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Desenvolvimento resiliente ao clima 101
Este curso on-line de duas horas, destinado à equipe e parceiros da USAID, utiliza
recursos e vídeos interativos para introduzir conceitos fundamentais de
desenvolvimento resiliente ao clima, incluindo como os impactos do clima estão
afetando os principais setores de desenvolvimento. O curso visa equipar esse público
com o conhecimento e as habilidades para identificar riscos climáticos para programas
de desenvolvimento, comunicar eficazmente sobre esses riscos e aplicar recursos e
informações existentes para resolver problemas de desenvolvimento relacionados ao
clima com o objetivo final de tornar os esforços de desenvolvimento da USAID resilientes
ao clima. . O curso consiste em dois módulos que possuem muitos recursos interativos
e verificações de conhecimento.
O primeiro módulo do curso fornece uma visão geral dos impactos climáticos em
setores-chave (por exemplo, agricultura, saúde, água). O módulo introduz os principais
conceitos necessários para entender como esses impactos poderiam afetar os objetivos
de desenvolvimento da USAID. O módulo também inclui 6 vídeos específicos do setor
descrevendo os impactos do clima e as maneiras pelas quais a USAID está trabalhando
para enfrentar os impactos climáticos. Também fornece prática na comunicação com
parceiros da USAID, governos anfitriões e partes interessadas do setor privado,
especificamente em torno de garantir que os esforços de desenvolvimento sejam
resistentes às alterações climáticas.
O segundo módulo fornece uma visão geral do gerenciamento de riscos climáticos
(CRM), que é o processo de avaliação, endereçamento e gerenciamento adaptativo dos
riscos climáticos. O módulo se concentra no uso da ferramenta de triagem e
gerenciamento de riscos climáticos da USAID, que pode ser usada para conduzir
avaliações de riscos climáticos.
A equipe da USAID que deseja receber crédito de aprendizado contínuo para este curso
deve procurar este título na Universidade da USAID.
FONTE:https://www.climatelinks.org/elearning/resilient-development/story_html5.html

Perfil dos Municípios Brasileiros 2017
Gestão de Riscos e Desastres

FONTE:https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101595.pdf

UNFPA pede esforços urgentes para proteger meninas e
mulheres em situação de crise
Mulheres e meninas tiradas de seus lares por guerras ou desastres estão sob maior
risco de estupro, exploração e abuso. Mesmo quando conseguem chegar a um campo
de refugiados ou outros lugares onde serviços humanitários estão disponíveis, esses
riscos não são necessariamente eliminados.
O alerta foi feito no domingo (19) pela diretora-executiva do Fundo de População da
ONU (UNFPA), Natalia Kanem, para o Dia Mundial Humanitário deste ano.

“Um lavatório mal iluminado ou uma bomba de água fora da vista de oficiais de
segurança podem ser lugares perigosos onde mulheres e meninas podem se tornar
alvos para violência sexual”, afirmou.
“Onde falta segurança, elas podem optar por não utilizar os serviços que lhes são
oferecidos. Uma mulher grávida, prestes a dar à luz, pode se deparar com uma escolha
impossível: parir por sua conta e risco ou ser atacada enquanto procura pela ajuda de
uma maternidade.”
Para Natalia Kanem, nenhuma mulher deveria ter que tomar uma decisão dessas. “Às
vezes, as soluções são tão simples quanto instalar mais lâmpadas nos campos ou se
certificar que serviços críticos estão em áreas públicas. Entretanto, geralmente essas
soluções requerem ações mais combinadas para abordar as desigualdades de gênero
subjacentes que perpetuam a violência contra as mulheres”.
“Neste Dia Mundial Humanitário, eu convoco a todas e todos os atores humanitários
para tomar conhecimento sobre nossa obrigação compartilhada de proteger as pessoas
em situação de vulnerabilidade contra a violência, e especialmente para proteger os
direitos, a segurança, a saúde e as vidas de mulheres e crianças.”
O UNFPA promove cuidados de saúde reprodutiva que podem salvar vidas de mulheres
em países afetados por crises, além de espaços seguros para mulheres e crianças, e
serviços para sobreviventes de violência sexual. “Com o apoio de toda a comunidade
humanitária, podemos reduzir drasticamente os riscos enfrentados diariamente por
milhões de mulheres e crianças”, declarou.
FONTE:http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/noticias/ultimas/1987-precisamos-de-esforcosurgentes-para-proteger-meninas-e-mulheres-em-situacao-de-crise

OMS: casos de sarampo chegam a número recorde na
Europa
Mais de 41 mil crianças e adultos na Região Europeia da Organização Mundial da Saúde
(OMS) foram infectados com sarampo nos primeiros seis meses de 2018. O número total
de casos para esse período excede os 12 meses reportados em todos os outros anos
desta década. Desde 2010, 2017 foi o ano com maior número de casos: 23.927. Em 2016,
registrou-se a menor quantidade: 5.273. Relatórios mensais de países também indicam
que pelo menos 37 pessoas morreram devido à doença neste ano.
“Após o menor número de casos da década, em 2016, estamos vendo um aumento
significativo de infecções e surtos estendidos”, diz Zsuzsanna Jakab, diretora regional da
OMS para a Europa. “Pedimos a todos os países que implementem imediatamente
medidas abrangentes e adequadas ao contexto para impedir a propagação dessa
doença. A boa saúde para todos começa com a imunização e, enquanto o sarampo não
for eliminado, não cumpriremos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”.

Sete países da região tiveram mais de 1.000 infecções em crianças e adultos este ano
(França, Geórgia, Grécia, Itália, Federação Russa, Sérvia e Ucrânia). A Ucrânia foi a mais
atingida, com mais de 23 mil pessoas afetadas; isso representa mais da metade do total
regional. Mortes relacionadas ao sarampo foram relatadas em todos esses países, com
a Sérvia registrando o maior número (14).
Progressos desiguais na eliminação do sarampo e da rubéola
De acordo com a última avaliação da comissão europeia de verificação regional para a
eliminação do sarampo e da rubéola, divulgada nesta segunda-feira (20), 43 dos 53
Estados-membros da região interromperam a propagação endêmica do sarampo e 42
interromperam a disseminação da rubéola (com base nos relatórios de 2017).
Ao mesmo tempo, a comissão expressou preocupação com a vigilância inadequada da
doença e a baixa cobertura de imunização em alguns países. Também concluiu que as
cadeias de transmissão do sarampo continuaram por mais de 12 meses em alguns países
que já haviam interrompido a propagação endêmica, o que reverte seus status.
“Esse revés parcial demonstra que todas as pessoas que não estão imunes continuam
vulneráveis, onde quer que seja, e todos os países devem continuar aumentando a
cobertura e fechando as lacunas de imunidade, mesmo depois de terem interrompido
ou eliminado a doença”, disse Nedret Emiroglu, diretora da Divisão de Emergências de
Saúde e Doenças Transmissíveis no Escritório Regional da OMS para a Europa.
O sarampo pode ser eliminado
O vírus do sarampo é excepcionalmente contagioso e se espalha facilmente entre os
indivíduos suscetíveis. Para evitar surtos, é preciso manter pelo menos 95% da cobertura
vacinal, com duas doses de vacina, em todas as comunidades, assim como os esforços
para alcançar crianças, adolescentes e adultos que perderam a vacinação de rotina no
passado.
Enquanto a cobertura vacinal com duas doses da vacina contra o sarampo aumentou de
88% entre as crianças elegíveis na Região em 2016 para 90% em 2017, ainda persistem
grandes disparidades em nível local: algumas comunidades relatam mais de 95% de
cobertura; outras, menos de 70% .
A OMS trabalha junto aos Estados-membros que atualmente enfrentam surtos para
implementar medidas de resposta, incluindo uma maior imunização de rotina e
suplementar, bem como uma melhor vigilância para detectar rapidamente os casos. A
Organização também está atuando junto a outros países para atingir a meta de 95% de
cobertura vacinal.
“Nesta conjuntura de meio termo para o plano de ação de vacinas da Europa, devemos
celebrar nossas conquistas, sem perder de vista aqueles que ainda estão vulneráveis e
cuja proteção requer nossa atenção urgente e permanente”, conclui Jakab. “Nós
podemos deter essa doença mortal. No entanto, não teremos sucesso a menos que

todos façam sua parte: se vacinem e vacinem seus filhos, pacientes e populações.
Também temos que lembrar que a vacinação salva vidas”.
Todos os 53 países da região devem rever os progressos a médio prazo em direção aos
objetivos do plano de ação para vacinas na 68ª sessão do Comitê Regional da OMS para
a Europa, que acontecerá em Roma, Itália, entre 17 e 20 de setembro deste ano.
FONTE:https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5740:casos-desarampo-chegam-a-numero-recorde-na-regiao-da-europa&Itemid=812

EVENTOS

Pós Graduação em Desastres Naturais e Redução de
Riscos
Objetivos
O estudo dos desastres naturais e da redução de risco, particularmente nos contextos
da reação à incerteza e dos ganhos de resiliência, encontra-se no topo das agendas
locais, nacionais e internacionais. A pós graduação em Desastres Naturais e Redução de
Riscos apresenta-se como oferta educativa inovadora da UTAD com objetivo central de
dar resposta à necessidade crescente de formar especialistas treinados no
desenvolvimento de soluções de mitigação de riscos relacionados com os desastres
naturais, no presente e no presente e no decurso de alterações climáticas que se
antecipem para o futuro.
FONTE:http://utad.forinsia.com/Inscricoes/Candidaturas/Secretaria.aspx?idCaracterizacao=67&idAcc
ao=57

Décima Quarta Reunião da Conferência das Partes da
Convenção sobre Diversidade Biológica
Entre 17 e 29 de novembro de 2018, as Nações Unidas vão pedir aos tomadores de
decisão de mais de 190 países que intensifiquem os esforços para deter a perda de
biodiversidade e proteger os ecossistemas que apoiam a segurança e a saúde de
alimentos e água de bilhões de pessoas. A Conferência das Nações Unidas sobre

Biodiversidade (14ª reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade
Biológica - COP 14) será realizada em Sharm El-Sheikh, no Egito.
A Conferência de Biodiversidade da ONU é o corpo diretivo da Convenção sobre
Diversidade Biológica, e avança na implementação da Convenção através das decisões
que toma em suas reuniões periódicas.
Além disso, à margem da Conferência de Biodiversidade da ONU, promessas e
compromissos em apoio ao Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 serão
feitos por governos, empresas, ONGs e organizações intergovernamentais, cidades e
autoridades subnacionais, povos indígenas e comunidades locais, juventude e sociedade
civil. Mais informações sobre compromissos assumidos na COP13
FONTE:https://www.cbd.int/conferences/2018

O quinto seminário internacional do CIGIDEN: O impacto
econômico e político dos desastres socio-naturais
Temos o prazer de convidá-lo para o Quinto Seminário Internacional CIGIDEN 2018: O
Impacto Econômico e Político dos Desastres Socio-Naturais. Este evento é um espaço
acadêmico para contribuir para o debate no Chile sobre os efeitos de curto e médio
prazos dos desastres, compartilhando experiências internacionais e nacionais.

Dois especialistas internacionais são convidados. Ilan Noy, Ph.D. em economia pela
Universidade da Califórnia e cadeira na economia de desastres e professor de economia
da Universidade de Victoria de Wellington e Scott Knowles, PhD em história da
Universidade Johns Hopkins e professor da escola de história no centro de ciência,
tecnologia e Sociedade, da Universidade de Drexel, nos Estados Unidos.
As apresentações de especialistas internacionais serão seguidas por um painel de
discussão com eles e representantes nacionais dos campos econômico, político e
acadêmico do Chile. Agradecemos antecipadamente por sua participação.
FONTE:http://cigiden.cl/es/seminario-internacional-cigiden-2018-el-impacto-economico-y-politicode-los-desastres-socionaturales/

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

