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Defesa Civil orienta moradores do MCMV de Inoã sobre 
riscos de desastres 

A Secretaria de Proteção e Defesa Civil deu início nesta segunda-feira (16/07) ao Núcleo 

Comunitário de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC), que vai capacitar os moradores de 

diversos pontos do município para eventuais desastres que possam ocorrer nos locais 

em que vivem. Esta semana os moradores do Residencial Carlos Alberto Soares de 

Freitas (Minha Casa, Minha Vida), em Inoã, estão recebendo os agentes da Defesa Civil 

com diversas orientações de procedimentos quanto a combate a incêndios e primeiros 

socorros. 

Das 19h às 21h, cerca de 70 moradores do residencial puderam aprender sobre os 

diferentes tipos de incêndios, como podem evitá-los e, caso ocorram, como podem 

proceder até a chegada das equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. O primeiro 

encontro, na segunda-feira, contou com as orientações do Major Gilvane Dias. Nesta 

terça-feira (17/07), a coordenadora de Projetos Educativos e Comunitários, Andréa 

Pereira, fala sobre o papel da Defesa Civil na sociedade e sobre a percepção de riscos 

(como identificar desastres que podem trazer riscos à vida humana). Já na quarta-feira 

(18/07), é a vez do enfermeiro Rubem Santana orientar sobre primeiros socorros e 

procedimentos simples que qualquer cidadão pode fazer até a chegada das equipes de 

suporte necessário. No último dia do NUPDEC, quinta-feira (19/07), o MCMV de Inoã 

recebe a hidróloga Fabíola Freitas que dará uma aula de educação ambiental, 

abordando temas sobre o lixo e a minimização dos riscos socioambientais no município. 

Em agosto o NUPDEC estará no MCMV de Itaipuaçu. O planejamento da rota do Núcleo 

é feita por especialistas da Defesa Civil que fazem o mapeamento de áreas que estão 

mais propensas a desastres e a realização destas atividades está dentro do que 



preconiza a Campanha “Construindo Cidades Resilientes” da Organização 
das Nações Unidas (ONU), por meio da certificação do Escritório das 
Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres (UNISDR). “Procuramos 

incentivar os gestores municipais a desenvolverem ações que estejam dentro do 

planejamento estratégico da Defesa Civil pois essa é uma grande preocupação da 

pasta”, conclui o major Wellington Silva. 

FONTE:https://www.marica.rj.gov.br/2018/07/17/defesa-civil-orienta-moradores-do-mcmv-de-inoa-
sobre-riscos-de-desastres/ 

 

 

Defesa Civil faz capacitação em hidrologia para equipes 
Técnicos, geólogos, hidrólogos, geotécnicos e engenheiros civis da Defesa Civil de 

Maricá participaram, nesta sexta-feira (13/07), da Capacitação de hidrologia aplicada à 

Defesa Civil, que tem como objetivo a identificação dos possíveis desastres 

socioambientais no município para que seja feito o devido enfrentamento pelas 

equipes. 

Maricá faz parte da Campanha “Construindo Cidades Resilientes” da 
Organização das Nações Unidas (ONU), por meio da certificação do 
Escritório das Nações Unidas para Redução do Risco de Desastres 
(UNISDR), que incentiva os gestores municipais a desenvolverem ações de 

planejamento antecipado de gestão de risco de desastres, possibilitando também o 

cumprimento das obrigações municipais constantes na Legislação Federal. 

A questão hidrológica e sua aplicação na Defesa Civil e como os agentes podem se 

preparar para enfrentar os desastres socioambientais foram os temas deste encontro, 

que possibilitará um melhor planejamento de todas as equipes da Defesa Civil 

futuramente. 

A doutora em hidrologia, Lidiane Lima e a hidróloga e mestre em Defesa e Segurança 

Civil, Fabíola de Freitas, apresentaram diversas questões e possibilidade de resolução 

para os eventos que possam vir a ocorrer, mencionando que o crescimento das cidades 



tem influência direta nos fenômenos que ocorrem na natureza, diretamente ligados à 

presença ou intervenção humana. Por isso, é de suma importância que sejam realizados 

trabalhos em comunidades que o perigo é iminente, orientando os que vivem nas 

localidades. 

De acordo com o Major Wellington Silva, Maricá participa da Campanha “Construindo 

Cidades Resilientes” e uma das prioridades é aumentar o poder de resposta local. “Isso 

se dará através da identificação de ameaças socioambientais que possam assolar a 

cidade, tendo a caracterização  do cenário de risco para que seja desenvolvido o plano 

de contingência municipal”, afirmou.  

FONTE:https://www.marica.rj.gov.br/2018/07/13/defesa-civil-faz-capacitacao-em-hidrologia-para-
equipes/ 

 

 

Destaque ONU News Especial - 16 de julho de 2018 - ODSs 
nas cidades 
Neste #DestaqueONUNewsEspecial, Monica Grayley da ONU News entrevista o prefeito 
de Aracaju, Edvaldo Nogueira e a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas. Os Obejtivos 
de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, foram os temas centrais da 
conversa, que abordou assuntos como mudança global do clima, água potável e 
saneamento, igualdade de gênero e erradicação da pobreza. Edvaldo Nogueira e Paula 
Mascarenhas fazem parte de Frente Nacional de Prefeito, FNP, que reúne chefes 
municipais de governos de todo o país. Eles foram recebidos pela vice-secretária-geral 
da ONU, Amina Mohammed, na semana passada, para debater a implementação da 
Agenda 2030 nas cidades. 

FONTE: https://news.un.org/pt/story/2018/07/1631212?utm_source=ONU+News+-+Newsletter&utm_campaign=aeeded0893-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_17_12_00&utm_medium=email&utm_term=0_98793f891c-aeeded0893-105027597 

 

 

ONU discute papel de empresas brasileiras no combate 
ao trabalho forçado e infantil 



Em São Paulo, a Rede Brasil do Pacto Global e a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) promoveram neste mês (5) uma conferência sobre combate ao trabalho forçado e 
infantil. Encontro discutiu papel das empresas em combater esses crimes não apenas 
nas suas operações, mas em toda a cadeia de valor na qual estão inseridas. Atualmente, 
40 milhões de pessoas são vítimas de escravidão moderna em todo o mundo, segundo 
a OIT. 

Um dos temas abordados pelos conferencistas foram os Princípios Orientadores sobre 
Empresas e Direitos Humanos, do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Desde 2011, 
quando o organismo aprovou as diretrizes, diferentes países vêm se comprometendo 
com o enfrentamento ao trabalho forçado e infantil nos negócios, estabelecendo 
obrigações para empresas e seus fornecedores. 

Para Tamara Hojaij, representante do Centro de Direitos Humanos e Empresas da 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), o princípio 13 ampliou a responsabilidade do setor 
privado. Anteriormente, as companhias estavam atentas somente ao impacto local. 
Agora, devem também responder às atividades de suas cadeias de fornecimento e 
parceiros comerciais. 

“Em pesquisa que estamos desenvolvendo com a OIT, identificamos que empresas 
líderes no combate ao trabalho forçado e infantil em cadeias de fornecimento trabalham 
em rede, estimulam a participação dos trabalhadores e sindicatos e enfatizam políticas 
que garantam a transparência, a rastreabilidade dos produtos e a prestação de contas 
dos diferentes atores envolvidos”, explica Hojaij. 

Também de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, cerca de 150 milhões 
de crianças são vítimas de exploração laboral. Durante o encontro na capital paulista, 
foram abordados dois eixos temáticos — monitoramento e reparação. Uma tendência 
das atuais práticas de regulação é o Due Diligence em Direitos Humanos, que define 
métodos de avaliação de risco de trabalho infantil, a fim de prevenir ou erradicar tais 
violações. 

O evento da Rede Brasil do Pacto Global e da OIT faz parte de uma série de atividades 
sobre crimes envolvendo atividades trabalhistas. A FGV está preparando uma 
publicação com recomendações para o setor privado. As instituições parceiras também 
têm a expectativa de que seja formado um grupo do setor empresarial para manter 
diálogos constantes com o governo sobre os temas. 

FONTE:http://pactoglobal.org.br/conferencia-discute-medidas-para-combater-os-trabalhos-forcado-
e-infantil-nas-cadeias-de-fornecedores/ 

 

2017 estado de inundação de maré alta dos EUA com uma 
perspectiva de 2018 



O relatório do estado do clima deste mês inclui uma atualização anual do estado das 
inundações costeiras de maré alta nos EUA. Esse tipo de inundação ocorre quando os 
níveis de água medidos em marés NOAA excedem as alturas com base nos limiares 
nacionais de inundação, liberados em fevereiro pelo Centro de Serviços e Produtos 
Oceanográficos Operacionais da NOAA. 

Este relatório avalia o número de dias com enchentes em maré alta durante 2017 e 
fornece uma perspectiva para 2018. Ele usa os limiares de elevação de inundação 
diferenciais em relação aos relatórios anteriores, que em muitos locais agora descrevem 
enchentes mais profundas e mais severas. Tal inundação costeira está aumentando em 
frequência, profundidade e extensão em muitas áreas dos EUA devido aos aumentos 
contínuos no nível do mar local relativo. Por exemplo, o relatório conclui que a costa 
Sudeste do Atlântico está experimentando atualmente a taxa mais rápida de aumento 
nos dias de enchente anual da maré alta, com mais de 150% de aumento desde 2000, 
previsto para 2018 na maioria das localidades. 

FONTE:https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-
content/sotc/national/2018/may/2017_State_of_US_High_Tide_Flooding.pdf 

 

Avaliação de desempenho do programa urbano de RRD 
na América Latina e no Caribe: a abordagem da 
vizinhança 

O objetivo desta avaliação é melhorar a compreensão do Risco de Desastres Programa 
de Redução (RRD) Urbano realizado na América Latina e Caribe (LAC), e apoiado pelo 
Escritório de Assistência a Desastres no Exterior no Exterior da Agência para o 
Desenvolvimento Internacional (USAID / OFDA). 

O estudo incidiu sobre oito projetos premiados pela redução do risco de desastres 
USAID na Colômbia, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica e Peru, entre ano fiscal de 
2012 e FY2016. Os projetos aplicaram a Abordagem da Vizinhança da USAID (EB) para 
encontrar soluções práticas para RRD em assentamentos urbanos informais 
densamente povoados. 

Dois objetivos foram definidos com suas respectivas questões para esta avaliação: (1) 
efetividade e (2) sustentabilidade do CE. O estudo incluiu uma extensa revisão da 
literatura, seguida por um método misto de pesquisa, incluindo pesquisas, grupos focais 
e entrevistas; modelagem de risco de desastres, análise de georreferenciamento; e 
inspeções de engenharia. Finalmente, um processo integral - triangulação - foi utilizado 
para analisar os dados obtidos a partir de múltiplas posições teóricas. 

O estudo confirmou que os bairros são um tecido vivo de características sociais, 
econômicas e físicas que proporcionam aos residentes de um determinado território 



uma identidade, uma sensação de segurança e familiaridade. O EB-USAID expande a 
consideração de intervenções de RRD para além de indivíduos e grupos familiares para 
uma abordagem de assentamento, abordando fatores de risco críticos e lacunas de 
desenvolvimento e promovendo uma visão de longo prazo. 

O estudo mostrou a necessidade de equilibrar as intervenções físicas e sociais para 
atender às necessidades individuais e coletivas, apoiar a coesão e autodeterminação da 
comunidade e atender às expectativas associadas ao bem comum e à resiliência da 
comunidade. 

FONTE:https://dec.usaid.gov/dec/content/Detail_Presto.aspx?ctID=ODVhZjk4NWQtM2YyMi00YjRmLTkxNjktZTc
xMjM2NDBmY2Uy&rID=NTA2NTcz&sID=MQ%3d%3d&qrs=VHJ1ZQ%3d%3d&rrtc=VHJ1ZQ%3d%3d 

 

Como a inovação fortalece a resiliência climática no 
Sahel? 

Este artigo examina cinco inovações do programa BRACED que trabalham com 
populações vulneráveis do Sahel, tirando lições para outros esforços de construção de 
resiliência de agricultores. 

Para os agricultores de todos os lugares, e especialmente no Sahel, a inovação é um 
modo de vida, pois eles se adaptam e modificam as práticas agrícolas para aumentar a 
produtividade e diminuir os insumos de trabalho. Com as mudanças climáticas 
aumentando os riscos, as inovações na comunidade e nas fazendas que criam resiliência 
climática ajudarão a apoiar e melhorar a vida de muitas pessoas marginalizadas.  

FONTE:http://www.braced.org/contentAsset/raw-data/6058a81c-d18f-4496-b1eb-
aeee20b7315f/attachmentFile 

 

Aproveitando as janelas pós-desastre de oportunidades 
de mudança para a sustentabilidade: uma estrutura 

Desastres são catalisadores de mudança: eles são cada vez mais reconhecidos como 
oferecendo oportunidades para direcionar e navegar na mudança em direção a 
resultados esperados, como metas de desenvolvimento sustentável. No entanto, pouco 
se sabe sobre como aproveitar as oportunidades criadas pelos desastres para alcançar 
objetivos de sustentabilidade. Aprender com os estudos de caso existentes é um 
desafio, em parte porque não existe uma estrutura que integre conceitos de mudança 
da ciência da sustentabilidade e das literaturas de recuperação de desastres. 



Este estudo desenvolve uma estrutura analítica unificada para facilitar a documentação 
e análise de estudos de caso de transições de sustentabilidade após desastres. O 
objetivo é aumentar o potencial para a construção de teorias e extrair lições que possam 
ser usadas para ajudar a alavancar oportunidades apresentadas por desastres no 
futuro. Este estudo aplica a estrutura para casos empíricos disponíveis e identifica 
condições específicas, recursos, relações sociais e restrições que afetam as transições 
entre desastres e sustentabilidade. A expectativa é que essa estrutura sirva a 
profissionais e pesquisadores nas áreas de desenvolvimento sustentável e mitigação de 
desastres para aumentar a eficácia de suas atividades de pesquisa e aplicação. 

FONTE:http://www.mdpi.com/2071-1050/10/5/1390 

 

Artigo de revisão: uma revisão sistemática da literatura 
sobre tendências de pesquisa e autorias sobre riscos 
naturais, desastres, redução de riscos e mudanças 
climáticas na Indonésia 

Este documento é uma revisão sistemática da literatura (SLR) de publicações indexadas 
dentro do banco de dados Scopus, de 1900 a 2016, sobre tópicos relacionados a 
desastres e mudanças climáticas na Indonésia. Dois principais resultados são 
descritos. A primeira está relacionada aos principais tópicos de pesquisa: (1) avaliação 
de risco natural, risco e desastre (HRD); (2) redução do risco de desastres (DRR); e (3) 
riscos, vulnerabilidade, impactos e adaptação às mudanças climáticas (CC). Mais da 
metade está relacionada ao HRD e se concentra em erupções vulcânicas, tsunamis e 
terremotos. Publicações sobre RRD estão relacionadas à governança, sistemas de alerta 
antecipado e recuperação e reconstrução. Os que estão no CC discutem os impactos das 
emissões de carbono, silvicultura, governança e setoriais. 

Esta avaliação de segurança destaca a necessidade de pesquisas futuras sobre diferentes 
perigos, diferentes locais e impactos de desastres e mudanças climáticas. Os riscos e as 
avaliações de vulnerabilidade dos perigos hidrometeorológicos e geofísicos são 
necessários. Outras localidades além das ilhas de Sumatra e Java devem ser 
examinadas. Avaliações de risco urbano e os impactos econômicos e sociais de desastres 
e mudanças climáticas em lugares e comunidades vulneráveis são igualmente 
importantes. A governança de riscos nos níveis nacional, local e comunitário deve ser 
fortalecida para aumentar a resiliência. 

A segunda conclusão examina os papéis dos pesquisadores e organizações 
indonésios. Os resultados mostram progressos limitados em pesquisa, publicação e 
colaboração. Autores internacionais / não-indonésios dominam a literatura, e apenas 
metade das publicações é de co-autoria dos indonésios. Colaborações internacionais 
foram conduzidas por muito poucas organizações indonésias. Isto pode ser devido à 



experiência limitada em colaboração acadêmica, jogo de poder entre pesquisadores, 
falta de capacidade de pesquisa, fracas habilidades acadêmicas em inglês e provisões 
limitadas dentro dos sistemas de ensino superior. 

Este SLR recomenda mais financiamento e incentivos para colaborações; treinamento 
em redação acadêmica de inglês e publicações de artigos de periódicos; capacitação 
especialmente para carreiras precoces, pesquisadores femininos e de ciências 
sociais; encorajamento de colaborações multidisciplinares; e fortalecimento da 
comunicação científica nas mídias sociais e na defesa da política científica. 

FONTE:https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/18/1785/2018/nhess-18-1785-2018.pdf 

 

ONU Meio Ambiente e Google anunciam parceria para 
mapear ecossistemas  

A ONU Meio Ambiente e o Google anunciaram na segunda-feira (16) uma parceria que 

promete mudar a forma como vemos o nosso planeta. Combinando de maneira inédita 

ciência ambiental, big data e acessibilidade, as duas instituições criarão uma plataforma 

para mapear e visualizar os impactos da atividade humana nos ecossistemas. Iniciativa 

utilizará a computação em nuvem da empresa de tecnologia e os catálogos públicos de 

observação terrestre. 

Com a colaboração, pela primeira vez, governos, ONGs e a população em geral 

conseguirão acompanhar metas específicas de desenvolvimento relacionadas ao meio 

ambiente, através de uma interface fácil de usar. Frequentemente, quando um país 

procura implementar uma política ambiental, percebe que faltam dados para direcionar 

essas ações de forma segura e eficaz. Com as ferramentas de análise e visualização do 

Google Earth Engine, o mundo pode finalmente começar a preencher essas lacunas. 

Inicialmente, o projeto terá como foco os ecossistemas de água doce, incluindo 

montanhas, florestas, pântanos, rios, aquíferos e lagos. Essas áreas representam 0,01% 

da água do mundo, mas são o habitat de quase 10% das espécies conhecidas – e as 

evidências sugerem uma rápida diminuição da sua biodiversidade. 

O Google produzirá periodicamente mapas geoespaciais e dados sobre ecossistemas 

relacionados à água, empregando a tecnologia de computação em nuvem. Serão 



geradas imagens de satélite e estatísticas para avaliar a extensão da mudança que 

ocorre nos corpos d’água. As informações serão de livre acesso para garantir que as 

nações possam rastrear mudanças, prevenir e reverter a perda dos ecossistemas. 

“Só seremos capazes de resolver os maiores desafios ambientais do nosso tempo se 

conseguirmos os dados certos”, disse o direto-executivo da ONU Meio Ambiente, Erik 

Solheim. Segundo o especialista, a agência das Nações Unidas “está entusiasmada com 

a parceria com o Google para disponibilizar ferramentas online mais sofisticadas para 

acompanhar o progresso, identificar áreas prioritárias e nos aproximar um pouco mais 

de um mundo sustentável”. 

O objetivo da cooperação é garantir que gestores tenham o conhecimento para fazer os 

melhores investimentos em serviços ambientais. “Estamos empolgados em permitir que 

todos os países tenham acesso igualitário às mais recentes tecnologias e informações 

em apoio à ação climática global e ao desenvolvimento sustentável”, afirmou Rebecca 

Moore, diretora do Google Earth, Earth Engine e Earth Outreach. 

A longo prazo, a parceria espera estabelecer uma plataforma para dados de código 

aberto e análise dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. Outras 

áreas de colaboração incluem atividades de conscientização e capacitação, bem como o 

estabelecimento de parcerias com organizações como o Centro Comum de Investigação 

da Comissão Europeia (JRC), a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Administração 

Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA). 

O projeto conjunto foi lançado durante o Fórum Político de Alto Nível sobre 

Desenvolvimento Sustentável, na sede das Nações Unidas em Nova Iorque, onde líderes 

mundiais estão reunidos até a próxima quarta-feira (18) para analisar os avanços e 

desafios rumo à Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. 

Sobre a ONU Meio Ambiente 

A ONU Meio Ambiente é a principal voz global em temas ambientais. A agência 

promove liderança e encoraja parcerias para cuidar do meio ambiente, inspirando, 

informando e capacitando nações e pessoas a melhorar a sua qualidade de vida sem 

comprometer a das futuras gerações. A ONU Meio Ambiente trabalha com governos, 

com o setor privado, com a sociedade civil e com outras instituições das Nações Unidas 

e organizações internacionais pelo mundo. 



Imprensa 
comunicacao@pnuma.org 

FONTE:https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/un-environment-
and-google-announce-ground-breaking-partnership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

                    

 

 


