

 

 

 



EVENTO REALIZADO EM SANTA CATARINA 

Mês da prevenção e resiliência 

 
Realizado durante o mês de novembro pela Secretaria de Estado da Defesa Civil de Santa Catarina, 
em parceria com os municípios catarinenses, uma série de atividades. O principal foco é relembrar a 
passagem dos 10 anos do "Desastre de 2008", na ocasião 135 pessoas perderam a vida. A iniciativa 
vai fomentar o debate e reflexão sobre a importância das políticas nacionais e internacionais de 
Redução de Risco e Desastres (RRD). 

O seminário contou no dia 22/11 (Itajai) com a presença do Promotor da ONU 
(Campanha Cidades Resilientes), Sidnei Furtado, e Moema Dutra Freire, representante 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

 

                      

 



 

 

Moema Freire – PNUD- ONU 



 

Moema Freire – PNUD- ONU 

 

 

 

Sidnei Furtado – Promotor Brasil da Campanha Cidades Resilientes – UNISDR -ONU 



             

Sidnei Furtado – Promotor Brasil da Campanha Cidades Resilientes – UNISDR -ONU 

 

 

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 

                    


