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Agentes da Defesa Civil participam de workshop da ONU 
em Angra dos Reis 

 
Petrópolis trabalha com o objetivo de conquistar o título internacional de cidade 
resiliente 

 

 
  

Agentes da Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias participaram de um workshop 
para a elaboração do Plano Local de Resiliência (PLR) nesta sexta-feira (13.07) em Angra 
dos Reis. O evento foi promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o 
objetivo de colaborar no desenvolvimento e implementação de planos de redução do 
risco de desastres de origem natural dos municípios. Além de Petrópolis, participaram 
da reunião representantes das cidades de Niterói, Nova Iguaçu e Angra dos Reis. 



Em outubro do ano passado, a prefeitura criou o Comitê da Cidade Resiliente (CCR), que 
busca tornar a cidade resiliente nos padrões da ONU. O comitê elaborou um plano com 
ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação referentes aos 
riscos do município. Com 234 áreas de risco alto ou muito alto – equivalente a 18% do 
município - e um déficit habitacional de 12 mil casas, o governo municipal segue 
trabalhando pela prevenção aos desastres de origem natural da cidade. 

“Desde o início da nossa gestão, trabalhamos de forma preventiva, organizada e 
antecipada com o objetivo de proteger a vida dos petropolitanos. A ONU reconheceu os 
nossos esforços e deu o título de Cidade Resiliente do mês de agosto do ano passado 
para Petrópolis. O reconhecimento internacional mostra que seguimos firmes em busca 
o título de cidade resiliente”, pontua o prefeito Bernardo Rossi. 

Durante o workshop, o promotor da ONU no Brasil, Sidnei Furtado, frisou que a cidade 
é uma referência não apenas para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Ele disse 
ainda que uma das determinações das Nações Unidas é assegurar que as cidades 
tenham uma resposta eficaz aos desastres. Neste ponto, Petrópolis conta desde o ano 
passado com os planos Inverno e Verão. 

“Petrópolis reúne todas as condições de se tornar uma cidade modelo na redução de 
riscos de desastres em todo o mundo. O trabalho realizado pela Defesa Civil local é uma 
referência no Estado do Rio e no país”, disse Sidnei. 

Petrópolis foi uma das duas cidades do Estado do Rio de Janeiro indicadas 
pela ONU como município com potencial de se transformar em modelo mundial para 
redução do risco de desastres, ao lado de Niterói, em julho do ano passado. As Nações 
Unidas listaram 50 cidades nas Américas, sendo sete no Brasil e apenas duas no Rio de 
Janeiro.  

“Estamos empenhados em reunir cada vez mais informações sobre os riscos da cidade. 
A prevenção é o melhor caminho para Petrópolis. Dentro dos nossos limites, sempre 
juntos, trabalhamos para que Petrópolis deixe de ser conhecida pelas tragédias e passe 
a ser um modelo de prevenção aos desastres”, afirma o secretário 

FONTE:http://diariodepetropolis.com.br/integra/agentes-da-defesa-civil-participam-de-workshop-da-
onu-em-angra-dos-reis-152622 



 

Tenente Coronel BM Marcelo Watanabe, Ponto Focal do Estado do Rio de Janeiro. 

 

 

Secretário da Defesa Civil de Angra dos Reis, Jairo Souza Fiães Lima 

 

 

Sidnei Furtado, Promotor da Campanha Mundial Construindo Cidades Resilientes no Brasil 



 

 

Cidades que já concluíram o LGSAT Scorecard ( Terceiro Ciclo) : Angra dos Reis, Niterói, Nova 
Iguaçu, Petrópolis, Vinhedo, Campinas   

Quadro Geral:  

Plano Local de Resiliência elaborado: Campinas SP 

Plano Local de Resiliência em elaboração: 

Angra dos Reis RJ, Petrópolis RJ, Nova Iguaçu RJ, Niterói RJ, Vinhedo SP, Itatiba SP, Campos do 
Jordão SP, Campo Largo PR. 

 

 

ONU cobra que setor privado monitore políticas de 
produção sustentável 

O enviado especial da ONU para os Oceanos, Peter Thomson, cobrou nesta semana (12) 
que políticas empresariais de sustentabilidade sejam monitoradas adequadamente. 
Durante o Fórum Político de Alto Nível da ONU, em Nova Iorque, o especialista defendeu 
que o setor privado abandone o paradigma do “crescimento pelo crescimento”. 
Exploração de recursos de países em desenvolvimento pelas economias ricas também 
foi alvo de críticas. 



Atualmente, 93% das 250 maiores empresas do planeta fazem acompanhamentos sobre 
suas atividades produtivas e questões de sustentabilidade. Em 49 países, 75 das cem 
maiores companhias também implementam políticas de monitoramento para o tema. 

Lembrando que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 12 aborda a 
produção e o consumo sustentáveis, Thomson afirmou que a meta traz um “plano 
racional” para harmonizar a relação do ser humano com o meio ambiente, assegurando 
o futuro de todas as espécies do mundo. 

Até o momento, em 2018, pelo menos 108 países já elaboraram iniciativas para 
melhorar o modo como as pessoas, corporações e governo consomem e produzem. 

“Vemos um futuro melhor no movimento que se afasta de modelos econômicos que 
valorizam o crescimento pelo crescimento e vão em direção a modelos que respeitam 
os limites planetários e sustentam uma visão da humanidade vivendo em harmonia com 
a natureza”, acrescentou o enviado da ONU. 

De acordo com o Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, o mundo 
testemunha a extração em massa de matérias-primas brutas nos países de baixa renda, 
com o intuito de sustentar as práticas produtivas aceleradas das economias ricas. Por 
causa disso, o organismo estima que as nações desenvolvidas fizeram os países em 
desenvolvimento dobrar sua “pegada produtiva”. 

O ODS 12 é um dos seis objetivos escolhidos como pilares do Fórum Político de Alto 
Nível de 2018. As outras metas são os ODS nº 6, sobre água e saneamento, nº 7, sobre 
energia limpa para todos, nº 11, sobre cidades e comunidades sustentáveis, nº 15, sobre 
vida terrestre e proteção da biodiversidade, e nº 17, sobre meios de implementação. 
Até a próxima quarta-feira (18), o evento reunirá na sede da ONU mais de mil 
participantes, entre representantes de governos, empresas, sociedade civil e academia. 

FONTE:https://news.un.org/en/story/2018/07/1014561 

FONTE:https://nacoesunidas.org/pos2015/ods12/ 

 

 

Estados-membros da ONU aprovam primeiro pacto 
global sobre migração 

Pela primeira vez, os Estados-membros das Nações Unidas concordaram com um Pacto 
Global abrangente para gerenciar melhor a migração internacional, enfrentar seus 
desafios, fortalecer os direitos dos migrantes e contribuir para o desenvolvimento 
sustentável. 



Depois de mais de um ano de discussões e consultas entre Estados-membros, 
autoridades locais, sociedade civil e migrantes, o texto do Pacto Global por uma 
Migração Ordenada, Regular e Segura foi finalizado nesta sexta-feira (13). 

Em comunicado, o secretário-geral da ONU, António Guterres, elogiou o acordo, 
chamando-o de “uma conquista significativa”. Segundo ele, o pacto reflete “o 
entendimento compartilhado pelos governos de que a migração transfronteiriça é, por 
sua própria natureza, um fenômeno internacional e que a gestão eficaz dessa realidade 
global requer cooperação internacional para aumentar seu impacto positivo para 
todos”. Para Guterres, o pacto também reconhece que todo indivíduo tem direito a 
segurança, dignidade e proteção. 

“Esta diretriz abrangente compreende uma gama de objetivos, ações e caminhos para 
implementação, acompanhamento e revisão”, acrescentou o chefe da ONU. “Todos 
destinados a facilitar a migração segura, ordenada e regular, reduzindo a incidência e o 
impacto da migração irregular”. 

Chamando a decisão de “momento histórico”, o presidente da Assembleia Geral da 
ONU, Miroslav Lajčák, enfatizou o enorme potencial do pacto. 

“Não encoraja a migração nem visa impedi-la. Não é juridicamente vinculativo. Não dita, 
não irá impor. E respeita plenamente a soberania dos Estados”, enfatizou. 

“Ele pode nos guiar para passarmos de um modo reativo para um proativo. Pode nos 
ajudar a extrair os benefícios da migração e mitigar os riscos. Pode fornecer uma nova 
plataforma para cooperação. E pode ser um recurso para encontrar o equilíbrio certo 
entre os direitos das pessoas e a soberania dos Estados.” 

“Em dezembro, será formalmente o primeiro marco abrangente sobre migração que o 
mundo já viu”, salientou. 

Também tomando a palavra, a vice-secretária-geral, Amina J. Mohammed, chamou a 
atenção para as profundas questões levantadas pela migração, como a soberania e os 
direitos humano; o que se constitui movimento voluntário; a relação entre 
desenvolvimento e mobilidade; e como apoiar a coesão social. 

“Este pacto demonstra o potencial do multilateralismo: nossa capacidade de nos unir 
em questões que exigem colaboração global – por mais complicadas e controversas que 
sejam”, ressaltou. 

Louise Arbor, representante especial para a migração internacional, afirmou que, como 
a mobilidade humana sempre estará conosco, “seus aspectos exploradores, caóticos e 
perigosos não podem se tornar um novo normal”. 

“A implementação do Pacto trará segurança, ordem e progresso econômico para o 
benefício de todos”, ressaltou. 



O acordo será formalmente adotado pelos Estados-membros em uma conferência 
intergovernamental a ser realizada em Marrakesh, no Marrocos, nos dias 10 e 11 de 
dezembro. Louise atuará como secretária-geral da conferência. 

“Este não é o fim do empreendimento, mas o início de um novo esforço histórico para 
moldar a agenda global sobre migração nas próximas décadas”, disse o diretor-geral da 
Organização Internacional para as Migrações (OIM), William Lacy Swing. 

FONTE:https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf 
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ONU recebe inscrições para bolsas de estudo sobre 
assuntos de oceano 

A divisão para assuntos de oceano do Escritório de Assuntos Legais (DOALOS, na sigla 
em inglês) da ONU recebe até 14 de setembro inscrições para a edição de 2019 do 
programa de bolsas de estudo oferecidas pelas Nações Unidas e pela Fundação Nippon. 

O objetivo da iniciativa é capacitar funcionários governamentais e outros profissionais 
de países em desenvolvimento para a implementação das diretrizes legais da Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS, na sigla em inglês) e instrumentos 
relacionados. 

As bolsas de estudo também visam capacitar esses profissionais na formulação de 
regimes abrangentes de gestão dos oceanos, no contexto da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. 

O programa é dividido em duas etapas. Haverá um treinamento de três meses na sede 
da ONU em Nova Iorque, seguido de uma pesquisa e estudo de seis meses com uma 
instituição anfitriã que demonstrar conhecimento em cada um dos campos de pesquisa 
da bolsa de estudos. 

Para se qualificar, os candidatos devem ter entre 25 e 40 anos, ao menos diploma 
universitário ou equivalente, e demonstrar capacidade para realizar pesquisas e estudos 
acadêmicos. 

Os candidatos devem ser de países em desenvolvimento, funcionários públicos ou 
profissionais de nível médio que lidem diretamente com assuntos de oceano, tais como 
(mas não exclusivamente): desenvolvimento sustentável de oceanos e mares, incluindo 
a implementação da Agenda 2030; política nacional ou regional dos oceanos; 



estabelecimento de zonas marítimas e delimitação das fronteiras marítimas; gestão das 
zonas costeiras; conservação e gestão dos recursos marinhos; transporte marítimo; 
segurança marítima; proteção e preservação do ambiente marinho, incluindo a ciência 
marinha. 

Nos últimos 14 anos, 142 bolsas foram concedidas no âmbito do programa para 
nacionais de 76 países em desenvolvimento. 

Mais informações estão disponíveis no site www.un.org/depts/los/nippon. 

Os prêmios serão concedidos em outubro, e os candidatos poderão iniciar o programa 
em março ou abril do ano que vem. 

 

OMS recebe contribuições da sociedade para declaração 
sobre atenção primária 
 

Até 22 de julho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) realiza uma consulta pública 
online para avaliar a nova Declaração sobre Atenção Primária à Saúde. Todas as pessoas 
podem participar, de pacientes e profissionais de saúde até formuladores de políticas e 
educadores. Instituições também são chamadas a encaminhar comentários. As opiniões 
enviadas serão discutidas na Conferência Global sobre Atenção Primária, no 
Cazaquistão, em outubro. 

A agência da ONU disponibiliza, em português, a proposta da Declaração, ainda não 
aprovada e adotada — acesse clicando aqui. 

O documento cobra mais vontade política para garantir saúde universal por meio de 
melhorias na atenção primária. De acordo com a OMS, 80% das necessidades de saúde 
podem receber respostas satisfatórias com a articulação da atenção primária às 
estratégias de saúde universal. A nova declaração pede o fortalecimento de serviços 
públicos e acessíveis por todos, em todas as fases da vida. Uma consulta realizada no 
mês de abril sobre o tema recebeu mais de 500 contribuições. 

Na página da consulta pública, as perguntas aparecem em inglês, mas a OMS preparou 
uma tradução para o português — acesse a tradução clicando aqui. O questionário 
poderá ser respondido em português. Para participar da iniciativa, clique aqui. 

Nos dias 25 e 26 de outubro deste ano, representantes de todos os países estarão 
reunidos em Astana, no Cazaquistão, para a Conferência Global sobre Atenção Primária. 
O encontro é realizado pela OMS em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) 



https://extranet.who.int/dataform/789466?lang=en 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



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 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


