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ONU: População de São Paulo deve chegar a 22 milhões 
até 2050  
 
Cerca de dois terços dos habitantes do planeta viverão nas cidades até 2050, de acordo 
com a Revisão de 2018 do relatório “Perspectivas Mundiais de Urbanização” das Nações 
Unidas. 

 O documento divulgado esta quarta-feira, em Nova Iorque, destaca que mais de 2,5 
bilhões de pessoas passarão a viver em áreas urbanas nas próximas décadas com as 
mudanças demográficas e o crescimento populacional.  

São Paulo  

O relatório do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Desa, prevê que a 
cidade brasileira de São Paulo terá cerca de 22 milhões de habitantes nos próximos 32 
anos, tal como deve acontecer com a Cidade do México.  

Tóquio lidera a lista dos centros urbanos que serão os mais povoados em 2050, com 37 
milhões de habitantes. A seguir estarão Nova Deli com 29 milhões e Xangai, com 26 
milhões de habitantes. 

“Megacidades” 

Em termos de países, 35% dos habitantes urbanos deverá viver na Índia, na China e na 
Nigéria. 



O número das chamadas “megacidades” será de 43 até 2030. Nessa categoria de centros 
urbanos, a população ultrapassa 10 milhões de habitantes. 

O documento destaca ainda que é preciso um planejamento urbano mais sustentável 
com o aumento antecipado da demanda por recursos e serviços públicos pelas 
populações. 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/05/1623352?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=fcfb7735d5-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_17&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-fcfb7735d5-105027597 

 

Suicídio é grave problema de saúde pública e prevenção 
deve ser prioridade, diz OPAS/OMS  

A prevenção do suicídio é mais uma vez tema de oficina que ocorre no escritório da 

Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) em 

Brasília até sexta-feira (18). O evento é promovido em parceira com o Ministério da 

Saúde e conta com a participação de especialistas, pesquisadores e acadêmicos, entre 

outros profissionais. 

A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Com base nesse e outros dados, 

Katia de Pinho Campos, coordenadora da Unidade de Determinantes da Saúde, Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis e Saúde Mental da OPAS/OMS no Brasil, lembrou que o 

suicídio é um grave problema de saúde pública e que sua prevenção é uma prioridade 

para a OPAS/OMS. “Coibir essas mortes evitáveis é tarefa de todos nós. São 800 mil 

suicídios por ano, dos quais 65 mil acontecem aqui na região das Américas”, disse. 

Katia afirmou que a terceira oficina sobre prevenção ao suicídio é um importante 

momento de integração entre o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e 

municipais de Saúde e a OPAS/OMS. Reafirmou ainda que o trabalho interinstitucional 

constitui mais um passo em direção ao cumprimento do plano nacional e dos planos 

locais de prevenção do suicídio. 

“É preciso agir de forma multissetorial para evitar essas mortes. Mas não conseguiremos 

fazer isso sem informações de qualidade. Há uma significativa subnotificação no mundo. 

E isso ocorre por dois motivos. Primeiro, pela insuficiente capacidade dos sistemas de 

registro dos países de baixa e média renda. E, segundo, pelo estigma e criminalização, 



que levam as pessoas a manterem em segredo seus pensamentos suicidas e as famílias 

a esconderem quando ele de fato ocorre.” 

Segundo Daniel Elia, consultor em saúde mental, álcool e outras drogas da OPAS/OMS 

no Brasil, para estabelecer programas de prevenção ao suicídio eficazes é necessário 

identificar os métodos mais utilizados para consumá-lo e dificultar seu acesso 

indiscriminado à população. O profissional citou também algumas das recomendações 

do organismo internacional para a prevenção do suicídio, entre elas, uma cobertura 

responsável desses eventos por parte da imprensa. 

“A difusão responsável de informações pelos meios de comunicação é importante. De 

uma maneira geral, eles não devem ‘glamourizar’ o suicídio, nem contar os pormenores 

do que ocorreu”, informou. 

De acordo com estudos realizados em diversos países, esse tipo de cobertura midiática 

pode gerar um efeito de contágio. A OMS tem identificado a atuação da mídia em 

relação aos suicídios como uma área estratégica para ajudar a prevenir tais atos. A OPAS 

realizou no ano passado um seminário virtual sobre as melhores práticas para noticiar 

suicídios, com o intuito de promover uma cobertura responsável. 

Elia lembra que, pela primeira vez, a saúde mental está contemplada nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, especificamente na meta 3.4: “até 2030, reduzir em um 

terço a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis via prevenção e 

tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar”. 

“O suicídio é um indicador de mortes evitáveis e isso mostra o comprometimento dos 
países em trabalhar cada vez mais esse tema”, disse o consultor. Um dos pontos 
reiterados por ele é a importância da participação da comunidade na identificação das 
situações de risco de suicídio – hoje, uma importante estratégia de prevenção. 

FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5674:suicidio-
e-grave-problema-de-saude-publica-e-sua-prevencao-deve-ser-prioridade-afirma-opas-
oms&Itemid=839 

FONTE:file:///C:/Users/SIDNEI/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/24LV
YY24/plan-of-action-on-MH-2014.pdf 

 

 



Response & Resilience nº 2, abril 2018  

 

Este boletim é a segunda edição do “Response & Resilience”, emitido pela Secretária 
de Educação da UNESCO que incide sobre a resposta da UNESCO para a crise na Síria. 
Ele fornece um esboço de apoio educacional da UNESCO de refugiados sírios na região 
e para a educação de emergência dentro da Síria.  

Esta atualização está disponível em Inglês, francês e árabe. 

FONTE:https://www.dai.com/our-work/projects/worldwide-expert-advisory-call-down-services-eacds-lot-b-
strengthening-resilience-and-response-to-crises?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=bdf966ddd1-
BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-bdf966ddd1-25743853 

 

 
Nota de Orientação e Briefs sobre a resiliência e Resposta 
a.Crises  
 
Esta nota de orientação pretende começar a fazer a ponte entre evidências e 
programação, reunindo em um só lugar a evidência mais robusta disponíveis até à data, 
e combinando isso com DFID experiência assessor de programação em três contextos 
de emergência diferentes:  

1. Conflito prolongado - violência intensa, muitas vezes armados, causando 
instabilidade e deslocamento de pessoas; que é frequentemente prolongada.  

2. Crises de refugiados - populações significativas são deslocados através de 
fronteiras internacionais por períodos prolongados.  

3. Os desastres naturais em contextos de não-conflito - inundações, terremotos 
e epidemias, resultando em colapso dos serviços e o deslocamento interno de 
pessoas.  

Sete resumos evidências foram desenvolvidos por uma pequena equipe de 
pesquisadores e estes têm sido utilizados na elaboração desta nota de orientação. Os 
resumos de evidências estão disponíveis como documentos independentes separados e 
as referências são incluídos como anexos a esta nota de orientação. 

FONTE:https://www.dai.com/our-work/projects/worldwide-expert-advisory-call-down-services-eacds-lot-b-
strengthening-resilience-and-response-to-crises?utm_source=INEE+email+lists&utm_campaign=bdf966ddd1-
BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-bdf966ddd1-25743853 

 

 

 



 

Iniciativa de Educação em Situações de Emergência  
 
Este estudo é parte dos Filhos de projeto da Paz (CoP) co-financiado pela União Europeia 
(ECHO) e UNICEF - que visam melhorar o ambiente de proteção para meninos e meninas 
nas escolas, no ambiente escolar e ao nível da comunidade, que são diretamente 
afetados pelo conflito armado no Chade Bacia Região Lake. Assim, principais 
intervenções UNICEF Educação no projeto incluiu formação de professores sobre a 
prestação de apoio psicossocial (PSS) na sala de aula, por conflitos e desastres redução 
do risco (C / DRR), na Psychological First Aid, e no meu Educação sobre o Risco. Além 
disso, o projeto incluiu (e apoiado) o desenvolvimento de vulnerabilidade escola e 
mapeamento de risco e de planos de emergência escola e de resposta. As intervenções 
UNICEF Proteção à Criança com foco no fortalecimento de mecanismos e processos de 
proteção à criança existentes a nível comunitário e na construção / melhorar as ligações 
entre esses mecanismos e as escolas. 

FONTE:https://gallery.mailchimp.com/fef0506b371181f31cc3ba467/files/c77d6a33-c640-4455-9f31-
a48420741bc6/UNICEF_WCARO_Webinar_findings_PLE_Phase_2_WCARO_english.pdf?utm_source=INEE+email+lists&utm_ca
mpaign=042606f968-BWB_2015_7_2&utm_medium=email&utm_term=0_710662b6ab-042606f968-25743853 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

CHAMADA DE TRABALHOS - Jornal de Educação em 
Situação de Emergência  
JEIE  

Edição Especial: Educação e da guerra contra as drogas  
 
Esta edição tem como objetivo posicionar a guerra contra as drogas como uma área-
chave de pesquisa e prática no campo da Educação e Emergências. Possíveis temas 
para papéis incluem, mas não estão limitados a:  

 Impactos de drogas e política de drogas em sistemas de educação e agentes 
educativos, como estudantes, diretores, professores e cuidadores (incluindo 
os efeitos da violência política e estrutural relacionado com a produção, 
comercialização e consumo de drogas ilícitas)  

 Processos de recrutamento, criminalização e exclusão educacional de crianças 
e jovens envolvidos na economia da droga  

 política de educação e de programação em resposta a drogas e política de 
drogas.  

 Reconhecendo o alcance global destas questões, congratulamo-nos com 
inscrições de todas as regiões do mundo.  

O prazo para manuscritos apresentação é 01 de junho de 2018. Consultas sobre tema 
ou extensão para a edição especial podem ser enviados para 
mj.bermeo@uniandes.edu.co ou dm.rodriguez@uniandes.edu.co . Para mais 
informações processo de submissão em relação consulte: 
FONTE:www.ineesite.org/en/journal/manuscript-submission-instructions  

 

 



 

http://www.cti.gov.br. 

gaia@cti.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

         CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE DESASTRES - PARANÁ 

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

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL SP 

         http://www.defesacivil.sp.gov.br/  

          SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL – RIO DE JANEIRO 

         http://www.rj.gov.br/web/sedec/exibeconteudo?article-id=4173185  

         COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DE MINAS GERAIS 

        http://www.defesacivil.mg.gov.br/index.php/ajuda/page/280-programa-minas-mais-  resiliente-edital-de-
chamamento-publico-n-01-2016-resultado-de-analise-das-propostas 

           

 

 


