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Defesa Civil disponibiliza número de Whatsapp para 
alertas de chuvas fortes 
 
 

                 
 
 
Moradores devem enviar uma mensagem para o número da Defesa Civil para se 
cadastrar 
A Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias disponibilizou um canal via WhatsApp 
para alertar sobre a possibilidade de chuvas fortes no município. O morador deve 
enviar uma mensagem para a Defesa Civil e cadastrar seu número para receber os 



avisos e também a previsão do tempo diária. O número de contato é o (24) 98863-
5497. A novidade foi apresentada nesta terça-feira (16.02) em uma reunião na Sala de 
Cooperação da DC. 
O número será usado para receber alertas. Os pedidos de vistoria, de informações e de 
aviso de perigo devem continuar sendo feitas pelo telefone 199. 
 O número do WhatsApp da Defesa Civil funciona apenas para os alertas e a previsão 
de chuvas. Os moradores que desejarem solicitar vistorias, informações, ou relatar 
alguma ocorrência, devem ligar para o 199 e cadastrar o pedido. O secretário de 
Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato Vaz, reforça que a população 
deve enviar uma mensagem para o número e se cadastrar. 
Em caso de qualquer sinal de instabilidade no imóvel ou terreno, o morador deve 
continuar ligando para o telefone 199 e pedir uma vistoria preventiva à Defesa Civil. A 
ligação e o serviço são gratuitos. 
Monitoramento de rios e previsão do tempo 
A Defesa Civil mantém contato direto com o Instituto Nacional de Meteorologia 
(Inmet) e com os principais órgãos de pesquisa monitorando a previsão meteorológica 
para a cidade. O acompanhamento dos níveis dos rios acontece em conjunto com o 
Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Locais como a Coronel Veiga são monitorados 
constantemente e podem ter o trânsito fechado para garantir que não haja circulação 
de veículos em caso de alagamentos. 
 
http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/12216-defesa-civil-

disponibiliza-n%C3%BAmero-de-whatsapp-para-alertas-de-chuvas-fortes 

 

Clima, clima e catástrofe insight: 2018 relatório anual 

Este relatório avalia o impacto dos desastres e eventos climáticos extremos que 
ocorreram em todo o mundo durante 2018 e fornece uma visão geral das perdas 
econômicas globais. 

O relatório revela que houve 394 eventos de risco natural em 2018 que geraram 
perdas econômicas de US $ 225 bilhões - dos quais US $ 215 bilhões foram atribuídos a 
eventos relacionados ao clima. 2017 e 2018 foram nomeados os anos consecutivos 
mais caros para desastres climáticos registrados.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/63222_20190122abifannualweatherclimaterep.pdf 

 



 

Emprego Mundial e Perspectivas Sociais: Tendências 
2019 
Este relatório fornece uma visão geral das tendências globais e regionais no emprego, 

desemprego, participação da força de trabalho, produtividade, bem como status de 

emprego, emprego informal e pobreza no trabalho. Ele também examina a renda e os 

desenvolvimentos sociais e fornece um indicador de agitação social.  

 

Uma conclusão importante é que a baixa qualidade do trabalho é uma preocupação 

primordial para a maioria da força de trabalho global. Além disso, o desemprego e a 

subutilização do trabalho continuam altos em muitos países, apesar das melhorias nos 

últimos,anos.  

 

O relatório também faz um balanço do progresso em relação às metas do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável 8, que foi mais lento do que o previsto. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

publ/documents/publication/wcms_670542.pdf 

 

Convenção das Nações Unidas contra a corrupção 

A finalidade da presente Convenção é:  

a) Promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficaz e eficientemente a 

corrupção; 

 b) Promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a assistência técnica na prevenção 

e na luta contra a corrupção, incluída a recuperação de ativos; 

 c) Promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida gestão dos assuntos e dos 

bens públicos 

FONTE:http://www.unodc.org/documents/lpo-

brazil//Topics_corruption/Publicacoes/2007_UNCAC_Port.pdf 



 

Mudança climática e saúde em Michigan 

A mudança climática está alterando os padrões sazonais em Michigan, EUA, tornando 
os dias quentes mais quentes e aumentando a gravidade dos eventos extremos. Como 
resultado, Michiganders enfrenta uma série de problemas de saúde crescentes, como 
doenças relacionadas ao calor, problemas respiratórios e cardíacos, contaminação de 
alimentos e água, lesões traumáticas, problemas de saúde mental e exposição a 
doenças infecciosas. Essas ameaças só irão piorar sem ação para limitar a poluição por 
carbono e construir resiliência às atuais ameaças da mudança climática. 

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/63553_climatechangehealthimpactsmichigani.pdf 

 

 

 

EUA: três chaves para uma melhor recuperação de 
furacões 

Por Hawley Truax, diretor regional do Sudeste do Fundo de Defesa Ambiental 

Com recentes furacões e tempestades, todos nós na Carolina do Norte 
experimentamos uma nova normalidade nas chuvas e climas extremos. O furacão 
Florence é o exemplo mais recente e devastador. Como [Gov. Roy Cooper] disse em 
seu depoimento: “Quando as tempestades estão se tornando mais destrutivas, não 
basta pegar as peças. Precisamos tomar medidas para evitar esse tipo de devastação 
no futuro ”. 

A primeira prioridade é proteger a vida humana e a infraestrutura. A maneira mais 
econômica de reduzir a perda de propriedade e, em muitos casos, a perda de vidas, 
em áreas propensas a inundações, é que o governo estadual ou federal implemente 
aquisições voluntárias. Depois do furacão Floyd, a Carolina do Norte investiu 
fortemente em programas de aquisição. Devemos implementar um programa de 
aquisições que proteja pessoas, comunidades e nossa economia rural. 

A segunda prioridade requer novas abordagens para mitigar os impactos das 
inundações usando defesas naturais. Nós alteramos a natureza, removendo grande 
parte de sua capacidade de nos proteger das tempestades. Terras húmidas agem como 
grandes esponjas, absorvendo as águas das cheias. As várzeas permitem que os rios se 



espalhem para além dos seus bancos durante os períodos de cheia. Riachos 
naturalmente fluidos também têm a capacidade de controlar as águas das cheias. É 
por isso que restaurar e proteger áreas úmidas, córregos de várzea e ilhas-barreira são 
importantes para ajudar a evitar futuros desastres, como Florença. 

À medida que avançamos, soluções duradouras para os desafios desta região devem 
vir das pessoas que vivem nas comunidades mais afetadas. Estas são frequentemente 
as pessoas que foram marginalizadas no passado. Assim, a terceira prioridade exige 
que nos envolvamos e desenvolvamos a capacidade desses residentes para ajudar a 
desenvolver soluções inclusivas e reduzir as ameaças de futuros desastres ambientais. 

FONTE:https://www.newsobserver.com/opinion/article225990410.html 

 

 

Custos combinados de tempestades de inverno e frio 
extremo levam a danos de bilhões de dólares nos EUA - 
relatório de catástrofe Aon 

 A Aon plc  (NYSE: AON), uma empresa líder global de serviços profissionais que 
fornece uma ampla gama de soluções de risco, aposentadoria e saúde, lança hoje 
sua  Global Catastrophe Recap - janeiro de 2019 . Isso avalia o impacto de eventos 
globais de desastres naturais para identificar tendências, gerenciar a volatilidade e 
aumentar a resiliência.   

O relatório revela que várias tempestades de inverno e frio extremo levaram a 45 
mortes e um custo econômico de US $ 1 bilhão nos Estados Unidos. Uma temperatura 
de vento de -54 ° C (-65 ° F) foi registrada no Meio-Oeste dos EUA no final de janeiro 
após um surto extremo de ar do Ártico. 

Chuvas excessivas causaram danos significativos ao setor agrícola e, além disso, à 
propriedade e infraestrutura na Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. A Confederação 
das Associações Rurais da Argentina estimava apenas danos agrícolas em US $ 2,3 
bilhões. 

A Austrália registrou seu mês mais quente no registro - 30 ° C (86 ° F) - em janeiro, 
desde que os dados começaram a ser mantidos em 1910. A precipitação menor do que 
a normal apenas aumentou a severa seca em curso. Ao mesmo tempo, o norte de 
Queensland foi atingido por graves inundações. O Conselho de Seguros da Austrália 
citou mais de 6.525 sinistros com pagamentos próximos a AUD80 milhões (US $ 57 
milhões), embora se espere que esse número aumente. O dano econômico global será 
substancialmente maior. 



Michal Lörinc, Analista de Catástrofe na Aon's Impact Forecasting, comentou: “Embora 
tenha havido muito foco em múltiplas tempestades de inverno e frio extremo através 
do Polar Vortex nos Estados Unidos, isso permitiu uma oportunidade para lembrar que 
o clima é local. A Austrália, por exemplo, experimentou o oposto na forma de calor 
recorde. De fato, janeiro de 2019 foi proclamado o mês mais quente já registrado para 
o país. Mudanças no comportamento da corrente de jato e outras características 
sinópticas podem levar a fenômenos climáticos mais incomuns e extremos ”. 

Outros eventos importantes incluíram: 

• 80 fatalidades resultantes de inundações sazonais no sul da Indonésia Sulawesi 
• O primeiro tornado F4 desde 1940 pousou perto de Havana, Cuba 
• A queda de neve excepcionalmente forte atingiu a Europa Central em 1-14 de 

janeiro, causando danos substanciais e avalanches mortais. 
• Fortes chuvas no noroeste da Espanha em 23-24 de janeiro resultaram em 

inundações e deslizamentos de terra. 
• Chuvas torrenciais no norte e no oeste da Arábia Saudita causaram inundações 

notáveis 

Para mais contexto sobre as catástrofes de 2018, descubra mais informações sobre 
o microsite interativo da Aon . 

FONTE:http://aon.mediaroom.com/news-releases?item=137801 

 

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 

                    

 


