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Scorecard de resiliência de desastre para cidades 

O Scorecard oferece um conjunto de avaliações que permitirão que os governos locais 
monitorem e analisem o progresso e os desafios na implementação da Estrutura de 
Sendai para a Redução do Risco de Desastres: 2015-2030 e avaliem a resiliência a 
desastres. Está estruturado em torno dos Dez Princípios da UNISDR para tornar as 
cidades resilientes. Ele oferece o potencial de pontuação em dois níveis: 

 Nível 1: Nível preliminar, respondendo aos principais alvos e indicadores do 
Marco de Sendai e com algumas subquestões críticas. Esta abordagem é 
sugerida para uso em um workshop de múltiplas partes interessadas de 1 a 2 
dias da cidade. No total, existem 47 indicadores de perguntas, cada um com um 
escore de 0 a 3;  

 Nível 2: avaliação detalhada. Essa abordagem é um exercício com várias partes 
interessadas que pode levar de 1 a 4 meses e pode servir de base para um plano 
de ação de resiliência urbana detalhado. A avaliação detalhada inclui 117 
critérios de indicadores, cada um com uma pontuação de 0 a 5. 

FONTE:https://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/home/toolkitblkitem/?id=4 

   

Seminário no DF discute acesso a água e saneamento no 
Brasil 

Evento realizado em Brasília (DF) esta semana (11) apresentou as principais conclusões 
de um estudo inédito conduzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
para o aperfeiçoar a implementação e o monitoramento no Brasil do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 6, relativo à água e ao saneamento. 



O seminário “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Água e Saneamento: 
propostas para a implementação no Brasil” reuniu especialistas, gestores públicos 
e  representantes do setor privado, de organizações do terceiro setor e da sociedade 
civil na sede da Agência Nacional de Águas (ANA). 

O estudo é um dos principais trabalhos do mundo sobre o ODS6 da Agenda 2030 para 
Desenvolvimento Sustentável, por ser tratar do primeiro elaborado para um país como 
o Brasil, cujas dimensões e complexidades na gestão dos recursos hídricos e de 
saneamento apresentam desafios e oportunidades específicas para sua 
implementação.  

O estudo forneceu subsídios ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), à Comissão 
Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (CNODS) e à ANA para nortear 
iniciativas, políticas e programas para a implementação do ODS6. 

Ao longo de um ano de pesquisas, a equipe do projeto realizou visitas técnicas a diversos 
municípios em 11 estados brasileiros – Acre, no Amazonas, Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo – com o 
propósito de levantar dados, informações e percepções de gestores públicos e iniciativas 
do setor privado e de organizações da sociedade civil sobre elementos essenciais para a 
promoção do ODS6. 

A equipe mapeou ainda leis, programas e políticas para a gestão de recursos hídricos e 
de saneamento no país e entrevistou acadêmicos, gestores públicos de diversos 
ministérios, representantes de comunidades rurais envolvidas na gestão de sistemas de 
água, do setor privado e de organizações não governamentais (ONG). 

Na abertura do evento,  Gesmar Santos, coordenador geral do estudo ODS 6 e 
pesquisador do Ipea, reiterou a importância de continuar investindo em estudos de 
águas e saneamento devido à sua abrangência e à carência de trabalhos sobre o tema 
no Brasil. 

Ele destacou ainda a importância da criação de redes de troca de conhecimento 
reunindo pesquisadores, sociedade civil,  órgãos internacionais e nacionais.  

Maristela Baioni, represente residente assistente e coordenadora da área programática 
do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no Brasil, disse que as 
politicas públicas brasileiras podem proporcionar uma melhor coordenação para a 
distribuição de água, como por exemplo, em municípios de menor porte. 

Por sua vez, Diana Sawyer, coordenadora sênior de pesquisa do  
Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG/PNUD), ressaltou 
que “um ponto que se chamou muita atenção durante a pesquisa foi o pouco 
conhecimento que o governo tem do que seja o ODS6 e o que ele representa”. 

Já Ney Maranhão, diretor da ANA,  fez uma ligação da OD6 com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, reafirmando o direito das pessoas a saúde, saneamento, 
proteção e liberdade. 



O seminário foi o terceiro e último evento promovido no escopo do “Projeto ODS 6 – 
Água e Saneamento: estudos e proposições de medidas para a implementação e o 
monitoramento”, fruto de uma parceria entre ANA, Ipea, PNUD e IPC-IG. 

FONTE:http://www.ipc-
undp.org/system/files/ResumoExecutivo_ODS%206_AguaeSaneamento_RelatorioFinal.pdf 

 

Liberações químicas associadas a terremotos 

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 naturais e desastres - informações para 
autoridades de saúde pública. Este folheto se concentra especificamente em liberações 
químicas associadas a terremotos. 

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/10665/272391/WHO-CED-PHE-EPE-18.01-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Liberação de produtos químicos causada por desastres 
naturais e desastres: informações para autoridades de 
saúde pública 

Desastres resultantes de desastres naturais, como terremotos, furacões, tsunamis e 
inundações, estão aumentando em intensidade, frequência e impacto, em parte devido 
à mudança climática. Um perigo natural pode desencadear uma liberação química, que, 
quando o resultado de um acidente tecnológico, é chamado de evento 'Natech' 
(tecnologicamente acionado por risco natural). Os eventos da Natech podem exacerbar 
o impacto de um desastre natural no meio ambiente e na saúde humana, devido à 
liberação de materiais perigosos, incêndios e explosões. 



Este documento visa fornecer informações aos planejadores do setor de saúde e às 
autoridades de saúde pública que desejam aprender mais sobre liberações químicas 
resultantes de eventos de risco natural. Embora o tema principal do documento seja os 
eventos da Natech, também são fornecidas informações sobre outras fontes de 
liberação química subsequentes a um evento de risco natural. 

O documento fornece uma visão geral do papel e das atividades do setor da saúde em 
todas as etapas do ciclo de gerenciamento de riscos. Anexos específicos a perigos 
fornecem informações sobre os mecanismos de liberação química resultantes de 
terremotos, inundações e ciclones e os impactos subsequentes à saúde, bem como 
informações importantes sobre as atividades de resposta. Documentos separados sobre 
esses perigos também são fornecidos. 

FONTE:http://www.eecentre.org/wp-content/uploads/2018/05/natech-Chemical-
Releases_WHO_2018-1.pdf 

 

 

Recomendação de decisão do Conselho relativa à 
investigação cooperativa e à redução de riscos de 
produtos químicos 

A decisão-recomendação relativa à investigação cooperativa e à redução dos riscos de 
produtos químicos foi adotada em 25 de maio de 2018 pelo Conselho da OCDE, sob 
proposta da reunião conjunta do Comitê dos Produtos Químicos e do Grupo das 
Substâncias Químicas, Pesticidas e Biotecnologia. 

A recomendação de decisão é composta de duas partes: A Parte A se concentra no 
desenvolvimento de metodologias harmonizadas de avaliação de risco e exposição para 
produtos químicos, avaliação colaborativa, disseminação de informações e 
compartilhamento do ônus da geração de informações. A Parte B concentra-se na 
prevenção e redução de riscos, incluindo o estabelecimento e fortalecimento de 
programas nacionais de redução de riscos, a implementação do Sistema Globalmente 
Harmonizado de Classificação e Rotulagem, a realização de atividades conjuntas para 
prevenir ou reduzir os riscos de produtos químicos que levam em conta uma vida útil. 
perspectiva do ciclo e compartilhamento das melhores práticas em relação às 
abordagens de gestão de risco, incluindo a avaliação socioeconômica. 

FONTE:https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0441 

 



 

Orientação sobre a avaliação rápida e ad hoc do risco de 
ameaças sanitárias químicas transfronteiriças graves 
realizadas pelo SCHEER 

Este documento apresenta o procedimento a ser seguido pelo Comitê Científico em 
Saúde, Meio Ambiente e Riscos Emergentes da Comissão Europeia (SCHEER) para o 
fornecimento de avaliações de risco rápidas ad hoc no caso de ameaças de saúde 
química transfronteiriças.  

A Decisão 1082/2013 / UE relativa a ameaças sanitárias transfronteiriças graves 
estabelece regras sobre a forma de lidar com incidentes ou alertas de ameaças reais ou 
potenciais a nível transfronteiriço para a saúde. Quando é necessária uma resposta 
coordenada a nível da União Europeia, a Comissão deve disponibilizar prontamente uma 
avaliação do risco da potencial gravidade da ameaça para a saúde pública, incluindo 
eventuais medidas de saúde pública. 

A Comissão Europeia pode fornecer uma avaliação dos riscos em caso de incidentes 
químicos através dos comités científicos, com o apoio de peritos adicionais, conforme 
necessário, para garantir a avaliação atempada e sólida dos riscos necessários. 

O SCHEER foi encarregado de coordenar a resposta no caso de ameaças de saúde 
químicas transfronteiriças para apoiar a Comissão. Estes incluem eventos provocados 
pelo homem e que ocorrem naturalmente (por exemplo, substâncias químicas liberadas 
durante um incidente ou durante uma erupção vulcânica) que podem ter um impacto 
na saúde pública. A avaliação rápida dos riscos não cobre os efeitos mais amplos sobre 
o meio ambiente. 

FONTE:https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/2112569b-32fb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en 

    

Os dados falam mais que palavras: descobertas de um 
levantamento inicial sobre adaptação climática e esforços 
de resiliência urbana 



Este documento fornece um instantâneo das metas, ações e planos de ação de 
adaptação às mudanças climáticas dos governos locais e regionais publicamente 
relatados em um dos sistemas de relatórios de ação climática subnacionais mais 
utilizados no mundo, o Carbonn® Climate Registry (cCR), gerenciado pelo ICLEI. Uma 
análise qualitativa e quantitativa dos dados disponíveis foi realizada e complementada 
por informações relevantes durante a consulta presencial em eventos importantes, 
como a Cúpula Global de Ação Climática (GCAS); um diálogo de política regional do C40 
em Acra; o Congresso Mundial do ICLEI 2018; e o fórum Resilient Cities 2018. Os dados 
fornecidos no recém-divulgado Relatório Global de Agregação Global do Pacto Global 
de Prefeitos de 2018, que se cruzam e se sobrepõem aos dados relatados no cCR, 
corroboram as principais mensagens contidas nesta publicação.21 Finalmente, 

A pesquisa amplia particularmente os centros urbanos no Sul Global para identificar 
seus esforços de adaptação até o momento, as condições locais em termos de 
implementação e soluções para superar esses obstáculos e construir resiliência em 
partes do mundo onde é mais urgentemente necessário. O relatório tem três objetivos 
principais. 

Em primeiro lugar, fornece uma linha de base do progresso da adaptação feita a nível 
local e regional. Ele demonstra o tipo de informação e recursos já disponíveis para 
apoiar a realização de compromissos climáticos nacionais e implementar planos. A 
pesquisa de dados conclui que a coordenação aprimorada e abordagens integradas para 
o planejamento de adaptação, implementação, bem como um sistema integrado de 
Medição, Relatórios, Verificação (MRV) são necessários para ampliar os esforços 
coletivos para se adaptar às mudanças climáticas, evitar perdas evitáveis e danos 
devidos. a desastres causados pelo clima, e construir resiliência comunitária enquanto 
avança na agenda de sustentabilidade global. 

Em segundo lugar, aponta para as desvantagens e obstáculos existentes e persistentes 
enfrentados pelos governos locais e regionais - particularmente no Sul Global - quando 
se trata de lidar com os impactos das mudanças climáticas e se esforçar para atingir as 
metas de desenvolvimento. Desta forma, seguindo o espírito do Diálogo de Talanoa, 
esta pesquisa traz as vozes das partes interessadas muitas vezes marginalizadas. Essa 
visibilidade poderia permitir que essas vozes possam fazer parte do balanço 
internacional de 2018 sobre mudança climática e desenvolvimento sustentável. 

Por último, tenta responder como superar as barreiras acima mencionadas para permitir 
que os governos locais e regionais cumpram seu mandato de proteger seus cidadãos 
contra os impactos das mudanças climáticas. A pesquisa defende o aprimoramento dos 
esforços para preencher a lacuna de conhecimento, capacidade e financiamento nos 
níveis local e regional e a criação de um verdadeiro sistema de governança climática 
multinível, segundo o qual as partes interessadas nacionais, subnacionais (locais e 
regionais) e comunitárias têm igualdade de condições nas decisões. e medidas que 
afetam o nosso futuro comum. 

Este relatório de pesquisa é organizado de forma a responder a esses três objetivos, 
apresentando um quadro claro baseado em evidências do progresso dos governos locais 



e regionais no planejamento, implementação, monitoramento e elaboração de 
relatórios de adaptação. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/62352_dataspeakreportwebfinal.pdf 

 

Primeiros socorros ao patrimônio cultural em tempos de 
crise manual 

Este manual e seu kit de ferramentas explicam os “primeiros socorros do patrimônio 
cultural”: as ações imediatas e interdependentes tomadas para estabilizar e reduzir os 
riscos ao patrimônio cultural tangível e intangível ameaçado, com o objetivo de 
promover sua recuperação. 

Por meio de uma estrutura de três etapas testada em campo, estabelece quando e como 
proteger a herança cultural ameaçada e indica todos aqueles que poderiam ajudar 
nessas operações. As etapas e fluxos de trabalho fornecidos podem ser adaptados para 
diferentes tipos de emergências e seus contextos específicos. 

Este manual tem como objetivo servir como: 

• Referência para treinar socorristas, socorristas e voluntários. 

• Ferramenta para melhorar os planos de preparação e resposta a emergências das 
instituições de patrimônio cultural. 

• Guia para auxiliar na implementação de operações de primeiros socorros em conjunto 
com ajuda humanitária e recuperação. 

Identifica aspectos de primeiros socorros do patrimônio cultural, cuja implementação 
coordenada poderia ajudar a reduzir a vulnerabilidade da população afetada. Ao fazê-
lo, espera defender a inclusão de primeiros socorros do patrimônio cultural em sistemas 
de socorro humanitário e de resposta internacional, nacional e local.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/62371_fachandbookprintoct2018final.pdf 

  

O método ABC: uma abordagem de gestão de risco para a 
preservação do patrimônio cultural 



Este manual oferece uma compreensão abrangente do gerenciamento de riscos 
aplicado à preservação de bens patrimoniais, sejam coleções, prédios ou locais. Ele 
fornece um procedimento passo a passo e uma variedade de ferramentas para orientar 
o profissional do patrimônio na aplicação do método ABC ao seu próprio contexto. O 
método pode ser aplicado a uma variedade de situações, desde a análise de um único 
risco até uma avaliação abrangente do risco de todo o patrimônio do patrimônio. 

FONTE:https://www.iccrom.org/sites/default/files/2017-12/risk_manual_2016-eng.pdf 

EVENTOS 

Cruz Vermelha de São Paulo lança “Campanha Pré-
calamidades” para atender vítimas de emergências 

  
Com o período de chuvas se aproximando, a Cruz Vermelha Brasileira – Filial de São 
Paulo inicia a arrecadação de doações para vítimas de possíveis emergências, como 
enchentes. A “Campanha Pré-calamidades” recebe itens essenciais: água, alimentos 
não-perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza e roupas, que podem ser 
entregues na sede da instituição. 
  
Em decorrência dos episódios recentes de incêndios e grandes enchentes na capital 
paulista, principalmente na época do verão, a iniciativa vai garantir um estoque dos 
materiais, agilizando o atendimento às vítimas de tragédias. 
  
“Tudo o que recebemos passa por um cuidadoso processo de triagem para garantir a 
qualidade da doação que será entregue ao beneficiado. Esse processo leva tempo. 
Arrecadando com antecedência, diminuímos o tempo de resposta da ajuda 
humanitária”, afirma Tiago Seballo, coordenador do Departamento de Gestão de Risco 
e Desastre da Cruz Vermelha de São Paulo. 
  
Em 2018, de janeiro a novembro, a instituição entregou 15.567,27 kg de doações para 
vítimas de calamidades, como moradores atingidos por enchentes na comunidade Cruz 
de Malta e na cidade de Miracatu e vítimas do incêndio seguido de desabamento no 
Largo Paiçandu. Os donativos foram essenciais para garantir apoio para 5.400 pessoas.  
  
O trabalho de separação de itens emergenciais já é desenvolvido na instituição e a 
campanha surge para ampliar a arrecadação, que muitas vezes é insuficiente. 
“Recebendo as doações antes que os desastres aconteçam, conseguimos manter um 
estoque específico para atender as emergências, sem prejudicar o atendimento social 
das 115 comunidades que apoiamos durante todo o ano”, explica Seballo. 
  
Para que as doações sejam aproveitadas, roupas e sapatos devem estar em bom estado. 
Água, alimentos não-perecíveis e produtos de higiene pessoal e de limpeza devem estar 
fechados e dentro do prazo de validade. Os donativos podem ser entregues na sede da 
instituição, na Av. Indianópolis, 699 – Indianópolis. O horário de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira das 8h00 às 19h00 e aos sábados das 9h00 às 13h00. 



  
  
Sobre a Cruz Vermelha de São Paulo 
Fundada em 1912, a Cruz Vermelha de São Paulo atua como parte de um movimento humanitário mundial 
em benefício das pessoas acometidas por desastres e na capacitação em primeiros socorros e saúde 
comunitária. Com 106 anos de atuação no Estado, a Cruz Vermelha disponibiliza serviços nas áreas de 
Gestão de Risco e Desastre, Primeiros Socorros, Promoção à Saúde, Programas Comunitários, Doações, 
Juventude e Restabelecimento de Laços Familiares. Em 2017, foram realizados 192 mil atendimentos por 
meio de ações, projetos e eventos, além de 142 toneladas de doações enviadas a campanhas de ajuda 
humanitária e instituições apoiadas. Mais informações estão disponíveis 
emwww.cruzvermelhasp.org.br ou nos perfis da instituição no Facebook, Instagram e YouTube 
(/cruzvermelhasp). 
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