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Evento em Brasília debate alcance dos objetivos globais 

em nível subnacional no Brasil 

Estamos no caminho certo para construir, até 2030, uma sociedade alinhada 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ou mudanças de percurso são 
necessárias nessa construção? 

Propostas para guiar a elaboração de políticas públicas que possibilitem o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) serão debatidas até 22 de fevereiro 
em uma série de encontros de especialistas no “II Workshop: Cenários e Análises 
Subnacionais para o Alcance dos ODS”. 

Promovido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em 
parceria com o Pardee Center for International Futures, centro de pesquisa da 
Universidade de Denver, nos Estados Unidos, o workshop teve sua primeira sessão na 
terça-feira (12), em Brasília (DF), e contou com a presença de parceiros do governo 
federal e de institutos estaduais de pesquisa. 

Na abertura das atividades, o representante-residente interino do PNUD no Brasil, José 
Eguren, ressaltou a preocupação da agência da ONU em produzir informações que 
tornem possível abordar planejamentos realistas e eficazes. 

“Espera-se que o resultado dessa iniciativa possa apoiar os estados brasileiros na 
elaboração de seus documentos de planejamento, os Planos Plurianuais, de maneira a 
integrar a Agenda 2030 e os ODS e orientar os estados rumo ao desenvolvimento 
humano e sustentável”, disse. 

Presente no encontro, o diretor do Pardee Center, Jonathan Moyer, apresentou o 
trabalho desenvolvido pelos pesquisadores norte-americanos. Moyer expôs as 
principais funções do programa de simulação International Futures (IFs), usado para 



analisar tendências em curto, médio e longo prazos, levando em consideração áreas 
como educação, demografia e saúde. 

Moyer insistiu no caráter aberto da ferramenta. “Ela é gratuita, pública e acessível 
para qualquer pessoa que queira fazer o download, explorá-la e usá-la. Queremos 
fazer o planejamento do desenvolvimento mais acessível à população, fazer desse um 
processo mais democrático.” 

Para ampliar o acesso à IFs, o pesquisador sênior da Universidade de Denver David 
Bohl participará das próximas sessões da oficina a fim de aprofundar a experiência de 
parceiros com a ferramenta. 

Idealizada pelo Pardee Center, a IFs está sendo usada no país para construir modelos 
subnacionais, com coleta e sistematização dos dados feitas pela equipe da Unidade de 
Desenvolvimento Humano (UDH) do PNUD Brasil. 

A coordenadora da UDH, Samantha Salve, fez avaliação positiva do encontro. “A 
reunião de hoje foi muito proveitosa no sentido de que alguns atores já levantaram 
possibilidades de incluir a ferramenta nos seus trabalhos, nos planos regionais de 
desenvolvimento, em estudos”. 

Representante do Ministério da Economia, Rafael Giacomin falou sobre a elaboração 
da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, documento fundado 
em cinco eixos interconectados, escolhidos com base na discussão dos ODS: 
econômico, social, ambiental, institucional e de infraestrutura. 

De acordo com Giacomin, a partir de indicadores, considerando as mega-tendências e 
seus impactos nas políticas públicas, são identificados os desafios de cada eixo, com 
definições e orientações estratégicas. “A diretriz principal é elevar a renda e a 
qualidade de vida da população brasileira, com redução das desigualdades sociais e 
regionais”, afirmou. 

Histórico do projeto 

A parceria entre PNUD e Pardee Center teve início em 2016, ano seguinte à aprovação 
da Agenda 2030 e dos ODS. 

A representante-residente assistente e coordenadora da área programática do PNUD 
Brasil, Maristela Baioni, relatou que a agência da ONU iniciou um esforço para unir 
parceiros e trazer ao país a possibilidade de identificar cenários com a finalidade de 
pensar políticas públicas. 

Segundo ela, a expectativa é seguir usando os ODS como norte do trabalho, na 
produção de relatórios estaduais e no olhar do Brasil para a perspectiva de longo 
prazo, oferecendo melhor conhecimento da ferramenta. 

FONTE:http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/presscenter/articles/2019/evento-debate-

cenarios-possiveis-para-o-alcance-dos-ods-em-nivel.html 



 

Defesa Civil Estadual participa de reunião na Agência 
Metropolitana de Campinas 

 
Na manhã desta terça-feira, 12 de fevereiro, a Defesa Civil do Estado, representada 
pelo Tenente PM Tiago Luiz Lourençon, participou da reunião sobre a PCH (Pequena 
Central Hidroelétrica) Americana, realizada em Campinas, na Agência Metropolitana 
de Campinas. Também estiveram presentes no encontro representantes da 
Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) e Coordenadores Regionais e Municipais de 
Proteção e Defesa Civil dos municípios de Pedreira, Campinas, Jaguariúna, Americana, 
Santa Bárbara, Limeira, Iracemápolis e Piracicaba. 

Durante o evento, os representantes da CPFL apresentaram conteúdo institucional 
sobre dados técnicos construtivos e funcionais de barragem. 

Ademais, foram levantadas discussões sobre medidas que podem ser adotadas pela 
CPFL no que se refere ao estreitamento da comunicação, colaboração com os demais 
órgãos de interesse e maior integração com as autoridades locais bem como na 
estratégia de conscientização da população. 

  

FONTE:http://www.defesacivil.sp.gov.br/?p=7110 

 

 



Defesa Civil inicia curso de vistoria estrutural na EMAR 

Foi iniciado nesta terça-feira (12/02), o curso de vistoria estrutural em ações de 

Proteção e Defesa Civil – estruturas edificadas, na Escola de Administração de Maricá 

(EMAR). 

O curso, que vai até sexta-feira (15/02), recebe profissionais das áreas técnica e 

operacional da Defesa Civil dos estados da Bahia, Mato Grosso, Pará, São Paulo, 

Tocantins, e das cidades do Rio de Janeiro, como as vizinhas Niterói, Itaboraí e 

Saquarema; e Aperibé, Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeiras de Macacu, 

Itaocara, Queimados, São Pedro da Aldeia, Tanguá e Volta Redonda. 

Jamile Carneiro, engenheira civil da Bahia, está há cinco meses na Defesa Civil e veio 

até Maricá com o objetivo de se capacitar e levar o que aprendeu para seu local de 

trabalho. “Fiquei muito empolgada em participar deste curso para estreitar relações 

com outras defesas civis e entender como colocam em prática todas essas questões 

abordadas aqui no curso. Temos um corpo técnico de agentes ainda pequeno, em 

relação ao nosso Estado, mas o nosso foco é sempre estar atualizados na questão de 

prevenções a desastres inerentes ao nosso clima como erosões marinhas, locais de 

secas e chuvas fortes”, explicou. 

“O objetivo do curso é oferecer aos agentes e técnicos de outros municípios e Estados 

uma capacitação de vistoria estrutural em ações de Proteção e Defesa Civil, pois 

percebemos a deficiência que existe em patologias construtivas. Os agentes precisam 

estar atentos ao realizar vistorias estruturais, pois assim podem evitar os riscos que 

comprometam a segurança de pessoas e bens”, disse o major Wellington Silva do 

órgão de Maricá. 

Dentre os temas abordados no curso estão a introdução aos desastres tecnológicos 

relacionados às obras civis, a abordagem sobre redução do risco de desastres, 

resiliência, marcos regulatórios internacionais, análise de segurança x risco x prejuízo, 

características do concreto armado, o papel do poder público nas vistorias, conceito de 

documentos, técnica de diagnóstico por inspeção visual, a patologia do concreto 

armado, mecanismos de ruptura, causas e origens dos defeitos das construções em 



concreto armado, trincas típicas em lajes maciças, características das fissuras no 

concreto armado, trincas típicas em painéis de alvenaria e recalque nas fundações. 

“A importância desse curso é realmente trabalhar a capacitação desses agentes e 

técnicos, pois temos no Brasil poucos institutos que fazem esse trabalho e a Defesa 

Civil ainda não é enxergada como órgão que corresponda ao tamanho e importância 

que tem. A Defesa Civil trabalha com prevenção, não com socorro, por isso integra um 

sistema que conta com o Corpo de Bombeiros para, em caso de desastre, minimizar o 

máximo possível os danos, voltando rapidamente a normalidade”, concluiu o 

secretário de Proteção e Defesa Civil, Luiz Carlos dos Santos. 

FONTE:https://www.marica.rj.gov.br/2019/02/12/agentes-da-defesa-civil-de-varios-estados-

participam-de-qualificacao-na-emar/ 

 

 

 

Austrália: Após as inundações vêm os mosquitos - mas o 
risco de doença é mais difícil de prever 

Por Cameron Webb, palestrante clínico e principal cientista do hospital, Universidade 

de Sydney 

Somos frequentemente avisados para evitar picadas de mosquitos após grandes 
eventos de inundação. Com mais água ao redor, provavelmente haverá mais 
mosquitos. 

À medida que as águas das inundações diminuem em torno de Townsville e os esforços 
de limpeza continuam, a população local será confrontada com essa perspectiva nas 
próximas semanas. 

Mas é mais difícil prever se um maior número de mosquitos pode levar a um surto de 
doenças transmitidas por mosquitos. Depende de uma série de fatores, incluindo o 
destino de outros animais selvagens após um desastre desse tipo. 

Mozzies precisam de água 

Os mosquitos depositam seus ovos dentro e ao redor dos corpos de água. Nos estágios 
iniciais, os filhotes de mosquito bebê (ou “contorcidos”) precisam da água para 



completar seu desenvolvimento. Durante os meses mais quentes, não demora muito 
mais do que uma semana antes de crescerem e voarem à procura de sangue. 

Assim, quanto mais água, mais ovos de mosquito são postos, e mais mosquitos 
acabam zumbindo. 

Mas surtos de doenças transmitidas por mosquitos dependem de mais do que apenas 
sua presença. Mosquitos raramente emergem de áreas úmidas infectadas com 
patógenos. Eles normalmente precisam pegá-los de  morder a vida selvagem local , 
como pássaros ou mamíferos, antes que eles possam espalhar a doença para as 
pessoas. 

Mosquitos e eventos climáticos extremos 

Historicamente, as principais inundações internas provocaram  surtos significativos de 
doenças transmitidas por mosquitos  na Austrália. Estes  surtos  incluíram epidemias 
do vírus da encefalite de Murray Valley potencialmente fatal. Nas últimas décadas, o 
vírus Ross River foi mais comumente o culpado. 

Um ponto focal das inundações atuais é o rio Ross, que atravessa Townsville. O  vírus 
do rio Ross  foi identificado pela primeira vez a partir de mosquitos coletados ao longo 
desta hidrovia. A doença que causa, conhecida como febre do rio Ross, é diagnosticada 
em  cerca de 5.000 australianos todos os anos . A doença não é fatal, mas pode ser 
seriamente debilitante. 

Nos últimos anos, grandes surtos do vírus Ross River ocorreram em todo o 
país. Precipitação acima da média é provavelmente um fator determinante, uma vez 
que aumenta a abundância e diversidade de mosquitos locais. 

Inundações em Victoria durante o verão de 2016-2017 produziram  aumentos 
excepcionais de mosquitos  e resultaram no maior surto do vírus Ross River no 
estado. Havia quase  1.700 casos da doença do vírus Ross River relatados em 2017 em 
comparação com uma média de cerca de 300 casos anuais nos últimos 20 anos. 

Apesar das pragas dos mosquitos se aproveitando das águas da enchente, nem sempre 
surgem surtos de doenças. 

As inundações resultantes de furacões na América do Norte têm sido associadas ao 
aumento das populações de mosquitos. Depois que o furacão Katrina atingiu a 
Louisiana e o Mississippi em 2005, não  havia evidências  de aumento de doenças 
transmitidas por mosquitos. É provável que o impacto do vento e da chuva tenha 
impactado negativamente os mosquitos locais e a vida selvagem, reduzindo 
subsequentemente o risco de surtos de doenças. 

Estudos australianos  sugerem que nem sempre há uma associação entre inundações e 
surtos do vírus Ross River. Surtos podem ser desencadeados por inundações, mas isso 
nem sempre é o caso. Onde e quando a inundação ocorre provavelmente desempenha 
um papel importante na determinação da probabilidade de um surto. 



A  dificuldade em prever  surtos da doença do vírus Ross River é que pode 
haver  condutores biológicos, ambientais e climáticos complexos  no trabalho. As 
condições podem ser propícias para grandes populações de mosquitos, mas se os 
eventos climáticos extremos tiverem populações de animais selvagens locais 
deslocadas (ou dizimadas), pode haver uma chance menor de surto. 

Pode ser por isso que surtos historicamente significativos de doenças transmitidas por 
mosquitos ocorreram em regiões do interior. A água pode persistir nessas regiões por 
mais tempo que as áreas costeiras. Isso oferece oportunidades não apenas para várias 
gerações de mosquitos, mas também para o aumento de  populações de aves 
aquáticas . Essas aves podem ser importantes  portadores de patógenos  , como o vírus 
da encefalite Murray Valley. 

Em regiões costeiras como Townsville, onde a principal preocupação seria o vírus Ross 
River, as águas das cheias podem deslocar a fauna que carrega o vírus, como cangurus 
e cangurus. Por esse motivo, as águas das cheias podem, na verdade, reduzir o risco 
inicial de surto. 

Proteja-se 

Ainda há  muito a aprender  sobre a ecologia da vida selvagem e seu papel na 
prevenção de surtos de doenças. E com medo de  eventos climáticos extremos mais 
frequentes e graves  no futuro, é uma área importante de pesquisa. 

Embora seja difícil prever a probabilidade de um surto da doença, existem medidas 
que podem ser tomadas para evitar picadas de mosquitos. Isso será útil mesmo se 
apenas para reduzir o incômodo de mordidas de sustentação. 

Cubra-se com camisas de mangas compridas e calças compridas para uma barreira 
física contra picadas de mosquito e use repelentes de insetos tópicos contendo  DEET, 
picaridina ou óleo de eucalipto de limão . Certifique-se de aplicar uma camada 
uniforme em todas as áreas expostas da pele para obter a proteção mais duradoura. 

FONTE:https://theconversation.com/after-the-floods-come-the-mosquitoes-but-the-disease-risk-is-

more-difficult-to-predict-111173 

 

As barragens podem imitar o fluxo livre dos rios, mas os 
riscos devem ser gerenciados 

Por Matthew McCartney, Pesquisador Principal, Organização do Sistema CGIAR; e Fritz 

Kleinschroth, pesquisador de pós-doutorado, Instituto Federal Suíço de Tecnologia de 

Zurique 



Nas últimas décadas, os humanos construíram muitas represas. Estes são projetados 
para regular o fluxo de irrigação, energia hidrelétrica e abastecimento de água. A 
maioria dos principais rios do mundo  é represada . 

Mas há detrimentos para represar rios. Muitas pessoas dependem do fluxo e refluxo 
natural de rios irrestritos que incham com a água na estação chuvosa e diminuem na 
estação seca. Quando o fluxo natural é alterado, as pessoas e os ecossistemas são 
afetados: globalmente,  cerca de 472 milhões de pessoas que  vivem a jusante das 
barragens sofreram efeitos adversos de mudanças nos fluxos dos rios. 

Os rios de fluxo livre trazem enormes benefícios. Os pescadores se beneficiam de 
populações de peixes saudáveis que precisam de áreas alagadas para desovar e se 
alimentar. Nas regiões secas, os criadores de gado dependem frequentemente de rios 
que se espalham pelas planícies de inundação para manter pastagens para o gado em 
pastoreio. Fazendeiros e ecossistemas dependem de fluxos naturalmente altos que 
transportam e depositam sedimentos ao longo do rio, deixando importantes 
nutrientes que enriquecem o solo e impulsionam as lavouras. 

As barragens que regulam os fluxos de água reduzem todos esses benefícios. Em troca, 
eles fornecem água para energia hidrelétrica e abastecimento doméstico. É um trade-
off em que algumas pessoas ganham e algumas perdem. 

Cada vez mais legislaturas nacionais, governos e  doadores  que financiam barragens 
começaram a  exigir medidas de mitigação  para tentar minimizar as perdas. Uma 
opção é estabelecer os chamados “fluxos ambientais”. Isso envolve a liberação de água 
das represas de uma maneira que imita alguns dos altos e baixos naturais do fluxo de 
água em um rio não amortecido. Essa variação no fluxo cria muitos benefícios para a 
pesca, a agricultura e a biodiversidade. 

Atingindo o equilíbrio com os fluxos ambientais 

Normalmente, uma represa armazena a água durante períodos de alto fluxo e a libera 
de maneira controlada para atender a uma finalidade específica; muitas vezes, para 
gerar energia. Nesses casos, um operador de barragem preferirá liberar água quando a 
demanda por energia for alta - e o preço também. 

A abordagem dos fluxos ambientais envolve a liberação de água não apenas para 
geração de energia, mas também por outros motivos. Por exemplo, liberando uma 
grande quantidade de água de uma só vez na estação chuvosa para inundar planícies 
de inundação, que por sua vez fornecem um ambiente saudável para os peixes. Isto irá 
fornecer meios de subsistência para os pescadores locais. 

Mas vários sistemas devem estar em vigor para garantir que este seja um processo 
suave e eficaz. Um bom conhecimento do sistema fluvial a ser represado e das 
comunidades a jusante que podem ser afetadas é crucial. A modelagem hidrológica é 
útil: modelos desses sistemas fluviais podem ajudar os tomadores de decisão a revisar, 
aprovar e construir represas para  melhor compreender os riscos e 



benefícios . Crucialmente, as  comunidades devem estar envolvidas  em qualquer 
discussão e planejamento. 

Gerenciar essas realidades pode ser complicado. Mas isso pode ser feito - e aqueles 
que financiam, construindo e gerenciando grandes barragens têm um imperativo ético 
de assumi-la antes que uma barragem seja construída. 

Gerenciando riscos quando o fluxo se torna inundação 

Barragens retêm a água e isso, é claro, altera o fluxo natural de um rio ou corpo de 
água: muitas vezes aumenta o fluxo de água durante períodos em que costumava ser 
baixo e vice-versa. A modificação de fluxos geralmente tem  grandes 
consequências  para pessoas, animais e ecossistemas localizados a jusante da 
barragem. 

Um  estudo recente  do rio Tana, no Quênia, por exemplo, descobriu que, embora 
novas barragens planejadas tragam benefícios econômicos positivos, elas também 
terão efeitos negativos potencialmente graves para vários interessados, incluindo 
pastores pobres, agricultores e pescadores que vivem na bacia inferior. É aqui que os 
fluxos ambientais têm mérito. 

A represa Itezhi-Tezhi, no rio Kafue, na Zâmbia, é um exemplo. Foi  propositadamente 
construído  para ser 15% maior do que o necessário para a geração de energia para 
que os operadores de barragens pudessem armazenar água adicional e liberá-la pelo 
menos uma vez por ano para manter pastagens naturalmente alagadas em apoio aos 
criadores de gado locais. 

Ainda assim, há um desafio. Se muita água for liberada, uma enchente controlada bem 
intencionada pode rapidamente se tornar um desastre. É por isso que os gerentes de 
barragens podem, compreensivelmente, hesitar em liberar altos fluxos ambientais - 
isto é, inundações controladas. Eles não querem arriscar ser acusados de ameaçar 
vidas e propriedades a jusante. 

O rio Omo, na Etiópia, ilustra esse dilema. É  uma grande linha de vida trazendo água e 
nutrientes para o vale de Omo, extremamente seco e baixo, e para o lago Turkana, no 
Quênia. As comunidades locais dependem de inundações sazonais para enriquecer as 
planícies de inundação onde o gado pastoreia e as pessoas cultivam seus campos. Mas 
viver e trabalhar nas planícies aluviais vem com riscos: em 2006, enchentes 
devastaram grandes áreas do vale inferior de Omo,  causando muitas mortes . 

A proteção contra as inundações foi um dos argumentos usados para apoiar a 
construção da represa recentemente inaugurada, Gibe III, no rio Omo. Mas enquanto 
esta grande barragem pode desempenhar um papel na mitigação dos riscos de 
inundação, as organizações não-governamentais  alertaram  que os ecossistemas e as 
comunidades locais dependem da inundação anual do rio. 

É por isso que é importante que o tempo de uma inundação provocada pelo homem 
da represa Gibe III seja confiável e se alinhe com o padrão natural de inundações 



sazonais, para que as pessoas estejam preparadas. Os sistemas de aviso de inundação 
também são essenciais. 

Fazendo o melhor das barragens 

Apesar das controvérsias em torno da construção de novas barragens, as represas 
vieram para ficar. É por isso que é urgente encontrar maneiras de administrá-los 
melhor para servir os ecossistemas circundantes e as pessoas que dependem deles, 
inclusive planejando liberações controladas de água que imitam os benefícios dos rios 
de fluxo livre. 

Para evitar consequências não intencionais, todas as partes interessadas devem ter voz 
ativa no planejamento e no gerenciamento de tais lançamentos de água. 

Fazemos parte de  um projeto que  trabalha com partes interessadas nas bacias dos 
rios Omo-Turkana e Zambeze para tomar decisões bem informadas, baseadas na 
ciência, sobre como equilibrar as compensações entre os interesses concorrentes e 
evitar situações de perder-perder decorrentes de mal-ponderadas 
compromissos. Trabalhar em conjunto entre setores e grupos de interesse nos permite 
aproveitar ao máximo as barragens - em benefício da segurança alimentar, energia e 
ecossistemas. 

FONTE:https://theconversation.com/dams-can-mimic-the-free-flow-of-rivers-but-risks-must-be-

managed-110540 

 

EVENTOS 

 

 

Curso de Capacitação em Resiliência Urbana 

As cidades dependem de sistemas complexos e interconectados de infraestrutura, 
serviços, comunicações e interações sociais, tornando-os mais vulneráveis aos 
impactos de perigos e mudanças climáticas. Portanto, é fundamental que as pessoas, 
empresas, instituições e sistemas nas áreas urbanas tenham maior capacidade de se 
preparar, responder, se adaptar e prosperar, apesar dos choques e tensões. 

Este curso apresentará os principais conceitos e terminologias relacionados ao 
gerenciamento de riscos urbanos; fornecer ferramentas para integrar o desastre e o 
risco climático no planejamento urbano e fornecer aos participantes uma melhor 
compreensão da resiliência urbana em um nível teórico e prático. 



Taxa do curso 

A taxa padrão do curso de US $ 1.675,00 cobre as despesas de curso, taxa de inscrição, 
materiais de treinamento, visita de estudo e kit de treinamento. 

Os participantes serão responsáveis por suas próprias despesas e providências de 
viagem, acomodação, traslados do aeroporto, solicitação de visto, todas as refeições, 
seguro de saúde e acidentes e outras despesas pessoais. 

Alojamento com desconto pode ser organizado por ADPC. 

Cadastro 

Os interessados podem se inscrever como indivíduos, embora a preferência seja dada 
aos patrocinados por uma organização. O aplicativo pode ser enviado online em 
www.adpc.net/apply. A inscrição e o pagamento devem ser feitos pelo menos um mês 
antes do início do curso. 

Forma de pagamento 

Se você for selecionado para participar do curso, o pagamento deverá ser transferido 
para a conta da ADPC através de transferência bancária pelo menos um mês antes do 
início do curso. Caso contrário, sua participação será cancelada. Por favor, note que os 
cheques pessoais não são aceites como forma de pagamento. 

FONTE:http://www.adpc.net/igo/contents/Training/training-schedule-

event.asp?pid=1461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

                    

 


