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Fundo de População da ONU firma parceria com MP em 
assistência humanitária, saúde sexual e reprodutiva 

 

Termo de parceria foi assinado pelo representante do UNFPA no Brasil, Jaime Nadal, 
pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e pela procuradora federal dos 
Direitos do Cidadão, Deborah Duprat. Foto: UNFPA Brasil/Giselle Cintra 

O Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e o Ministério Público Federal 
(MPF) firmaram na segunda-feira (11) uma parceria para promover ações de saúde 
sexual e reprodutiva e assistência humanitária no Brasil. A cooperação prevê mais 
diálogo entre as instituições, com a realização de seminários, grupos de trabalho e 



reuniões periódicas. A colaboração também inclui apoio à gestão em situações de 
crise, como desastres naturais, emergências sanitárias e processos migratórios. 

Durante reunião para assinar o memorando da parceria, a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, afirmou que a iniciativa “visa atender exatamente aos mais 
frágeis, aos mais pobres, aos excluídos”. “Esse trabalho vem em socorro daquilo que 
estamos presenciando hoje no mundo, que é um movimento discriminatório e 
xenofóbico”, acrescentou a magistrada. 

Também presente, o representante do UNFPA no Brasil, Jaime Nadal, lembrou que o 
organismo da ONU “tem sido muito atuante junto à Procuradoria e a outras instâncias 
do Estado brasileiro na resposta a crises humanitárias de Roraima, junto à população 
venezuelana”. 

Com a nova cooperação entre a agência e o MPF, o dirigente acredita que será possível 
desenvolver ações de forma articulada, rápida e efetiva. 

De acordo com os termos da parceria, as instituições assumem o compromisso em 
colaborar de forma ampla e direta na promoção de diálogos técnicos e culturais, por 
meio de visitas de representantes, troca de documentos — como material 
bibliográfico, estudos e estatísticas —, organização de seminários, capacitações e 
outras atividades. O intercâmbio entre os organismos terá como foco tanto o público 
geral quanto populações específicas em contextos de crise. 

Raquel Dodge ressaltou a importância do documento e destacou que os órgãos 
nacionais e internacionais devem unir forças para o diálogo em torno dos direitos 
fundamentais. 

Para a implementação da cooperação, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão 
(PFDC/MPF) vai trabalhar junto com a Secretaria de Cooperação Internacional do 
Gabinete da Procuradora-Geral da República (SCI/PGR). O Ministério Público e o 
UNFPA atuarão para fortalecer as questões sobre população na Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável da ONU. 

A procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, também participou 
do evento de formalização e assinatura da parceria. 
FONTE:https://brazil.unfpa.org/pt-br/news/unfpa-e-mpf-assinam-memorando-de-sa%C3%BAde-

sexual-e-reprodutiva-e-assist%C3%AAncia-humanit%C3%A1ria 

 

 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência 

A Convenção tem o objetivo de assegurar às pessoas com deficiência os seus direitos 
de cidadãos e o respeito à sua dignidade.  
 



FONTE:https://brazil.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/convencao_direitos_pessoas_com_deficiencia.pdf 

 

 

Manual dá diretrizes para arquitetura e engenharia de 
hospitais universitários federais 

 

Hospital Universitário de Dourados (MS). Foto: EBSERH. 

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e o Escritório das Nações 
Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS) publicaram este mês manuais de arquitetura 
e engenharia para hospitais universitários federais vinculados à instituição. 

O “Manual de Especificação de Materiais de Revestimento em Hospitais 
Universitários” e o “Manual de Diretrizes de Sustentabilidade para Projetos de 
Arquitetura e Engenharia em Hospitais Universitários” da Rede ENSERH estão 
disponíveis gratuitamente online (clique aqui). 

O material será utilizado pela equipe de arquitetura e engenharia da Rede EBSERH, 
mas também pode ser empregado como referência por outros hospitais e escritórios 
de arquitetura. 

Os documentos trazem orientações para a definição dos materiais de revestimentos e 
de sistemas de infraestrutura, como ar condicionado, aquecedor e captação de água e 
energia solar. Também propõem técnicas e materiais que contribuem para a 
sustentabilidade, reduzindo o consumo de energia e de água e, consequentemente, o 
impacto ambiental da edificação. 

As diretrizes também têm como objetivo garantir o bem-estar dos usuários dos 
espaços e melhorar a operação e a manutenção dos sistemas de infraestrutura. Tais 



metas estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 
Agenda 2030, principalmente o ODS 4 — educação de qualidade — uma vez que as 
instalações serão utilizadas para o ensino. 

Os manuais são resultado de uma cooperação entre o UNOPS e a EBSERH. Durante o 
período de execução do projeto, também foram elaborados documentos como 
roteiros de planejamento assistencial hospitalar e de análise de projetos e 
documentação padronizada de suporte. 

“O objetivo destes manuais é ter uma aplicação prática, facilitando os trabalhos das 
áreas técnicas de infraestrutura da EBSERH”, explica o gerente de projetos do UNOPS, 
Rafael Esposel. 

Atualmente, os conceitos dos manuais já estão sendo aplicados em projetos-piloto de 
sete hospitais universitários federais, sendo que os da Universidade Federal do Amapá 
(UNIFAP) e da Unidade Materno Infantil da Universidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD), no Mato Grosso do Sul, já estão em fase de obras. 

Claudia Valenzuela, representante do UNOPS no Brasil, ressalta que os manuais são 
fruto de um trabalho conjunto. “Esse tipo de cooperação é muito importante para 
ampliar a capacidade dos nossos parceiros, impactando diretamente na maneira como 
os hospitais de ensino são projetados e construídos”. 

O vice-presidente da Rede EBSERH, Arnaldo Medeiros, ressalta a importância da troca 
de conhecimento entre as instituições. “Além de possibilitar a criação de projetos para 
novos edifícios, novos hospitais, a EBSERH terá ainda o incremento de novas 
tecnologias, uma vez que os manuais transferem o conhecimento do UNOPS, podendo 
replicá-los para projetos futuros”, explica Medeiros. 

O Manual de Revestimento é uma ferramenta auxiliar no processo de seleção e 
especificação de materiais de revestimentos, fornecendo informações básicas sobre os 
principais materiais utilizados no revestimento de paredes, pisos, tetos e forros, além 
de listar os critérios para avaliação e definição dos tipos de materiais mais apropriados 
para cada setor funcional. 

De acordo com Pedro Moura, analista na área de arquitetura da EBSERH, “o manual 
indica a especificação correta dos materiais para a definição do padrão de cada 
hospital, o que vai dar uniformidade aos ambientes e facilidade de substituição na 
manutenção predial e também na definição de procedimentos operacionais padrão 
(POPs) para higienização”. 

Para a enfermeira Bárbara Tavares, do Hospital Universitário da Universidade Federal 
de Santa Catarina (UFSC), o documento surge em um momento oportuno. “Meu 
grande sofrimento hoje é a falta de padronização, que inviabiliza boa parte do trabalho 
da higienização e limpeza. Acredito que somente quem conhece e sabe do que 
realmente precisa, alcança resultados satisfatórios”, diz a profissional que atua no 
setor de hotelaria. 



Já o Manual de Sustentabilidade representa um passo inicial para a concretização de 
uma ferramenta a ser utilizada desde o início do planejamento de obras e da 
manutenção dos hospitais da rede. 

Segundo Ludmila Fernandes, arquiteta do Hospital Universitário Onofre Lopes (Huol-
UFRN), as diretrizes sustentáveis para os projetos arquitetônicos e complementares 
servirão de norteadores para identificar, entre as várias possibilidades de sistemas e 
soluções, a que é mais viável e compatível com as especificidades locais. “Isso 
possibilitará obter o menor impacto ambiental e também ser mais eficiente do ponto 
de vista de economia e do conforto ambiental”, afirma. 

UNOPS 

O UNOPS é um organismo operacional das Nações Unidas. Em todo o mundo, o 
escritório apoia o Sistema ONU, seus parceiros e governos a fornecer soluções nas 
áreas de assistência humanitária, desenvolvimento, paz e segurança. Sua missão é 
ajudar as pessoas a melhorar suas condições de vida e os países a alcançar a paz e o 
desenvolvimento sustentável, de acordo com os objetivos da Agenda 2030. 

O organismo das Nações Unidas foca seu trabalho na implementação de projetos e 
está comprometido com os valores da ONU e com a eficiência do setor privado. Os 
serviços prestados pelo UNOPS abrangem as áreas de infraestrutura, gerenciamento 
de projetos, compras, gestão financeira e recursos humanos. 

Os parceiros solicitam os serviços para complementar suas próprias capacidades, 
aumentar a velocidade, reduzir riscos, promover a relação custo-benefício e melhorar 
a qualidade de seus projetos em diferentes áreas. 

EBSERH 

Vinculada ao Ministério da Educação, a EBSERH atua na gestão de hospitais 
universitários federais. O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os 
serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e 
promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas. 

A empresa, criada em dezembro de 2011, administra atualmente 40 hospitais e é 
responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 
Universitários Federais (REHUF), que contempla ações em todas as unidades existentes 
no país, incluindo as não filiadas à rede. 

FONTE:http://www.ebserh.gov.br/sites/default/files/legislacao/2019-

02/Diretrizes%20de%20Sustentabilidade%20para%20Projetos%20de%20Arquitetura%20e%20Engenh

aria%20em%20Hospitais%20Universit%C3%A1rios.pdf 

 
 



 

Mais ações necessárias para proteger os cidadãos mais 
vulneráveis da Europa da poluição atmosférica, do ruído 
e de temperaturas extremas 

É necessária uma ação direcionada para proteger melhor os pobres, os idosos e as 
crianças contra riscos ambientais, como poluição do ar e sonora e temperaturas 
extremas, especialmente nas regiões leste e sul da Europa. Um relatório da Agência 
Europeia do Ambiente (EEA) publicado hoje adverte que a saúde dos cidadãos mais 
vulneráveis da Europa continua a ser desproporcionalmente afectada por estes 
perigos, apesar das melhorias globais na qualidade ambiental da Europa. 

O relatório da AEA « Exposição desigual e impactos desiguais: vulnerabilidade social à 
poluição atmosférica, ao ruído e às temperaturas extremas na Europa » chama a 
atenção para as relações estreitas entre os problemas sociais e ambientais em toda a 
Europa. A distribuição destas ameaças ambientais e os seus impactos na saúde 
humana refletem de perto as diferenças nos níveis de rendimento, desemprego e 
educação em toda a Europa. 

Embora a política e a legislação da UE ao longo das últimas décadas tenham conduzido 
a melhorias significativas nas condições de vida, tanto economicamente como em 
termos de qualidade ambiental, persistem as desigualdades regionais. O relatório 
salienta que é necessário um melhor alinhamento das políticas sociais e ambientais e 
uma ação local melhorada para enfrentar com sucesso as questões de justiça 
ambiental. 

A Comissão Europeia tem enfatizado constantemente que, em questões ambientais, 
somos uma Europa que protege. Esse princípio é melhor testado examinando como 
protegemos os vulneráveis, os fracos e os indefesos. A Agência Europeia do Ambiente 
merece elogios por este relatório, que analisa a forma como os pobres, os idosos e os 
muito jovens são os que estão em maior risco devido à má qualidade do ar, ao ruído 
excessivo e a extremos de temperaturas. Informa os nossos esforços para nos 
certificarmos de que somos uma Europa que protege todos ”, afirmou Karmenu Vella, 
Comissário da UE para o Ambiente, Assuntos Marítimos e Pescas. 

«Apesar do êxito muito significativo das políticas europeias ao longo dos anos para 
melhorar a qualidade de vida e proteger o ambiente, sabemos que é possível fazer 
mais em toda a UE para garantir que todos os europeus, independentemente da sua 
idade, rendimento ou escolaridade, estejam bem protegidos. dos riscos ambientais 
que enfrentamos ”, disse Hans Bruyninckx, Diretor Executivo da EEA. 



 
Exposição ao PM2.5 mapeada em relação ao PIB per capita, 2013-2014 

Número anual de dias de grau de resfriamento (CDDs; média de 1990-2016) mapeados 
contra o desemprego de longa duração (à esquerda) e proporção de pessoas com 75 
anos ou mais (à direita), 2013-2014 

Principais conclusões 

Poluição atmosférica e sonora 

• As regiões da Europa Oriental (incluindo a Polónia, Eslováquia, Hungria, 
Roménia e Bulgária) e regiões do sul da Europa (incluindo Espanha, Portugal, 
Itália e Grécia), onde os rendimentos e a educação são mais baixos e as taxas 



de desemprego mais elevadas do que as médias europeias poluentes incluindo 
partículas (PM) e ozono ao nível do solo (O3). 

• As regiões mais ricas, incluindo as grandes cidades, tendem a ter, em média, 
níveis mais altos de dióxido de nitrogênio (NO2), principalmente devido à alta 
concentração de tráfego rodoviário e atividades econômicas. No entanto, 
dentro dessas próprias regiões, ainda são as comunidades mais pobres que 
tendem a estar expostas a níveis locais mais altos de NO2. 

• A exposição ao ruído é muito mais localizada do que a exposição à poluição do 
ar e os níveis ambientais variam consideravelmente em distâncias curtas. A 
análise encontrou uma ligação tentativa entre os níveis de ruído nas cidades e 
os rendimentos mais baixos dos agregados familiares, sugerindo que as cidades 
com populações mais pobres têm níveis de ruído mais elevados. 

Temperaturas extremas 

• As regiões do sul e sudeste da Europa são mais afetadas pelas altas 
temperaturas. Muitas regiões da Bulgária, Croácia, Grécia, Itália, Portugal e 
Espanha são também caracterizadas por menores rendimentos e educação, 
níveis mais elevados de desemprego e maiores populações idosas. Esses 
fatores sócio-demográficos podem reduzir a capacidade dos indivíduos de 
reagir e evitar o calor e, assim, resultar em resultados negativos na saúde. 

• Em algumas partes da Europa, um grande número de pessoas não consegue 
manter suas casas adequadamente aquecidas por causa de moradias de baixa 
qualidade e do preço da energia. Doenças e fatalidades associadas à exposição 
a baixas temperaturas continuam a ocorrer como resultado. 

O que está sendo feito para resolver o problema? 

A União Europeia (UE) no seu conjunto fez progressos significativos nas últimas 
décadas na redução da poluição atmosférica e os Estados-Membros implementaram 
várias políticas da UE para melhorar a adaptação às alterações climáticas. A política 
regional da UE demonstrou a sua eficácia para ajudar a combater as desigualdades 
sociais e económicas. Várias autoridades regionais e municipais também são proativas 
na redução do impacto dos riscos ambientais sobre os membros mais vulneráveis da 
sociedade: 

• O melhoramento do ordenamento do território e da gestão do tráfego 
rodoviário, como a introdução de zonas com baixas emissões nos centros das 
cidades, contribuem para reduzir a exposição à poluição atmosférica e ao ruído 
em áreas onde vivem grupos socialmente vulneráveis. 

• A proibição de certos combustíveis para aquecimento doméstico, como o 
carvão, também leva à melhoria da qualidade do ar em zonas de baixa 
renda. No entanto, ele precisa ser combinado com subsídios para mudar para 
opções de aquecimento mais limpas para famílias de baixa renda. 

• Exemplos de ações destinadas a proteger as crianças dos aviões e do ruído da 
estrada incluem o fornecimento de barreiras acústicas e estruturas de proteção 
em áreas de lazer ao ar livre. 



• Muitas autoridades nacionais e locais implementaram planos de ação para 
melhorar a resposta de emergência para ajudar os idosos e outros grupos 
vulneráveis durante as ondas de calor ou períodos de frio. Isto é 
frequentemente complementado por iniciativas comunitárias ou do setor 
voluntário. 

• A adaptação às mudanças climáticas ajuda a preparar ondas de calor cada vez 
mais frequentes e extremas. Em particular, o fornecimento de mais espaço 
verde ajuda a resfriar os centros das cidades, trazendo benefícios de saúde e 
qualidade de vida para os residentes urbanos. 

Antecedentes da avaliação 

Poluição e outros riscos ambientais representam riscos para a saúde de todos, mas 
têm maiores impactos em algumas pessoas devido à sua idade ou estado de saúde. A 
capacidade dos indivíduos de evitar ou lidar com esses perigos também é influenciada 
por sua renda, status de emprego ou nível de educação. O relatório da AEA avalia as 
ligações entre as desigualdades sociais e demográficas e a exposição à poluição 
atmosférica, ao ruído e às temperaturas extremas em várias escalas na Europa. 

FONTE:https://www.eea.europa.eu/highlights/protect-vulnerable-citizens 

 

Avaliação do risco de desastres para a preparação do 
projeto: um guia prático 

Este guia prático fornece assessoria técnica sobre avaliação de risco de desastres para 
facilitar a consideração dos riscos de desastres na elaboração de projetos de 
desenvolvimento, procurando assegurar que os riscos de desastres sejam 
adequadamente identificados e medidas sejam tomadas para reduzi-los quando 
necessário. As avaliações de risco de desastre também podem ajudar a orientar os 
investimentos em desenvolvimento para aumentar a resiliência a desastres das 
comunidades expostas e vulneráveis de forma mais ampla. 

O documento começa descrevendo as razões para integrar o gerenciamento de risco 
de desastres (DRM) em projetos do ADB. Os arranjos preliminares de avaliação de risco 
de desastre do projeto do ADB são então descritos, seguidos por uma visão geral das 
abordagens e metodologias de DRA para projetos que garantam uma análise mais 
aprofundada. As seções seguintes enfocam o design de DRAs individuais e a aplicação 
de seus resultados e recomendações, incluindo exemplos setoriais de ações potenciais 
de DRM. A seção final aborda a integração de DRAs e suas recomendações nos 
processos e modelos de negócios relacionados ao projeto do ADB. 

FONTE:https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/388451/drm-project-

preparation-practicalguide.pdf 



 

EVENTOS 

 

Quarto Fórum ISA de Sociologia: Sessões Temáticas 
sobre a Sociologia dos Desastres (Comitê de Pesquisa-
39) 

O Fórum ISA de 2020 fornecerá análises sociológicas de quatro desafios globais 
(democracia, meio ambiente, desigualdades, intersetorialidade), prestando particular 
atenção às suas interconexões e a possíveis soluções. Ele discutirá como os atores e 
movimentos progressistas e conservadores enfrentam esses desafios e suas 
perspectivas conflitantes. Este fórum será usado para perguntar como nossa disciplina 
tem enfrentado os quatro desafios globais e foi transformada por eles. Quais são as 
contribuições dos atores e epistemologias do Sul? Quais são as novas tendências da 
sociologia global que permitem análises inovadoras desses desafios? Quais são os 
principais obstáculos que enfrentamos para enfrentar esses problemas? Como as 
análises sociológicas inovadoras podem contribuir para compreender e enfrentar 
nossos problemas comuns na Era Global? 

Chamada para sessões temáticas 

Victor Marchezini e Michèle Companion, co-organizadores do programa, convidam 
você para participar do 'Research Committee-39 (Sociology of Disasters)' em Porto 
Alegre, Brasil. Eles estão ansiosos para oferecer uma ampla gama de oportunidades de 
apresentação em uma variedade de tópicos oportunos. Eles precisam da sua ajuda 
para moldar o programa.  

Saiba mais sobre o Research Committee-39 Sociology of Disasters . 

Os resumos das sessões podem ser enviados ao site da ISA de 4 de fevereiro a 15 de 
março de 2019. 

FONTE:https://www.isa-sociology.org/en/conferences/forum/porto-alegre-2020 

 

 

 

 

 



 

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 

                    

 


