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Gestão de Riscos e Desastres Naturais é tema de debate 
no TCESP 

 
 

30/04/2019 – SÃO PAULO – O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) 
promoveu na segunda-feira (29/4), das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00, no 
Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’, workshop com o tema ‘Gestão 
de Riscos e Desastres Naturais’. As atividades fazem parte do segundo evento que 
compõe a série ‘Encontros da Fiscalização 2019. 

Por parte do TCE, prestigiaram a abertura do evento o Presidente, Conselheiro Antonio 
Roque Citadini; a Auditora-Substituta de Conselheiro, Silvia Monteiro; o Procurador-
Geral do Ministério Público de Contas (MPC), Thiago Pinheiro Lima; o Chefe do 
Gabinete Técnico da Presidência, Mauricio Antonio Varnieri Ribeiro; o Diretor de 
Tecnologia de Informação, Fabio Xavier e a Coordenadora do Observatório do Futuro, 
Manuela Prado Leitão. 



No inicio das atividades, Citadini saudou os participantes que acompanhavam as 
atividades presencialmente e os que optaram por assistir em tempo real pela TVTCE. O 
Presidente ressaltou a importância do tema e dissertou sobre os avanços na 
implementação de melhorias na área do setor público. 

.Objetivo 

Com o propósito de compartilhar conhecimentos e informações acerca dos 
procedimentos e mecanismos da fiscalização dos recursos públicos, o evento foi 
explanado em dois painéis; o primeiro, na parte da manhã foi mediado pela 
Coordenadora do Observatório do Futuro, Manuela Prado Leitão, e contou com a 
explanação feita pelo Diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado que 
dissertou sobre o tema ‘A Atuação da Defesa Civil na Gestão de Riscos e na 
Construção de Cidades Resilientes`. 

.Temas 

Sidnei Furtado tomou por base a Lei Federal 12.608, a qual estabelece os 
procedimentos para análise técnica da prestação de contas final dos recursos 
transferidos pela União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e 
Municípios para a execução de ações de Resposta – Assistência às Vítimas e 
Restabelecimento de Serviços Essenciais – no âmbito da Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil.  

Segundo o Diretor, ‘a partir da aprovação da Lei 12.608, a União, o Estado e o 
Município, passam a trabalhar em condição de sistema, por meio de projetos de 
prevenção, recursos para reestrutura em caso de desastres e prevenção de riscos 
futuros, de forma integrada’. 
  
Em seguida, o Diretor de Inovação e Negócios, Agostinho Tadashi Ogura e o 
Coordenador da Seção de Investigações, Riscos e Desastres Naturais, Marcos Jorgino 
Blanco – ambos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) – dissertaram sobre os 
‘Aspectos Técnicos de Prevenção de Desastres Naturais’.  

No período vespertino o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas (MPC), 
Thiago Pinheiro Lima coordenou painel explanado pelo Promotor de Justiça da 1ª 
Promotoria de Mariana (MG), Guilherme de Sá Meneghin que abordou as 
‘Consequências Jurídicas dos Desastres Tecnológicos: um Panorama dos Efeitos Penais, 
Civis, Administrativos e Ambientais’ sob o aspecto humano. 

Finalizando o evento, a Auditora do Tribunal de Contas da União (TCU)  responsável 
pelo caso de Brumadinho (MG), Gabriela Farias Abu-El-Haj, falou sobre a ‘A Atuação do 
Tribunal de Contas da União Acerca da Fiscalização na Segurança de Barragens de 
Rejeitos de Mineração’, onde frisou a responsabilidade de auditoria dos órgãos 
fiscalizadores, não só na condição de apontar falhas, bem como orientar nas 
melhorias. 



O encontro foi aberto ao público interno e externo e direcionado prioritariamente, 
para servidores de Tribunais de Contas, professores, advogados, estudantes, 
acadêmicos, gestores e servidores públicos. Cerca de 200 pessoas acompanharam as 
atividades que contou com apoio logístico da Escola Paulista de Contas Públicas 
‘Presidente Washington Luís’ (EPCP). 

 

 

FONTE:https://www.tce.sp.gov.br/6524-gestao-riscos-e-desastres-naturais-e-tema-debate-tcesp 

 
 

 
 

ONU alerta para poluição causada pela queima de lixo 
plástico 

Segundo Programa da ONU para o Meio Ambiente, incineração de resíduos plásticos 
a céu aberto é uma das principais fontes de poluição do ar; plástico representa cerca 
de 12% da maior parte dos resíduos sólidos municipais; 40% de todo o lixo do mundo 
é queimado. 



 

A queima do plástico cheira muito mal e também causa aquela sensação de que você 
vai sufocar. 

Segundo o Programa da ONU para o Meio Ambiente, Pnuma, isso não é uma surpresa, 
já que o plástico é feito basicamente de petróleo e, ao ser queimado, libera gases 
tóxicos. 

O estudo Poluentes Tóxicos do Lixo Plástico - Uma Revisão, indica que a incineração de 
resíduos plásticos a céu aberto é uma das principais fontes de poluição do ar. Em torno 
de 12% da maior parte dos resíduos sólidos municipais é composta de plástico, de um 
tipo ou de outro, e 40% de todo o lixo do mundo é queimado. 

Sacolas Plásticas 
Para o Pnuma, as proibições de sacolas plásticas recém-anunciadas pela Tanzânia e 
pela Zâmbia, que seguem as interdições no Quênia e em Ruanda, também são boas 
notícias para a luta contra a poluição do ar, já que boa parte do lixo da África acaba em 
chamas. 

O ativista James Wakibia, que no ano passado lutou pela interdição das sacolas 
plásticas no Quênia, acredita que essa é uma notícia positiva e espera que “mais países 
na África e no mundo sigam o exemplo em abandonar os plásticos descartáveis”. Ao 
mesmo tempo, ele lamenta que “é triste que a proibição em Uganda não esteja 
funcionando”. 

Gases Tóxicos   

A queima de plásticos libera gases tóxicos na atmosfera, como dioxinas, furanos, 
mercúrio e bifenilos policlorados, mais conhecidos pela sigla PCB.  A prática representa 
uma ameaça à vegetação e à saúde humana e animal. 

As dioxinas se depositam em plantações e nos cursos de água, onde acabam entrando 
nos alimentos e, consequentemente, nos corpos dos seres humanos. Essas dioxinas 
são poluentes orgânicos persistentes e potencialmente letais, que podem causar 
câncer e prejudicar a tiroide e o sistema respiratório. 

Os ftalatos, substâncias químicas que dão ao plástico algumas de suas características 
mais apreciadas, como flexibilidade e suavidade, são disruptores endócrinos. Eles 
estão associados a uma variedade de complicações de saúde, desde problemas de 
fertilidade e problemas neonatais entre bebês até alergias e tipos de asma. 

Doenças 

O estudo destaca que “a queima do lixo plástico aumenta o risco de doenças cardíacas, 
agrava doenças respiratórias, como asma e enfisema, causa irritações na pele, náusea 
e dores de cabeça, e prejudica o sistema nervoso”. 

A queima de plástico também libera o carbono negro, sob a forma de fuligem, que 
contribui com as mudanças climáticas e a poluição do ar. 



Em todo o mundo, esforços estão sendo feitos para reduzir a quantidade de lixo 
plástico que acaba em aterros sanitários ou nos oceanos. Em março de 2019, a União 
Europeia aprovou uma lei para proibir até 2021 muitos itens de plástico descartável, 
como os talheres de plástico, pratos descartáveis, canudos e bastonetes de balões. 

Wakibia defende que “o plástico que não pode ser reciclado deve deixar de ser 
fabricado”. 

Para o ativista “realmente não faz sentido fabricar produtos cujo valor é medido em 
minutos e que persistem por uma eternidade sem se degradar.” Ele enfatiza que os 
seres humanos estão matando o planeta com a ganância de obter lucro sem cuidado. 

Wakibia lembra ainda que “queimar plástico contribui bastante com a poluição do ar e 
as pessoas que vivem perto dos lixões, e as que trabalham lá estão em grande risco de 
desenvolver doenças respiratórias e câncer.” 

 
Em torno de 12% da maior parte dos resíduos sólidos municipais é composta de 
plástico, de um tipo ou de outro., by Foto: Pnuma 

Resolução 

Em março de 2019, a Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente aprovou 
uma resolução chamada “Enfrentando a poluição por produtos plásticos descartáveis.” 
A medida incentiva governos e o setor privado a promover um design, produção, uso e 
gestão que sejam mais eficientes em recursos, considerando o plástico em todo o seu 
ciclo de vida. 

O texto também chama Estados-membros a “tomar ações abrangentes quanto aos 
produtos descartáveis de plástico, a fim de lidar com o lixo, quando for apropriado, por 
meio de legislação, implementação de acordos internacionais, fornecimento da 
infraestrutura adequada de gestão de resíduos, melhoria das práticas de gestão de 
resíduos e apoio à minimização dos resíduos”. 

A poluição do ar é tema do Dia Mundial do Meio Ambiente deste ano, celebrado em 5 
de junho. Como lembra o Pnuma, a qualidade do ar que respiramos depende das 
escolhas que fazemos todos os dias. 

O que você está fazendo para reduzir a pegada das suas emissões? Compartilhe as 
suas ações com a hashtag #BeatAirPollution, #CombataAPoluiçãoDoAr em português. 

As celebrações oficiais do Dia Mundial do Meio Ambiente 2019 ocorrerão na China. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2019/05/1671451 
 

 
 

OIM lança versão em inglês de relatório sobre migração 
indígena da Venezuela para o Brasil 



O fluxo de venezuelanos para o Brasil ocorrido nesta década continua sendo um dos 
eventos migratórios mais importantes da América Latina e uma das histórias de 
mobilidade humana mais impactantes de todos os tempos na região. Cerca de 3,7 
milhões de venezuelanos abandonaram seu país nos últimos quatro anos, incluindo 
centenas de indígenas. 

Essa população — suas características e necessidades específicas — é foco de uma 
publicação da Organização Internacional para as Migrações (OIM), cuja versão em 
inglês foi publicada esta semana. 

O fluxo de venezuelanos para o Brasil ocorrido nesta década continua sendo um dos 
eventos migratórios mais importantes da América Latina e uma das histórias de 
mobilidade humana mais impactantes de todos os tempos na região. Cerca de 3,7 
milhões de venezuelanos abandonaram seu país nos últimos quatro anos, incluindo 
centenas de indígenas. 

Essa população — suas características e necessidades específicas — é foco de uma 
publicação da Organização Internacional para as Migrações (OIM), cuja versão em 
inglês foi publicada esta semana. 

O relatório “Aspectos Legais da Assistência a Migrantes Indígenas da Venezuela no 
Brasil” representa o primeiro esforço integral para identificar esses migrantes. 
Também combina uma avaliação exaustiva das necessidades do povo Warao, 
migrantes indígenas que saíram da Venezuela por terra, e de outros povos indígenas 
no norte do Brasil, assim como das autoridades locais e federais em Brasília (DF), Boa 
Vista e Pacaraima (RR). 

Erika Yamada preside o Mecanismo das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas e é a pessoa a cargo da pesquisa. Segundo ela, apesar de a migração 
indígena não ser algo novo, o atual fluxo de venezuelanos chamou a atenção das 
autoridades públicas e dos líderes da sociedade civil para a necessidade de criar 
políticas públicas e legislações que tivessem como objetivo proteger essa população. 

Dessa forma, o enfoque da OIM abarca três áreas de intervenção: direitos humanos, 
direitos dos povos indígenas e lei migratória local, focando na forma de converter tais 
direitos em políticas. O relatório contém 35 recomendações que cobrem sete áreas-
chave: devida proteção dos migrantes indígenas, aspectos institucionais e governança 
migratória, documentação, recepção, educação, saúde e assistência social. 

A especialista explicou que em 2019 o Mecanismo das Nações Unidas sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas se dedicará a redigir recomendações acerca dos direitos dos 
povos indígenas no contexto das fronteiras, da migração e do deslocamento. “A 
situação dos migrantes indígenas na Venezuela é um caso que permite compreender o 
modo com o qual o mundo está gerindo a questão da promoção dos direitos humanos 
dos migrantes indígenas”. 

As conclusões do relatório são particularmente importantes agora, quando os recentes 
fluxos mostram um aumento nas populações indígenas que chegam ao Brasil, com um 



povo indígena novo, os Pémon, se unindo ao fluxo que originalmente estava composto 
pelo povo Warao. 

De acordo com o chefe de missão da OIM Brasil, Stéphane Rostiaux, a assistência aos 
venezuelanos que chegam ao Brasil “foi melhorada de maneira significativa no ano 
passado”. 

As boas práticas, tais como a provisão de albergues exclusivamente para os migrantes 
indígenas que mantêm unidas as comunidades e preservam os modos de vida 
tradicionais, podem ser usadas como um ponto de referência. 

O relatório da OIM também enfatiza a importância de uma consulta à população 
indígena, o que se constitui pedra angular para o desenvolvimento de políticas que 
permitam o acesso à educação e à saúde, que sejam culturalmente sensíveis e que 
respeitem o direito dos povos indígenas à autodeterminação. 

Em consonância com a principal recomendação de um dos relatórios, duas atas 
executivas de 2018 eximem os cidadãos indígenas da Venezuela da necessidade de 
apresentar identificação na qual estejam declarados os nomes dos dois progenitores 
ao chegar ao Brasil, já que seus documentos nativos originalmente não contêm tal 
informação. 

Ao avaliar o relatório, a professora Elsa Stamatopoulou, diretora do Programa de 
Direitos dos Povos Indígenas da Universidade de Columbia, destacou que “os povos 
indígenas estão entre os milhões que migram dentro e através dos países nas Américas 
e em todo o mundo”. 

Considerando que muitas vezes essa migração ocorre por conta da remoção forçada 
dessas populações de suas terras, de perseguição, marginalização ou extrema pobreza, 
“os direitos humanos dos migrantes indígenas, incluindo das mulheres indígenas, estão 
ameaçados”. 

Stamatopoulou enfatizou os esforços permanentes das Nações Unidas para “colocar o 
foco sobre esses desafios”, completando que a “publicação da OIM é uma contribuição 
valiosa para o tema da migração de pessoas indígenas para o respeito e a proteção de 
seus direitos”. 

O lançamento da versão em inglês do relatório foi possível graças ao apoio financeiro 
do Escritório de População, Refugiados e Migração (PRM, na sigla em inglês), do 
Departamento de Estado norte-americano. 

FONTE:https://repository.oim.org.co/bitstream/handle/20.500.11788/2018/BRL-
OIM%20004.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 



 

Cidades latino-americanas criam aliança para melhorar 
gestão de recursos hídricos 

Mais de 100 representantes de megacidades latino-americanas, de empresas de água 
e saneamento e de universidades reuniram-se em São Paulo (SP) nesta semana (7 e 8) 
em evento organizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura (UNESCO) para discutir desafios e soluções relacionados à gestão da água 
diante das mudanças climáticas. 

O encontro também debateu a criação de uma Aliança Regional de Megacidades para 
a Água e o Clima. Participaram da conferência representantes de Bogotá, Buenos Aires, 
Cidade do México, Rio de Janeiro, São Paulo, Lima e Santiago. 

“Estamos aqui hoje para criar uma plataforma de cooperação entre as megacidades 
para que elas encontrem juntas as soluções para a gestão dos recursos hídricos, que já 
se tornam escassos em grande parte delas, e para a mudança climática, que deixa o 
cenário ainda mais desafiador”, disse o especialista do Programa Hidrológico 
Internacional da UNESCO, Alexandros Makarigakis. 

“A ideia é que as megacidades descubram o poder que têm para resolver seus 
problemas em relação à sua mais básica segurança hídrica”, completou. 

O presidente do Sindicato Interdepartamental de Saneamento da Região 
Metropolitana de Paris (SIAAP, na sigla em francês), Joakim Giacomoni-Vincent, 
alertou que todos os países têm os mesmos problemas no que se refere às mudanças 
climáticas. “Há dez anos, estávamos falando sobre isso como um problema futuro, e 
agora estamos tendo que resolvê-lo”. 

No primeiro dia de evento, participantes discutiram os desafios atuais e futuros da 
mudança climática que impactam a segurança hídrica na região da América Latina e 
Caribe, os riscos para suas atividades econômicas e estabilidade social, e as possíveis 
soluções para essas questões. As megacidades participantes apresentaram seus 
sistemas de água e saneamento, desafios atuais, questões emergentes e formas de 
planejar e gerir a água no futuro. 

Na opinião do diretor da Associação de Pesquisa e Governos Locais sobre Água 
(ARCEAU Île-de-France), Jean-Claude Deutsch, para além das características de cada 
megacidade, existem alguns pontos macros em comum, e a preocupação com os 
recursos hídricos é um deles. 

Os representantes das cidades concordaram que mesmo tendo características 
específicas, as soluções para garantir segurança hídrica nas megacidades podem ser 



compartilhadas. Em São Paulo, por exemplo, por estar longe do mar, de lagos e de rios 
caudalosos, “a cidade acaba se tornando um grande laboratório de ideias para 
fornecer água segura para a população”, explicou o secretário executivo de Relações 
Internacionais do município, Luiz Álvaro. 

O diretor de regulação da ANA, Oscar Cordeiro Netto, disse acreditar que “a 
distribuição dos recursos hídricos é um desafio em todo o Brasil, pois apesar de termos 
abundância de água doce, grande parte da população está onde a água não está”. Para 
ele, esse fato ainda pode se agravar e gerar conflitos, pois “a demanda por água deve 
aumentar 30% nos próximos 20 anos no país”. 

No segundo dia, um grupo restrito de especialistas conheceu melhor o funcionamento 
da Aliança de Megacidades para a Água e o Clima (MAWAC, na sigla em inglês) e 
discutiu o Termo de Referência para uma aliança regional na América Latina e Caribe. 

Eles concordaram com a criação desta aliança e a ideia de que, daqui para frente, ela 
deve melhorar a Cooperação Sul-Sul entre as megacidades latino-americanas e 
caribenhas, nos campos relacionados a pesquisa, soluções técnicas, educação, 
informação e políticas públicas relacionadas à gestão hídrica. 

Para o presidente da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 
(SABESP), Benedito Braga, os grandes impactos das mudanças climáticas se fazem 
sentir no setor dos recursos hídricos. “Seja pelas enchentes mais intensas e 
frequentes, seja pelas secas mais prolongadas e frequentes. A agenda da adaptação é 
fundamental e, nesse contexto, uma aliança para tratar do tema mudanças climáticas 
e água é extremamente importante”. 

“Soluções criativas e inovadoras, capazes de aglutinar meios e recursos para melhorar 
a vida nas megacidades devem estar nas nossas mesas de discussão. A aliança das 
megacidades se torna uma solução inteligente de ajuste da gestão hídrica aos cenários 
das mudanças climáticas”, disse o secretário executivo do Comitê Gestor dos Serviços 
de Água e Esgoto da Capital Paulista, Marco Palermo. 

O secretário-executivo da organização Governos Locais para a Sustentabilidade (ICLEI), 
Rodrigo de Oliveira Perpétuo, complementou dizendo que “a cooperação multinível e 
multi-atores é o caminho para o fortalecimento de uma aliança regional para a gestão 
das águas nas megacidades”. 

O evento foi realizado pela Sede da UNESCO, pelo Escritório Regional da UNESCO para 
Ciências na América Latina e Caribe (UNESCO em Montevidéu) e pelo Escritório da 
UNESCO no Brasil, no âmbito do Programa Hidrológico Internacional da UNESCO (IHP, 
na sigla em inglês). O encontro também serviu de preparação para a Conferência 
Internacional da MAWAC (EauMega 2020), que acontecerá na Sede da UNESCO, em 
Paris (França), no próximo ano 

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



 

ONU alerta para “grande urgência” de criar planos 
nacionais de ação climática 

O Sistema das Nações Unidas pede “grande urgência” aos Estados-membros para que 
apresentem melhores contribuições nacionais para a ação climática até 2020. 

O Conselho de Chefes Executivos, CEB,  pediu esta quinta-feira que haja “planos 
concretos e realistas” a serem apresentados em Nova Iorque, na Cúpula de Ação 
Climática convocada pelo secretário-geral para setembro. Estas propostas devem ser 
dadas “em apoio à implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. 

 
Fórum que reúne 31 entidades das Nações Unidas foi presidido pelo secretário-geral, 
António Guterres. Foto: ONU/Jean Marc Ferré 

Aumento 

O fórum que reúne 31 entidades das Nações Unidas foi presidido pelo secretário-geral, 
António Guterres. Na declaração, publicada na cidade suíça, pede-se “medidas 
urgentes para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 °C acima dos níveis pré-
industriais”. 

O grupo quer ainda que seja reconhecido que ações de mitigação das mudanças 
climáticas são um imperativo moral, ético e econômico. 

No evento global de setembro, serão apresentados esforços de todo o sistema das 
Nações Unidas para “alcançar a neutralidade climática” em operações da organização 
até 2020, na sequência das compensações de carbono. 

Nessa reunião, também serão revelados os detalhes sobre a melhoria da 
sustentabilidade ambiental e social em todas as atividades da organização. 

Dimensão 

Para o CEB, o financiamento climático é essencial para realizar ações na dimensão 
necessária para lidar com as mudanças climáticas. 

No contexto da maior mobilização de recursos financeiros, “os países desenvolvidos 
devem atingir a meta de mobilizar governos e o setor privado para alcançar a meta de 
US$ 100 bilhões por ano” até 2020. 

A ideia é que esse valor apoie a ação climática nos países em desenvolvimento e 
aumente ainda mais os esforços de expansão dos recursos financeiros fornecidos e 
mobilizados. 

O documento enfatiza ainda que os Estados devem maximizar o impacto positivo do 
financiamento climático, assegurando o uso desses fundos para maximizar a mudança 



transformacional com vista a reduzir as emissões e a criar resiliência sistêmica ao 
clima. 

A outra meta é tornar esse financiamento acessível e criar benefícios aos que mais 
podem ser afetados pelas alterações do clima, incluindo mulheres, jovens e crianças. 

Pretende-se criar uma proteção contra potenciais impactos negativos dos 
fundos  climáticos através da criação de salvaguardas efetivas ambientais, sociais e de 
direitos humanos e garantir acesso a um recursos eficazes em caso de danos. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2019/05/1671621?utm_source=ONU+News+-
+Newsletter&utm_campaign=8f836c3536-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_11_12_20&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-8f836c3536-
105027597 

 

EVENTOS 
 

 

ONU busca especialistas em uso de tecnologias digitais 
na saúde 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recebe inscrições de profissionais interessados 
em integrar um novo grupo técnico sobre questões de saúde digital. A criação do 
organismo consultivo é parte dos esforços da agência da ONU para utilizar as 
tecnologias digitais, inteligência artificial e robótica em prol do bem-estar das pessoas. 

Os membros do grupo técnico devem ter compreensão e experiência de trabalho em 
saúde digital; programas e políticas de saúde digital nacional ou de grande escala; 
inteligência artificial e saúde; realidade virtual e aumentada em saúde; inovação 
biomédica; cirurgia robótica; tecnologias vestíveis e saúde e bem-estar; rastreabilidade 
e saúde; ética, governança e segurança no ecossistema de saúde com foco em saúde 
digital; economia da saúde com foco em saúde digital; e legislação de saúde com foco 
em tecnologias digitais. 

O estabelecimento da equipe de especialistas visa apoiar o recém-criado 
Departamento de Saúde Digital da OMS. Essa divisão recebeu a missão de explorar o 
potencial das tecnologias digitais para o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS) e das metas do “triplo bilhão” 
da OMS — que incluem atender a 1 bilhão a mais de pessoas na comparação com 
números atuais, garantir que 1 bilhão de indivíduos estejam protegidos de 
emergências de saúde e melhorar o bem-estar de 1 bilhão de moradores do planeta. 

Para auxiliar o trabalho do departamento, a OMS está criando uma lista de 
especialistas em vários campos relacionados à saúde digital, como abordagens 



estratégicas, áreas de intervenção, estruturas de governança para regulamentação e 
adoção de soluções e de produtos de saúde digital. Alguns desses profissionais serão 
selecionados para fazer parte do grupo consultivo técnico e outros poderão ser 
convocados para participar de subgrupos específicos. 

Saiba como se inscrever clicando aqui. 

FONTE:https://www.who.int/behealthy/digital-health/expression-of-interest 

 

 
 
 
 
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 

                    

 

 


