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Um trabalhador morre a cada 30 segundos no mundo por 
exposição a substâncias tóxicas, diz ONU 

Governos e empresas devem aumentar seus esforços para proteger trabalhadores, suas 
famílias e comunidades contra qualquer exposição a produtos químicos tóxicos, afirmou 
o relator especial da ONU sobre direitos humanos e substâncias e resíduos perigosos, 
Baskut Tuncak, no início de setembro (12). Segundo ele, a exposição de trabalhadores a 
químicos tóxicos deve ser considerada uma forma de exploração, bem como uma crise 
de saúde global. 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de um trabalhador 
morre a cada 30 segundos no mundo devido a exposição a produtos químicos tóxicos, 
pesticidas, radiação e outras substâncias prejudiciais. Além disso, as cadeias de 
suprimento globais são frequentemente acusadas de não proteger trabalhadores de 
exposições tóxicas e por se recusarem a fornecer um tratamento eficaz para indivíduos 
que foram afetados de alguma maneira. 

“Os direitos dos trabalhadores são direitos humanos. Ninguém deve ter seus direitos 
humanos básicos – incluindo os direitos à vida e à saúde – negados por causa do trabalho 
que realiza”, disse Tuncak. 

“Governos e empresas têm o dever e a responsabilidade de respeitar, proteger e 
cumprir os direitos dos trabalhadores”, completou o relator especial. 

O especialista da ONU acrescentou ainda que os grupos que mais sofrem com a 
exposição são aqueles em situação de vulnerabilidade social, como crianças, mulheres, 
trabalhadores migrantes, idosos, pessoas com deficiência e pessoas pobres. 

“A insegurança econômica desses trabalhadores é frequentemente explorada”, 
observou. 



Segundo Tuncak, trabalhadores migrantes irregulares ou sem documentos estão em 
risco extremo de serem explorados por empregadores que buscam colher os benefícios 
da concorrência desleal. “Movimentos clandestinos, tráfico humano e escravidão 
moderna coincidem frequentemente com a exposição de trabalhadores migrantes a 
substâncias tóxicas”. 

Em seu relatório, Tuncak examina a situação dos trabalhadores expostos a substâncias 
tóxicas em todo o mundo. Ele propõe 15 princípios destinados a ajudar Estados, 
empresas e outras instituições a respeitar e proteger os trabalhadores contra exposições 
tóxicas dentro e ao redor do local de trabalho. O relatório aborda também soluções para 
violações de direitos humanos relacionadas ao tema. 

FONTE:https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23543&LangID=E 

 

 
Poluição do ar pode ter efeitos negativos para a 
inteligência cognitiva 
A exposição a longo prazo à poluição do ar pode impedir o bom desempenho cognitivo. 
A conclusão é de um estudo realizado por cientistas da Universidade de Pequim, na 
China, e da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. 

Os  investigadores estudaram mais de 25 mil pessoas, de diferentes regiões da China, 
relacionando com a leitura diária de três poluentes atmosféricos: dióxido de enxofre, 
dióxido de nitrogénio e material particulado inferior a 10 micrómetros. 

O estudo publicado na revista “Proceedings”, da Academia Nacional de Ciências, conclui 
que a exposição constante à poluição do ar impede o desempenho cognitivo em testes 
verbais e matemáticos. 

Idosos 

Quanto mais as pessoas envelhecem, mais nefastos se tornam os efeitos. Os homens 
são os mais afetados, sobretudo os que têm uma escolaridade baixa. Segundo os 
cientistas, isso é explicado pelo fato destes trabalharem, frequentemente, ao ar livre. 

Os cientistas concluíram também que “os danos no cérebro do envelhecimento 
provocado pela poluição do ar impõem, provavelmente, custos substanciais à saúde e à 
economia, considerando que o funcionamento cognitivo é crítico para os idosos, tanto 
para realizar tarefas diárias como para tomar decisões de alto risco." 

A coordenadora de Qualidade do Ar da Agência da ONU para o Meio Ambiente, Soraya 
Smaoun, considera que “a poluição do ar é uma ameaça significativa para a saúde 
pública” e destaca o efeito negativo que “a poluição pode ter sobre o envelhecimento 
do cérebro". 



A representante sublinhou ainda que “é fundamental compreender melhor a ligação 
entre a poluição do ar e a saúde para determinar políticas e investimentos que apoiem 
transportes menos poluentes e energias mais limpas, bem como habitações mais 
eficientes, para reduzir as principais fontes de poluição do ar exterior." 

Evolução 

O estudo também sugere que a poluição do ar aumenta o risco de doenças 
degenerativas, como Alzheimer e outras formas de demência. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS,  7 milhões de pessoas morrem todos 
os anos devido à exposição ao ar poluído. 

O banco de dados de qualidade do ar da OMS mostra que 97% das cidades em países de 
baixa e média renda, com mais de 100 mil habitantes, não respeitam as diretrizes de 
qualidade do ar atualmente. No entanto, a percentagem é muito menor nos países de 
renda mais alta, onde apenas 40% das cidades com aquela dimensão registam índices 
elevados de poluição. 

A maioria das grandes cidades ainda está a trabalhar para manter a poluição do ar 
dentro dos níveis aceitáveis, conforme estabelecido pela OMS. 

Em 2018, a agência da ONU constatou que mais de 57% das cidades do continente 
americano e mais de 61% das cidades da Europa registaram uma redução dos níveis de 
poluição.  

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/10/1642552?utm_source=ONU+News+-

+Newsletter&utm_campaign=5884677228-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_13_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-5884677228-105027597 

 

 

 

Inundações - causas e consequências 

As causas e consequências das inundações fornecem ideias para atividades de aula, 
juntamente com imagens, vídeos e links da Web adequados para KS1 e 2 alunos. 

Os vídeos contêm imagens poderosas de como as vidas de algumas crianças nos países 
em desenvolvimento são afetadas por eventos climáticos extremos. 

Material de ensino para apoiar as Causas e Consequências da Inundação 

Causas de inundação : Quais são as diferentes causas de inundação? Por que alguns 
lugares são mais suscetíveis que outros? O que é mudança climática e como ela está 
relacionada a inundações? Existem resultados positivos de algumas inundações? 



Preparando-se para uma inundação : Atividades práticas nas quais os alunos investigam 
e experimentam diferentes maneiras de tentar evitar inundações, mitigar seu possível 
impacto e planejar planos de emergência.  

Impacto das inundações : Atividades nas quais os alunos discutem, dramatizam 
reportagens, escrevem e atuam sobre os efeitos das inundações e projetam e fazem 
uma jangada modelo. 

Após o dilúvio : os estudantes comparam os resultados das inundações no Reino Unido 
e nos países em desenvolvimento. Eles também simulam a erosão das margens dos rios 
e discutem por que as pessoas vivem em várzeas onde a inundação é sempre um perigo. 

FONTE:https://practicalaction.org/media/view/6242 

 

Relatório climático subestima ameaça 
Por Mario Molina , Veerabhadran Ramanathan , Durwood J. Zaelke , 9 de outubro de 
2018 
O Relatório Especial do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU 
sobre o Aquecimento Global, de 1,5 grau Celsius, divulgado na segunda-feira, é um 
grande avanço em relação aos esforços anteriores para alertar os líderes mundiais e os 
cidadãos sobre o crescente risco climático. Mas o relatório, por mais medonho que seja, 
perde um ponto-chave: os feedbacks e pontos de inflexão auto-reforçadores - os 
curingas do sistema climático - podem fazer com que o clima se desestabilize ainda 
mais. O relatório também não discute o risco de cinco por cento de que mesmo os níveis 
existentes de poluição climática, se não forem controlados, poderiam levar a um 
aquecimento descontrolado - o chamado risco de "cauda gorda".. Essas omissões 
podem levar os líderes mundiais a pensar que têm mais tempo para enfrentar a crise 
climática, quando, na verdade, são necessárias ações imediatas. Para ser franco, existe 
um risco significativo de ciclos de realimentação climática que se auto-reforçam, 
empurrando o planeta para um caos além do controle humano. 

O relatório descreve como os impactos climáticos serão mais sérios se o mundo permitir 
que o aquecimento alcance 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Limitar o 
aquecimento a 1,5 graus Celsius pode, por exemplo, reduzir muitos impactos pela 
metade, incluindo os de escassez de água doce e perdas de muitas espécies e de captura 
de peixes oceânicos. O relatório é relativamente otimista de que isso pode ser feito, mas 
apenas com comprometimento e cooperação sem precedentes de governos, líderes 
industriais, religiosos e seculares, e cidadãos em todo o mundo. 

Até agora, as temperaturas médias subiram um grau Celsius. Adicionar 50% a mais de 
aquecimento para atingir 1,5 grau não aumentará simplesmente os impactos pela 
mesma porcentagem - ruim como seria. Em vez disso, corre o risco de criar feedbacks 



que poderiam cair como dominós perigosos, desestabilizando fundamentalmente o 
planeta. Isso é analisado em um estudo recente mostrando que a janela para evitar a 
mudança climática descontrolada e um planeta superaquecido “hot house” está 
fechando muito mais rápido do que se entendia anteriormente. 

Esses feedbacks em cascata incluem a perda do gelo marinho do Ártico, que pode 
desaparecer inteiramente no verão nos próximos 15 anos. O gelo serve como um 
escudo, refletindo o calor de volta para a atmosfera, mas está sendo cada vez mais 
fundido em água que absorve o calor. Perder o gelo aumentaria tremendamente o 
aquecimento do Ártico, que já é pelo menos o dobro da taxa média global. Isso, por sua 
vez, aceleraria o colapso do permafrost, liberando seus antigos depósitos de metano, 
um super poluente climático 30 vezes mais potente que causa o aquecimento do que o 
dióxido de carbono. 

Ignorando amplamente tais feedbacks, o relatório do IPCC não avisa adequadamente os 
líderes sobre o agrupamento de seis pontos de inflexão climáticos semelhantes que 
poderiam ser cruzados entre a temperatura atual e um aumento de 1,5 graus - quanto 
mais quase outra dúzia entre 1,5 e 2 graus. Esses curingas poderiam muito 
provavelmente empurrar o sistema climático além da capacidade humana de 
controlar. Como o secretário-geral da ONU lembrou aos líderes mundiais no mês 
passado: “Enfrentamos uma ameaça existencial. A mudança climática está se movendo 
mais rápido do que nós ... Se não mudarmos o curso até 2020, corremos o risco de 
perder o ponto em que podemos evitar a mudança climática descontrolada, com 
consequências desastrosas… ” 

O relatório do IPCC deixa claro, pela primeira vez, que limitar o aquecimento a 1,5 graus 
requer o corte de poluições super climáticas de curta duração - carbono negro, metano 
e hidrofluorcarbonetos - junto com o dióxido de carbono, além de aprender a extrair 
dióxido de carbono da atmosfera. em escala. 

O relatório observa que existem precedentes históricos para a velocidade que 
precisamos, embora não para a escala de mitigação necessária. Mas a mobilização 
industrial dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial fornece um precedente 
encorajador: apenas três anos e meio se passaram entre Pearl Harbor e o Dia D. Nossas 
economias têm uma capacidade notável de se adaptar rapidamente com as políticas 
certas. Assim, nem o fatalismo nem o desespero são garantidos , mas sim um senso de 
otimismo urgente, ou mesmo com medo de fugir. 

A Cúpula Global de Ação Climática do Governador Jerry Brown, em São Francisco, no 
mês passado, juntou-se a inovadores de tecnologia, produtores de energia com zero 
carbono, empreendedores e outros otimistas para aproveitar esse desafio. A One Planet 
Summit do presidente Macron foi seguida em Nova York durante a Climate Week, 
reunindo líderes de finanças que estavam otimistas de que gerenciar o risco climático 
não é apenas possível, mas um desafio estimulante que também seria lucrativo à medida 
que novas indústrias surgissem para fazer o trabalho mais importante. mundo já 
exigiu. (Uma estimativa do custo da remoção de dióxido de carbono é de 
impressionantes US $ 89 a US $ 535 trilhões neste século - um novo mercado 
considerável). 



É fundamental que os líderes mundiais entendam o relatório do IPCC e o utilizem como 
um modelo para ação imediata. Embora suas abordagens tenham sido identificadas 
anteriormente - incluindo o estudo Well Under 2C do ano passado que co-presidimos 
com mais de 30 especialistas - o relatório do IPCC deve ser um ponto de convergência 
para as nações implementarem as políticas necessárias para limitar o aquecimento 
global a não mais de 1,5 graus. Celsius. 

A mudança climática não deve ser uma questão política divisiva. É uma questão de 
ciência fundamental, orientada por dados, uma questão de tragédia humana e uma 
questão de ecossistemas planetários em perigo. Mas acima de tudo, é uma questão 
sobre a qual ainda podemos fazer alguma coisa. 

Mudar de rumo tomará liderança, como vimos nos Estados Unidos do governador 
Brown e das cidades e estados em sua coalizão, e de chefes de Estado como o presidente 
da China Xi e o primeiro-ministro da Índia, Modi, e também o presidente da França, 
Macron. . Esses três líderes têm o potencial de prover a liderança de Churchill para 
estabilizar o clima do mundo, começando por reunir os países do G20 responsáveis por 
80% do problema. Eles precisarão acelerar, aumentar de escala e ter sucesso. 

FONTE:https://thebulletin.org/2018/10/climate-report-understates-

threat/?utm_source=Bulletin%20Newsletter&utm_medium=iContact%20email&utm_campaign=Octo

ber12 

 

 

ONU apoia Indonésia após terremoto seguido de 
tsunami; número de mortos sobe para 2 mil 

Subiu para 2010 o número de mortos pelo terremoto seguido de tsunamis e 
deslizamentos de terra que devastaram a ilha de Sulawedi, na Indonésia, em 28 de 
setembro, anunciaram agências da ONU na terça-feira (9). 

Cerca de 10.700 pessoas ficaram gravemente feridas e pelo menos 700 continuam 
desaparecidas. 

As agências da ONU estão no local para fornecer assistência ao governo e oferecer 
abrigo, comida, água potável, entre outros meios de subsistência, tendo como alvo 191 
mil pessoas em situação de vulnerabilidade. 

Após o desastre, agentes locais se mobilizaram imediatamente para resgatar pessoas 
presas nos escombros de prédios desmoronados e levar ajuda humanitária aos 
sobreviventes. 



De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos 
Humanitários (OCHA), embora o acesso permaneça um desafio, aos poucos os 
obstáculos logísticos estão sendo superados para que mais áreas afetadas sejam 
alcançadas. 

O OCHA declarou ainda que a resposta humanitária está sendo ampliada por agências 
da ONU, ONGs nacionais e internacionais, e pela Cruz Vermelha, em consonância com 
as prioridades do governo indonésio. 

Mais de 67 mil casas foram severamente danificadas ou destruídas e aproximadamente 
330 mil ficaram sem abrigo adequado. Cerca de 62,4 mil pessoas foram deslocadas pelo 
desastre e estão em locais temporários com acesso limitado a meios de subsistência. 

De acordo com a agência de Prevenção de Desastres (BNPB), mais de 2,7 mil escolas 
foram danificadas, bem como 20 instalações de saúde e sistemas de abastecimento de 
água. 

Para responder às necessidades mais urgentes, a Organização Internacional para as 
Migrações (OIM) está fornecendo 28 mil galões de água engarrafada e 1,7 mil abrigos 
de emergência. Agentes de logística do Programa Mundial de Alimentos (PMA) das 
Nações Unidas estabeleceram estruturas de armazenamento temporário para permitir 
o gerenciamento eficaz e o envio de itens de ajuda. 

Foram também implementados serviços de proteção para crianças e mulheres, 
incluindo esforços de reagrupamento de crianças desacompanhadas, liderados pelo 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), e tendas médicas para fornecer 
cuidados reprodutivos, montadas pelo Fundo de População da ONU (UNFPA). 

Logo após o desastre, o Fundo Central de Resposta de Emergência das Nações Unidas 
(CERF), gerenciado pelo OCHA, concedeu 15 milhões de dólares para apoiar atividades 
humanitárias no local – em particular as estabelecidas no plano de resposta, preparado 
pela ONU em colaboração com o governo indonésio. O plano prevê 50,5 milhões de 
dólares para alcançar os mais vulneráveis 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2018/10/1022652 

 

 
América Central: Nota informativa sobre inundações no. 
01 (até 12 de outubro de 2018) 
Foi emitido em 10/10/2018. Abrange o período de 05 a 12 de outubro de 2018. O 
próximo relatório será emitido, se necessário. 
Destaques 



 Dois sistemas de baixa pressão, um no Atlântico e outro no Pacífico, geraram chuvas 
intensas e inundações repentinas em toda a América Central. 

 As pessoas afetadas estão sendo atendidas pelas autoridades municipais e locais. 
 Em Honduras, as perdas no setor agrícola podem chegar a US $ 100 milhões. 
 Em Honduras e El Salvador, as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira. 
187.000 
afetados em toda a região  
21 
Falecidos nos países impactados  
US $ 100 
milhões em perdas no setor agrícola Honduras 
Visão geral geral 
Dois sistemas de baixa pressão, um no Atlântico e outro no Pacífico, gerado condições 
de chuva forte, inundações em várias comunidades na Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras e Nicarágua desde o último 5 de Outubro. 
Em todos esses países, os sistemas de alerta de prevenção foram ativados. 
Estima-se que 20 pessoas morreram e mais de 187 mil pessoas foram afetadas em toda 
a região mesoamericana. 
Para a segurança dos alunos, as aulas são suspensas em muitos municípios nas áreas 
mais afetadas dos países impactados. Algumas escolas estão sendo usadas como 
abrigos. Distribuições de ajuda a vítimas que não conseguiram evacuar são dificultadas 
porque estradas e pontes são danificadas ou bloqueadas por deslizamentos de terra, no 
entanto, ações de resposta continuam a ser desenvolvidas. 
As agências das Nações Unidas em todos os países mencionados apresentaram sua 
disposição de apoiar as autoridades, se necessário. 
Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários: 
Para saber mais sobre as atividades do OCHA, visite https://www.unocha.org/. 

Em curso 

FONTE:https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ocha_central_america_floo
ds_regional_12october_2018_spa_v2.pdf 

 

 

Enquanto as tempestades continuam chegando, a FEMA 
gasta bilhões em 'ciclo' de danos e reparos 

Por  Kevin Sack  e  John Schwartz 

O programa de assistência pública da FEMA forneceu pelo menos US $ 81 bilhões para 
governos estaduais, territoriais e locais em resposta a desastres declarados desde 1992, 



de acordo com uma análise de dados federais do New York Times. Mas uma análise dos 
projetos em todas as zonas de inundação do país revela que as decisões de 
reconstrução, muitas vezes feitas aparentemente desafiando as mudanças climáticas, 
às vezes deixaram as estruturas igualmente indefesas contra a próxima tempestade. 

Outros esforços exigiram uma engenharia extremamente cara para garantir a 
proteção. No entanto, em alguns casos, as restrições à construção nas planícies de 
inundação proibiram efetivamente a FEMA de salvaguardar seus investimentos 
multimilionários em prédios públicos novos e reformados. 

"Os assentamentos humanos foram projetados de uma forma que reflete um clima do 
passado, e isso aumenta a probabilidade de que as perdas relacionadas a desastres 
continuem a aumentar", disse  Gavin Smith , professor da Universidade da Carolina do 
Norte em Chapel Hill, que dirige o  Coastal Resilience Center of Excellence , um 
consórcio de pesquisa financiado pelo Departamento de Segurança Interna. “Isso 
também significa que precisamos repensar como e onde construímos antes da 
tempestade, e também como e onde reconstruímos os prédios públicos e a 
infraestrutura após os eventos extremos.” 

Com as autoridades locais frequentemente incentivadas a replicar o passado, 
especialistas em ajuda humanitária dizem que mudanças na lei federal e nos 
regulamentos podem ser necessários para reorientar o sistema para refletir as 
realidades climáticas. 

No entanto, a administração Trump, se alguma coisa, está se movendo na direção 
oposta. Em agosto do ano passado, o presidente Trump  rescindiu  uma  ordem 
executiva  assinada pelo presidente Barack Obama, que exigia a consideração da ciência 
climática na elaboração de projetos financiados pelo governo federal. Em alguns casos, 
isso significou a elevação obrigatória de edifícios em áreas propensas a 
inundações. Então, em março, a FEMA divulgou um plano estratégico de quatro anos 
que  retirou as menções anteriores  sobre mudanças climáticas e aumento do nível do 
mar. 

FONTE:https://www.nytimes.com/2018/10/08/us/fema-disaster-recovery-climate-
change.html 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVENTOS 

 
                                   http://www.amigosdelviento.org/ 

 



 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        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 

         CEPED – PARANÁ 

        http://www.ceped.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

                    


