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Como os países podem negociar seu caminho para a 
resiliência climática 
No inverno de 2014, a área de Finistère, na Bretanha, no noroeste da França, foi atingida 
por violentas tempestades, provocando chuvas torrenciais, ventos fortes e inundações. 
Inundações de inverno nesta parte da França são comuns; em 2014, no entanto, as 
chuvas intensas fizeram com que o rio subisse para níveis recorde - 2,5 vezes maior que 
a média - ameaçando as pessoas e a infraestrutura. 

À medida que a tempestade se intensificava, 55.000 famílias em toda a região perderam 
o poder e, à medida que os rios rompiam suas margens, as cidades de Quimper, Morlaix 
e Quimperlé estavam submersas em até um metro de água. Casas e escolas foram 
evacuadas e os centros das cidades foram fechados. 

Fotos de massas de água que obscurecem as paisagens e as cidades estão se tornando 
características recorrentes dos noticiários da televisão, à medida que a mudança 
climática traz eventos climáticos mais violentos. Segundo o Banco Mundial, as 
inundações são o desastre natural mais frequente e o que mais custa em termos de vida 
humana e danos materiais. Por causa disso, os governos estão cada vez mais vendo a 
necessidade de implementar soluções para construir comunidades mais resilientes. 

O comércio pode desempenhar um papel importante na resposta, recuperação e 
construção de resiliência a desastres naturais, particularmente através da 
implementação de tecnologias que ajudam a reduzir as emissões e a proteger os meios 
de subsistência dos impactos das mudanças climáticas. Muitas empresas estão vendo 
essa tendência e estão produzindo tecnologias inovadoras para enfrentar os desafios do 
futuro. 

A NoFloods, uma empresa dinamarquesa, criou um sistema de barreira móvel de 
proteção contra inundações para proteger as pessoas, a infraestrutura e o meio 
ambiente contra os impactos das inundações. Quando este sistema foi implantado em 



duas cidades da Bretanha, danos significativos foram evitados e o risco para os 
residentes foi minimizado. 

Durante as inundações na Bretanha, as cidades de Redon e Pontivy implantaram 
barreiras NoFloods, protegendo sua infraestrutura de danos e seus residentes do perigo. 
Para as autoridades locais, os benefícios foram claros: o sistema é até 40 vezes mais 
rápido de implantar do que sacos de areia, e custa aproximadamente o mesmo valor. As 
barreiras NoFloods também são mais eficazes do que sacos de areia e podem ser usadas 
novamente em crises futuras. 

Globalmente, o custo econômico de desastres naturais é de cerca de US $ 520 bilhões. 
A prudência de incentivar e investir em tecnologias ambientalmente saudáveis para 
promover a resiliência climática está se tornando cada vez mais clara. O Centro 
Ambiental e Comercial do Meio Ambiente da ONU trabalha com governos em todo o 
mundo para ajudá-los a identificar oportunidades de comércio de bens e serviços 
ambientais, abrir o comércio de bens e serviços ambientais e incentivar a difusão de 
tecnologias ambientalmente saudáveis. 

“Sabemos que a construção de resiliência é um dos principais focos de muitos dos 
nossos parceiros governamentais. Acreditamos que o comércio é fundamental para 
difundir as tecnologias que ajudarão os países vulneráveis a construir sua resiliência 
climática ”, disse Anja von Moltke, chefe do Centro de Meio Ambiente e Comércio. 
"Encorajar este tipo de inovação também ajuda a criar empregos justos e verdes e a 
construir prosperidade." 

Com base no sucesso do sistema na gestão das inundações de 2014, o Ministério do 
Interior da França investiu em 10 km de barreiras NoFloods e o sistema foi vendido 
globalmente em cinco outros países. Ao reduzir as desnecessárias barreiras comerciais, 
a provisão e o acesso a bens e serviços vitais, incluindo tecnologias de adaptação como 
as barreiras NoFloods, podem ser aprimorados, aumentando assim a capacidade dos 
países de desenvolver resiliência e responder aos efeitos da mudança climática. 

Saiba mais sobre o nosso trabalho sobre economia verde e as causas e consequências 
ambientais de desastres e conflitos. 

FONTE:https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/how-countries-can-trade-their-way-
climate-resilience 

 

 

Patos de Minas é destaque na publicação do 
Observatório da ONU com a Lei nº 7.629 de 21 de 
maio de 2018  

 



A publicação destaca a aprovação, pela 
Câmara Municipal de Patos de Minas, da 
Lei Municipal nº 7.629/2018, que cria o 
Fundo Municipal de Proteção da Defesa 
Civil – (FUMPDEC) da Coordenadoria 
Municipal de Proteção da Defesa Civil 
(COMPDEC). 
 
O FUMPDEC tem a finalidade de captar, controlar e aplicar recursos financeiros, de 
modo a garantir a execução das ações de proteção e defesa civil. Os recursos serão 
utilizados pelo COMPDEC na elaboração e adoção de estratégias locais de prevenção, 
preparação, mitigação, respostas e reconstrução, originadas por desastres e mudanças 
climáticas. Como objetivos principais estão a redução do risco de desastres, o 
planejamento urbano sustentável, adaptação às mudanças do clima e fortalecimento 
da participação do Município na campanha Construindo Cidades Resilientes, da 
Organização das Nações Unidas (ONU) e da Estratégia Internacional para Redução do 
Risco de Desastres (EIRD). 

FONTE:http://www.patosdeminas.mg.gov.br/noticias/read.php?id=6905 

 

Brasil é eleito para conselho econômico e social da ONU  

 

Câmara do ECOSOC na sede da ONU, em Nova Iorque. Foto: ONU/Rick Bajornas 

O Brasil está entre os 18 países eleitos nesta semana (13) para integrar o 

Conselho Econômico e Social da ONU (ECOSOC). Organismo coordena 

agências especializadas das Nações Unidas e é responsável por formular 

recomendações sobre desenvolvimento, comércio internacional, 



industrialização, recursos naturais, direitos humanos, condição da mulher, 

população, ciência e tecnologia, prevenção do crime e bem-estar social. 

O conselho tem 54 Estados-membros, que são eleitos pela Assembleia Geral 

para mandatos de três anos. O Brasil recebeu 177 votos e começará seu 

mandato em 1º de janeiro de 2019. A participação do país no ECOSOC se 

encerra em 31 de dezembro de 2021. 

Os assentos no organismo são distribuídos com base na representação 

geográfica, com 14 atribuídos aos países africanos, 11 para as nações da Ásia, 

seis para Estados do Leste europeu, dez para América Latina e Caribe e 13 para 

a Europa Ocidental e outros países. 

Os eleitos na quarta-feira para participar do grupo da África foram Angola, Egito, 

Etiópia, Mali e Quênia. Das nações latino-americanas e caribenhas, além do 

Brasil, foram escolhidas a Jamaica e o Paraguai. Arábia Saudita, Irã, Paquistão 

e Turquemenistão são os novos integrantes da representação da Ásia e Pacífico. 

Do Leste europeu, receberam mais votos a Armênia e a Ucrânia. Da Europa 

Ocidental e outros Estados, foram eleitos o Canadá, Estados Unidos, 

Luxemburgo e Holanda. 

Numa mensagem no Twitter, a Missão do Brasil na ONU disse estar “orgulhosa” 

pela eleição do país sul-americano. A delegação deu os parabéns a todos os 

novos membros e disse que a nação estava ansiosa para trabalhar com todos 

eles. 

FONTE:https://s.w.org/images/core/emoji/2.4/72x72/1f44f.png 

 

 Brasil cumpre meta de combate contra fome 
FAO afirmou que no total 38 países conseguiram atingir os Objetivos do Milênio até 
2015; resultado é fruto da vontade política, coordenação e cooperação entre as nações.  

Eleutério Guevane, da Rádio ONU em Nova York.* 

Angola, Brasil e São Tomé e Príncipe integram uma lista de 38 nações que devem 
cumprir os objetivos estabelecidos pela comunidade internacional para combater a 
fome. 



A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, afirmou que os 
sucessos foram alcançados antes do prazo de cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, ODMs, em 2015. 

Alimentação 

De acordo com a agência, Angola e Brasil diminuíram pela metade a proporção de 
pessoas que passam fome. Ambos integram o grupo de 20 países que cumpriu o objetivo 
número 1.  O progresso foi medido nos biênios 1990 a 1992 e de 2010 a 2012. 

O embaixador de Angola junto às Nações Unidas, Ismael Martins, falou, em entrevista à 
Rádio ONU, em Nova York, sobre a troca de experiências entre os países lusófonos. 

“Para nós serviu de exemplo a política do Brasil de Fome Zero. Fome Zero quer dizer 
erradicar a fome. E nós, naturalmente, trocamos experiências com o Brasil e penso que, 
entre nós agora, com Moçambique, com a Guiné-Bissau, vamos naturalmente poder 
atingir, em conjunto, todos os países da Cplp este mesmo objetivo.” 

As nações com o mesmo desempenho são Argélia, Bangladesh, Benim, Camboja, 
Camarões, Chile, República Dominicana, Fiji, Honduras, Indonésia, Jordânia, Malawi, 
Maldivas, Níger, Nigéria, Panamá, Togo e Uruguai. 

Subnutridos 

Já São Tomé e Príncipe e outros 17 países reduziram pela metade o número absoluto de 
pessoas subnutridas nos biênios. 

Os outros integrantes do grupo são Armênia, Azerbaijão, Cuba, Djibuti, Geórgia, Gana, 
Guiana, Kuwait, Quirguistão, Nicarágua, Peru, São Vicente e Granadinas, Samoa, 
Tailândia, Turcomenistão, Venezuela e Vietnã. 

Vontade Política 

Para o Diretor Geral da FAO, José Graziano da Silva, o desempenho prova que com uma 
forte vontade política, coordenação e cooperação é possível conseguir reduções rápidas 
e duradouras da fome. 

Graziano da Silva pediu a todos os países que mantenham a dinâmica para a erradicação 
completa da fome de acordo com o Desafio Fome Zero lançado pelo Secretário-Geral, 
Ban Ki-moon, no ano passado. 

Deficiências 

A FAO diz que, a nível global, registrou-se uma diminuição do fenômeno na última 
década. 

Calcula-se que 870 milhões de pessoas ainda estão subnutridas e milhões de pessoas 
sofrem as consequências da desnutrição infantil, com deficiências de vitaminas e 
minerais. 

Neste domingo, os países vão ser reconhecidos numa Cimeira de alto Nível da agência, 
em Roma. 

* Apresentação: Edgard Júnior 



FONTE:https://news.un.org/pt/story/2013/06/1440911-brasil-cumpre-meta-de-combate-
contra-fome 

 

FAO e México liberam US$500 mil para projetos sobre 
mudanças climáticas no Caribe  

O México e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 

oficializaram na quinta-feira (14) a criação de um fundo inédito de 500 mil dólares para 

projetos de países do Caribe sobre mudanças climáticas. Com o mecanismo de 

financiamento, 14 nações terão acesso a verba para tornar seus sistemas alimentares e 

comunidades rurais mais resilientes. 

A expressão “construir resiliência às mudanças climáticas” pode parecer técnica ou 

abstrata demais, mas significa estratégias bem concretas, como melhorar a qualidade 

da infraestrutura, corrigir e reforçar canais fluviais ou criar redes subterrâneas de cabos 

para as instalações elétricas. 

De acordo com o chefe da FAO, José Graziano da Silva, o grupo de 14 Estados caribenhos 

vai elaborar 27 programas. O capital do fundo será usado como pré-investimento, para 

aperfeiçoar e levar as iniciativas a outros patrocinadores. Dez das quase 30 iniciativas 

serão apresentadas ao Fundo Verde para o Clima, doze ao Fundo Global para o Meio 

Ambiente (GEF) e cinco para vários mecanismos da União Europeia. 

“Todos sabemos que o Caribe é uma das regiões mais vulneráveis às mudanças 

climáticas. Vimos isso na última temporada de furacões, onde a ilha de Dominica e 

Barbuda foram praticamente destruídas”, afirmou o secretário de Relações Exteriores 

do México, Luis Videgaray, durante a cerimônia de assinatura do acordo com a FAO, em 

Roma. 

O foco dos projetos financiados serão comunidades agrícolas em situação de pobreza e 

vulnerabilidade climática. O novo fundo receberá contribuições iguais, de 250 mil 

dólares, da FAO e da Agência Mexicana de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (AMEXCID). 



Os países que desenvolverão os projetos são Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, 

Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, São Cristóvão e Névis, São Vicente e 

Granadinas, Santa Lúcia, Suriname e Trinidad e Tobago. Todas as nações fazem parte 

da Comunidade de Estados do Caribe (CARICOM). 

Mais do que recursos financeiros 

O fundo entre o México e a FAO também prevê o envio de especialistas do país norte-

americano e da agência para ajudar técnicos caribenhos na concepção dos projetos. O 

objetivo da cooperação é ampliar as capacidades institucionais e de planejamento. 

A parceria quer garantir que as nações beneficiárias consigam aprimorar os processos 

de tomada de decisão e o gerenciamento dos seus programas, para enfrentar da melhor 

forma os desastres naturais e os fenômenos climáticos extremos. “O fundo é uma 

combinação de recursos financeiros e recursos humanos”, acrescentou Videgaray. 

Investimento e resiliência 

A FAO lembra que os investimentos na resiliência e adaptação às mudanças climáticas 

podem ser bem caros. Nem sempre os países do Caribe têm o capital necessário para 

implementar suas estratégias de preparação. 

“É aí que entram os fundos internacionais que esta iniciativa do México e da FAO 

permitirá conseguir. Os recursos estão lá, mas muitas vezes os países caribenhos não 

podem acessá-los porque seus projetos não estão devidamente preparados 

tecnicamente”, explicou o secretário mexicano. 

Videgaray disse ainda que o fundo com a FAO é um acordo aberto a outros países. “Já 
temos a boa notícia de que o governo do Canadá vai se unir aportando recursos. E é 
importante que isso aconteça porque o desafio é enorme. Temos de reconhecer que o 
Caribe não está gerando as mudanças climáticas, mas que é uma das regiões mais 
afetadas, então todos nós temos a responsabilidade de contribuir”, concluiu. 

FONTE:http://www.fao.org/americas/noticias/ver/pt/c/1141339/ 

 

 

 

 



EVENTOS 

 

ACNUR lança em São Paulo relatório global sobre refúgio 
e deslocamento forçado  

Em São Paulo, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) divulga na próxima terça-

feira (19/06), a partir das 9h, os dados mais recentes sobre deslocamento forçado no 

mundo. O lançamento do relatório “Tendências Globais” marca o Dia Mundial do 

Refugiado, 20 de junho, e acontece durante o I Encontro Internacional e II Encontro 

Estadual sobre Migração e Refúgio, promovido pela Secretaria da Justiça e da Defesa da 

Cidadania de São Paulo. 

O evento começa às 9h no auditório da Secretaria (Pátio do Colégio, 184, Centro). A 

apresentação do relatório será feita pelo representante-adjunto do ACNUR no Brasil, 

Federico Martínez, seguida de abertura para perguntas do público inscrito e dos 

profissionais de imprensa presentes. As vagas para participar do encontro são limitadas. 

Inscrições podem ser feitas pelo link https://goo.gl/5CsyXT. 

O relatório “Tendências Globais” é a principal análise estatística feita pelo ACNUR sobre 

fluxos de deslocamento forçado. A publicação traz dados sobre as principais populações 

de refugiados, sobre os países de origem e de acolhimento, bem como sobre apatridia 

e outros temas relacionados ao mandato da agência. O documento tem como base 

números fornecidos por governos e parceiros do ACNUR, além de informações coletadas 

pela própria organização. 

A agenda do I Encontro Internacional e II Encontro Estadual sobre Migração e 

Refúgio conta com painéis internacionais e nacionais, conforme a seguinte 

programação: 

 8h30 Credenciamento 

 9h00 Abertura – Composição da Mesa 

 9h30 Painel I: “A Experiência do Canadá no Acolhimento dos Refugiados” 

Palestrante: James McNamee – Cônsul do Setor de Vistos e Imigração 

Coordenação: Maria Beatriz Nogueira – ACNUR 



 10h00 Painel II: “Lançamento do Atlas Temático da Migração em São Paulo – 

Migração Refugiada” 

Palestrante: Rosana Baeninger – UNICAMP 

Coordenação: Flávio Antas Corrêa – SJDC 

 10h30 “Ações da Unicamp para os Refugiados”. 

Palestrante: Marcelo Knobel – Reitor da UNICAMP 

Participação: Verônica Coluci Camargo Freire – Núcleo de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas – SJDC 

 11h00 Painel III: Exibição do Vídeo “Em Refúgio – um documentário sobre 

possibilidades” 

Palestrante: Manuel Nabais da Furriela – Reitor do ComplexoEducacional 

FMU/FIAMFAAM 

 11h30 “Lançamento do relatório Tendências Globais – 2017” 

Palestrante: Federico Martínez – ACNUR 

Coordenação: Aparecida Izilda Alves – Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico 

de Pessoas – SJDC 

 12h00 Perguntas 

 13h00 Encerramento 

Dia Mundial do Refugiado 

O Dia Mundial do Refugiado é celebrado em todo o mundo no dia 20 de junho, 

conforme resolução da Assembleia Geral da ONU. A data foi criada como expressão de 

solidariedade à África, continente que abriga o maior número de refugiados e que, 

tradicionalmente, já celebrava o Dia Africano do Refugiado nesta mesma ocasião. O dia 

mundial é uma oportunidade para reconhecer a força, a coragem e a resiliência das 

pessoas que foram forçadas a deixar suas casas e seus países por causa de guerras, 

perseguições e violações de direitos humanos. 

Serviço 
Data/Hora: 19/06/2017 – 09h00 
Local: Espaço da Cidadania – André Franco Montoro 
Endereço: Pátio do Colégio, nº 184, São Paulo – SP 
Mais informações 
Assessoria de Imprensa do ACNUR em São Paulo: (11) 3107-5324 pachioni@unhcr.org 
Assessoria da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania: (11) 3291-2697 
jpacola@so.gov.br 



FONTE:https://docs.google.com/forms/d/1hhQVHlI5TIqRhZ2K1jOwVPzYxQqI0JSY5fvkXAaXmX8/close
dform 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

           

 


