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Inédita no país, política pública de Defesa Civil nas Escolas 
é lançada em Petrópolis 

Projeto oferece a oportunidade dos alunos desenvolverem a cultura de prevenção aos 
desastres será implementado em toda a rede municipal de ensino 

De maneira inédita no país envolver a comunidade escolar nas ações de prevenção a 
desastres de origem natural.  Esse é o principal objetivo do Defesa Civil nas Escolas, 
projeto da prefeitura lançado nesta quarta-feira (19.09) na Escola Municipal Dr. Paula 
Buarque, no Vale do Cuiabá. A política pública de inclusão dos temas Proteção e Defesa 
Civil e Educação Ambiental em toda rede municipal de ensino oferece a oportunidade 
dos alunos desenvolverem a cultura de prevenção aos desastres de origem natural e de 
percepção de riscos. A abertura contou com a exposição de trabalhos desenvolvidos 
pelos estudantes sobre deslizamentos de terra, inundações e rolamentos de blocos 
rochosos. Os jovens também conheceram e brincaram com o jogo da Turma do 
Pedrinho, que ensina de forma lúdica as medidas adotadas em casos de emergências e 
questões de educação ambiental. 

Iniciativa da Prefeitura,  a aplicação da lei em sala de aula é um passo importante no 
desenvolvimento de uma cultura de resiliência na cidade, com a orientação dos alunos 
sobre como se comportar em caso de ocorrências. A política pública é a principal aposta 
da prefeitura na redução do risco de desastres, investindo na educação dos jovens como 
forma de prevenção. 

A elaboração da lei contou com o apoio do Conselho Municipal de Educação (COMED), 
do Sindicato dos Profissionais de Ensino (SEPE), além de membros das secretarias de 
Defesa Civil, Educação e Meio Ambiente. A iniciativa vai reforçar as ações do município 
na prevenção aos desastres de origem natural, não apenas no ambiente escolar, mas 
também nas comunidades. O secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel 



Paulo Renato Vaz, destacou que a iniciativa comprova a preocupação da prefeitura com 
as mudanças climáticas, que podem trazer graves consequências para quem mora em 
locais de risco. 

“O Defesa Civil nas Escolas é um grande marco para a nossa cidade. A ideia de 
transformar a forma de pensar da população passa diretamente pelo ensinamento nas 
escolas da rede municipal. Desde o início da gestão do prefeito Bernardo Rossi, estamos 
trabalhando de forma antecipada, com foco na prevenção aos desastres de origem 
natural. Dessa maneira esperamos garantir um futuro mais resiliente para Petrópolis”, 
disse o secretário. 

"A maioria dos nossos alunos guardam na memória a tragédia de 2011, já que muitos 
foram afetados naquele momento. É importante que a gente possa trabalhar esses 
temas no ambiente escolas, mostrando que os riscos fazem parte do dia a dia de cada 
um e que podemos adotar medidas para reduzir os perigos", afirmou a diretora adjunta 
da E. M. Dr. Paula Buarque, Solange Marinho. 

A aluna do 9º ano, Taís Brito, tem 14 anos e conta que em 2011 muitos conhecidos da 
família foram afetados pela tragédia. Por isso, ela e outros três alunos apresentaram um 
trabalho sobre os deslizamentos de terra e inundações. Ela disse que aprendeu que as 
ações humanas são, na maioria das vezes, responsáveis pelos prejuízos causados pelas 
fortes chuvas. 

"Muita gente faz obra sem autorização, joga lixo nos rios e na rua, o que pode causar 
uma grande tragédia no futuro. A gente vem aprendendo o quanto é importante cuidar 
do meio ambiente, para termos um futuro melhor. Eu só ouvia falar na Defesa Civil, mas 
saber sobre suas funções e como trabalha, eu nunca imaginei. É muito legal também por 
que a gente sempre trabalha em grupo", contou Tais. 

Também estiveram presentes no lançamento do Defesa Civil nas Escolas o vice-prefeito 
Baninho; o secretário chefe de gabinete, Renan Campos e a secretária de Educação, 
Samea Ázara, além de representantes da Defesa Civil da cidade do Rio de Janeiro, do 
Núcleo Comunitário de Defesa Civil do Vale do Cuiabá e adjacências e do DTCEA 
(Destacamento de Controle Aéreo) – Pico do Couto. 

FONTE:http://www.petropolis.rj.gov.br/pmp/index.php/imprensa/noticias/item/10835-
in%C3%A9dita-no-pa%C3%ADs-pol%C3%ADtica-p%C3%BAblica-de-defesa-civil-nas-escolas-%C3%A9-
lan%C3%A7ada-em-petr%C3%B3polis 

 

Pacto Global da ONU lança plataforma de conhecimento 
sobre desenvolvimento sustentável 



O Pacto Global das Nações Unidas lançou neste mês uma plataforma com publicações 
e cursos online sobre sustentabilidade no mundo corporativo. A Academy visa 
capacitar gestores e profissionais, oferecendo conceitos e estratégias para o 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

“Para atingir os Objetivos Globais, precisamos que as empresas avancem e se engajem 
totalmente no processo”, defende Lise Kingo, CEO e diretora-executiva do Pacto 
Global. “A Academy responde a um pedido do setor privado para prover mais guias que 
ajudem a implementar uma abordagem baseada em princípios.” 

As formações oferecidas pela plataforma também abordam temas como redução de 
riscos e crescimento sustentável a longo prazo. Os participantes da Academy têm 
acesso a sessões interativas conduzidas por especialistas, além de treinamentos em 
formato e-learning. Os membros podem se engajar em uma comunidade empresarial 
global. A ferramenta disponibiliza ainda recursos para que os usuários consigam medir 
os seus progressos. 

O Pacto Global é uma aliança de empresas que se comprometeram em promover 
padrões internacionalmente reconhecidos de governança, direitos humanos, boas 
práticas trabalhistas e ambientais. 

Acesse a plataforma https://academy.unglobalcompact.org/learn  

 FONTE:http://pactoglobal.org.br/pacto-global-lanca-plataforma-de-conhecimento-sobre-
sustentabilidade/  

Especialistas debatem governança e financiamento para gestão de água e 
saneamento no Brasil 

O seminário “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e Água e 
Saneamento no Brasil: Governança e políticas públicas” reúne nesta quinta-feira (20), 
em Brasília (DF), especialistas, gestores públicos e representantes do setor privado, de 
organizações do terceiro setor e da sociedade civil para debater aspectos de 
governança, financiamento e medidas do setor produtivo para a implementação e o 
monitoramento do ODS 6, sobre água e saneamento. 

A gestão da água e do saneamento é um tema-chave na agenda de desenvolvimento 
sustentável no Brasil. Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgado na quarta-feira (19) mostrou que menos 40% de um total de 5.570 
cidades brasileiras possuem uma política municipal de saneamento básico. 



De acordo com a pesquisa “Perfil dos Municípios Brasileiros – Aspectos Gerais da 
Política de Saneamento Básico”, em 2017, 38,2% dos municípios brasileiros informaram 
ter uma política municipal de saneamento básico (traça diretrizes gerais para os 
serviços), enquanto 24,1% declararam estar elaborando uma. Mais de 2,3 mil 
municípios brasileiros (41,5% do total) disseram ter um plano municipal de saneamento 
básico (regulamentado ou não). 

O seminário é o segundo evento de uma série de três promovidos em 2018 no escopo 
do “Projeto ODS 6 – Água e Saneamento: estudos e proposições de medidas para a 
implementação e o monitoramento”, realizado conjuntamente pela Agência Nacional 
de Águas (ANA), pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Centro Internacional de 
Políticas para o Crescimento Inclusivo (IPC-IG). 

O objetivo é apresentar e debater descobertas, hipóteses e propostas iniciais para a 
gestão da água e do saneamento reunidas pela equipe de pesquisa do Projeto ODS6. 

“O debate irá aperfeiçoar as medidas propostas e auxiliarão a continuidade dos 
trabalhos que buscam apontar caminhos e medidas para implementar e monitorar as 
metas do ODS 6, tendo como foco aspectos de governança, alternativas para a 
sustentabilidade financeira da gestão de água e saneamento no Brasil, assim como 
políticas setoriais e medidas do setor produtivo”, disse Gesmar Santos, pesquisador do 
IPEA que lidera a equipe do Projeto ODS 6. 

Nos últimos meses, a equipe projeto percorreu o país para entrevistar especialistas e 
gestores públicos e realizou trabalho de campo para identificar boas práticas e 
barreiras à implementação e o monitoramento do ODS 6. 

Concluída recentemente, a pesquisa revela, entre outros pontos, que a sociedade civil 
organizada (ONGs, OSCIPS, empresas, universidades, associações de usuários, etc) tem 
sido muito importante no acesso a serviços de saneamento e na gestão da água em 
locais não atendidos pelo Estado e pelo setor produtivo. Outro ponto destacado é que 
a atuação de órgãos de controle (Ministério Público, Tribunal de Contas da União, 
Controladoria Geral da União) tem sido essencial para solucionar conflitos pela água e 
deficiência no setor de saneamento. 

O evento debate o texto orientador (leia aqui) elaborado pela equipe do projeto na 
perspectiva das metas do ODS6 relacionadas aos temas: governança — caminhos e 
propostas de aprimoramento do ODS6; financiamento — alternativas para a 
sustentabilidade financeira na gestão da água e do saneamento; políticas setoriais e 
setor produtivo — iniciativas, propostas de aprimoramento e medidas de indução. 

FONTE:http://www.ipc-undp.org/system/files/Projeto_ODS6_Seminario2_TextoOrientador.pdf 

 

Adaptação eficaz ao risco crescente de inundação 



Este artigo fornece uma breve visão geral dos desafios para uma adaptação efetiva ao 
risco de inundação, a fim de reduzir as perdas econômicas em todo o mundo. O artigo 
descreve os tipos de adaptação, incluindo medidas físicas de proteção contra 
inundações, soluções baseadas na natureza e infraestrutura 'cinza'. Também destaca os 
principais desafios ao financiamento do risco residual de inundação, nomeadamente a 
reparação e recuperação de danos causados pelas cheias. O artigo também enfatiza a 
importância de entender com precisão a percepção de risco e o comportamento 
humano na mitigação do risco de inundação. 

FONTE: https://www.nature.com/articles/s41467-018-04396-1  

 

Opinião: Como um melhor planejamento hidrelétrico 
pode evitar futuros desastres no Mekong 

Michael Boyland, Heidi Tuhkanen 

O colapso da usina hidrelétrica de Xepian-Xe Nam, no distrito de Sanamxay, província 
de Attapeu, Lao PDR em 23 de julho é uma grande tragédia que tirou a vida de pelo 
menos 34 pessoas, com pelo menos mais 100 desaparecidos e milhares de desabrigados. 

Cerca de 50 dias depois, esta catástrofe sofreu um intenso escrutínio, em parte porque 
a ligação entre as causas do desastre, as ações humanas e as decisões de 
desenvolvimento são tão claramente visíveis. Embora a área sofresse fortes chuvas de 
monções nas semanas que antecederam a inundação, uma inundação dessa velocidade 
e escala foi claramente impulsionada pela falha da barragem. 

No entanto, uma pergunta chave que permanece sem resposta permanece: esta foi uma 
falha em planejar e dar conta dos eventos "extremos" de chuvas de monção, ou uma 
falha na implementação da construção de barragens? 

Muitos dirão que retrospectiva é 20/20 na sequência de tais eventos. No entanto, com 
considerações suficientes sobre as compensações na tomada de decisão sobre políticas 
de energia e desenvolvimento de energia hidrelétrica e previsão dos riscos para as 
comunidades locais, tragédias semelhantes ao longo do rio Mekong podem ser evitadas. 

A adoção de tais abordagens é vital em uma área em que mais dezenas de represas 
hidrelétricas estão planejadas ou já estão em construção. 

O desenvolvimento sustentável é imperativo para reduzir os riscos de desastres e 
mudanças climáticas, incluindo enchentes. Espera-se que a mudança climática aumente 
os desastres e a frequência das enchentes, enquanto a energia hidrelétrica é vista como 
uma solução de "energia limpa" para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e 
mitigar as mudanças climáticas. 



O desenvolvimento da capacidade de geração de eletricidade movida a energia 
hidrelétrica trará, sem dúvida, benefícios econômicos em nível nacional ao Laos. Mas 
muitos projetos hidrelétricos em grande escala estão tendo conseqüências negativas 
sobre as pessoas através da relocalização da comunidade e da perda de meios de 
subsistência, bem como do meio ambiente através da destruição dos ecossistemas, 
levando a uma diminuição da biodiversidade de água doce e ribeirinha. 

Os impactos ambientais e sociais que aumentam os riscos de desastres para as 
comunidades locais são a despesa, ou “danos colaterais” de geração de energia, 
segurança energética e lucro. 

Bateria do Sudeste Asiático 

Ao longo do rio Mekong e seus afluentes, particularmente na República Democrática 
Popular do Laos, as represas planejadas para permitir que a nação sirva como 'bateria 
para o Sudeste Asiático' aumentarão drasticamente os riscos de desastres para milhões 
de pessoas que vivem na bacia águas para seu sustento e um senso de lugar. 

Muitos desses projetos são joint ventures envolvendo empresas e empresas estatais na 
China, Tailândia e Coréia do Sul: a responsabilização e a responsabilidade pela redução 
de riscos e mitigação de impactos não recai unicamente no governo do Laos. 

Se o desenvolvimento de energia hidrelétrica for continuar sem aumentar os impactos 
e riscos para a população local, é necessária uma transformação das abordagens de 
desenvolvimento e do modelo de crescimento econômico. As avaliações de impacto 
ambiental e social devem se tornar mais rigorosas, mas sem uma mudança mais ampla 
nas prioridades, essas avaliações continuarão a não ter dentes. Descrever esses trade-
offs de risco para desastres de desenvolvimento é o primeiro passo. 

Os trade-offs na tomada de decisões são comuns, mas seus efeitos sobre os resultados 
são frequentemente negligenciados. Por exemplo, tomar decisões rápidas para levar 
adiante um projeto vem à custa da consulta pública e da contribuição diversificada. Para 
os desenvolvedores, dar àqueles que serão impactados por projetos uma voz forte pode 
colocar em risco a viabilidade e a lucratividade do projeto, deixando perspectivas 
importantes - especialmente as das mulheres, deixadas de lado. 

Embora a participação por si só não seja suficiente para prevenir desastres e falhas nas 
barragens, a participação pública significativa no planejamento deve ser reconhecida 
como uma faceta importante da redução de riscos e da mitigação de impactos. 

Um desafio relacionado é a promulgação de um processo de planejamento abrangente 
e holístico, que levará a resultados de desenvolvimento sustentável. As avaliações 
abrangentes de impacto ambiental demandam tempo, recursos e experiência, enquanto 
os desenvolvedores de projetos estão sempre se esforçando para acelerar o processo 
de planejamento e aprovação para poderem inovar no local. 

Protegendo pessoas e natureza 



O desenvolvimento da energia hidrelétrica é um investimento de longo prazo projetado 
para produzir eletricidade nas próximas décadas. O planejamento e a mitigação de 
impacto ambiental e social, além dos esforços de redução de risco de desastres, todos 
merecem comparações de tempo comparáveis. 

Para evitar que o desenvolvimento hidrelétrico existente e futuro aumente os riscos 
climáticos e de desastres, devemos primeiro re-imaginar e efetuar mudanças nas 
estruturas de governança e tomada de decisão profundamente arraigadas de hoje. 

Aqueles que estão no poder devem dar vozes mais fortes aos marginalizados e maior 
proteção às defesas naturais do Mekong, que foram drasticamente alteradas nas 
últimas décadas. Essas mudanças representariam uma transformação necessária para 
proteger e apoiar os milhões de pessoas que vivem ao longo do Mekong contra o maior 
risco de inundação. 

Os primeiros sinais de tal repensar pelo governo do Laos são promissores, mas as 
soluções têm que ir além da "melhor infraestrutura" e, em vez disso, dar maior atenção 
e prioridade aos riscos colocados nas costas das comunidades locais; pessoas que muitas 
vezes são enquadradas como "atrapalhando o desenvolvimento em grande escala". 

O desastre no Laos ainda pode atuar como um divisor de águas no futuro 
desenvolvimento de sistemas de energia na região. 

FONTE:https://www.zilient.org/article/opinion-how-better-hydropower-planning-can-avert-future-
disasters-mekong 

 

UNICEF: um terço dos jovens está fora da escola em 
contextos de guerra e desastre 

Em países afetados por conflitos ou desastres, um em cada três jovens com idade entre 
cinco e 17 anos está fora da escola. São 104 milhões de crianças e adolescentes que 
têm “seu futuro roubado”, alertou na quarta-feira (19) o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF). Número representa mais de um terço de todos os menores no 
mundo que não frequentam centros de ensino. 

Em novo levantamento, o organismo da ONU aponta que 20% dos adolescentes — dos 
15 aos 17 anos — em situações de guerra e catástrofes naturais nunca colocaram os 
pés numa escola. Nessa faixa etária, 40% dos jovens não completaram a escola 
primária. 



“Quando um país é atingido por um conflito ou desastre, suas crianças e seus 
adolescentes são vitimados duas vezes”, alerta a diretora-executiva do UNICEF, 
Henrietta Fore. 

“No curto prazo, suas escolas são danificadas, destruídas, ocupadas por forças militares 
ou mesmo deliberadamente atacadas, e eles se juntam aos milhões de jovens fora da 
escola e, à medida que os anos passam, raramente retornam às salas de aula. No longo 
prazo, eles – e os países em que vivem – continuarão a enfrentar ciclos perpétuos de 
pobreza.” 

Uma vez que menos de 4% dos apelos humanitários mundiais são dedicados à 
educação, o relatório pede mais investimentos em ensino de qualidade. Recursos 
devem garantir que crianças e adolescentes em emergências e crises prolongadas 
possam aprender em um ambiente seguro, da pré-escola ao ensino médio. 

A pesquisa A future stolen: young and out-of-school (Um futuro roubado: jovem e fora 
da escola) foi lançado às vésperas do 73º Debate Geral da Assembleia Geral das Nações 
Unidas. Acesse a publicação clicando aqui (somente em inglês). 

O documento aponta que quase 303 milhões de jovens entre 5 e 17 anos de idade – 
cerca de um em cada cinco – estão fora da escola, quando considerados todos os países 
do planeta. De acordo com a publicação, mais da metade das crianças em idade escolar 
primária fora do colégio vive em países afetados por emergências. 

A pobreza continua a ser a principal barreira para a educação em todo o mundo — as 
crianças mais pobres em idade escolar primária têm quatro vezes mais chances de estar 
fora da escola do que aquelas das famílias mais ricas. 

Pelas tendências atuais, o número de pessoas com idade entre dez e 19 anos subirá 
para mais de 1,3 bilhão até 2030, um aumento de 8%, segundo o relatório. 
Proporcionar a essa futura força de trabalho uma educação de qualidade e melhores 
perspectivas de emprego produzirá maiores dividendos econômicos e sociais. 

“Este é um momento crítico da história. Se agirmos com sabedoria e urgência, 
poderemos fortalecer e capacitar os jovens para que estejam preparados para criar 
sociedades pacíficas e prósperas”, acrescentou Fore. 

“A alternativa é muito sombria. Não podemos nos dar ao luxo de falhar”. 

No Brasil 

No Brasil, 2,8 milhões de meninas e meninos, de quatro a 17 anos de idade, estavam 
fora da escola em 2015. Desse total, quase 1,6 milhão tinha entre 15 e 17 anos — esse 
grupo específico já tinha passado pela escola, mas deixou a rede de ensino. Outras 820 
mil crianças estavam fora da educação infantil. 



A exclusão escolar afeta principalmente os jovens das camadas mais vulneráveis da 
população, que já vivem sem outros direitos constitucionais garantidos. Do total fora 
da escola, 53% vivem em domicílios com renda per capita de até meio salário mínimo. 

Garantir o direito à educação é mais que oferecer vagas na escola. É preciso unir 
diferentes setores – Educação, Saúde e Assistência Social, entre outros – para ir atrás 
de quem está fora, entender as causas da exclusão escolar e tomar as medidas 
necessárias para saná-las e garantir a matrícula e a permanência na escola, com 
aprendizado. 

Sobre a Busca Ativa Escolar 

Para enfrentar a exclusão escolar no Brasil, o UNICEF lançou a Busca Ativa Escolar, uma 
plataforma gratuita para ajudar os municípios a combater o problema. A iniciativa foi 
desenvolvida pelo organismo da ONU em parceria com a União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME), o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de 
Assistência Social (CONGEMAS) e o Instituto TIM. 

O objetivo do projeto é apoiar os governos na identificação, registro, controle e 
acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de 
evasão. Por meio da Busca Ativa Escolar, municípios e estados terão dados concretos 
que permitirão planejar, desenvolver e implementar políticas públicas de inclusão. 
FONTE:https://www.unicef.org/brazil/pt/media_38918.html 

 

Crianças e adolescentes além das fronteiras do 
MERCOSUL 

O objetivo é contribuir para uma melhor compreensão das razões e modalidades pelas 
quais crianças e adolescentes atravessam fronteiras internacionais. Como em certas 
ocasiões esses trânsitos podem estar associados a violações de direitos (como trabalho 
infantil ou tráfico de pessoas para fins de exploração sexual ou laboral), a questão 
tornou-se um foco crescente de preocupação governamental e institucional nos países 
da região. MERCOSUL e, como tal, está no centro das discussões sobre migração e 
proteção de crianças. 

FONTE:http://www.ippdh.mercosur.int/wp-
content/uploads/2017/06/Editorial_Final-Digital.pdf 

 



Defesa Civil participa de seminário sobre gestão de riscos 
de desastres 
A equipe de Hidrologia da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá participou 

do III Seminário Internacional – Associação dos Colégios de Defesa Ibero-Americanos, 

tendo como tema “A Defesa na Gestão de Riscos e Desastres”. A atividade aconteceu na 

última quinta-feira (13/09), na Escola Superior de Guerra, no bairro da Urca (RJ). 

O coronel da FAB Paulo Sérgio Ribeiro falou das ações executadas pelas Forças Armadas, 

no âmbito do ministério da Defesa, buscando a cooperação na atuação em 

desastres  naturais com as Defesas Civis Municipais e à Assistência Humanitária 

Internacional, especialmente em países que contam com as ações do Brasil. “A 

perspectiva para o ano de 2100 no Brasil é que haja um aumento da temperatura entre 

1° a 6° C, acarretando em um desequilíbrio ambiental significativo e potencializando os 

desastres naturais, como incêndios florestais, deslizamentos de terra, inundações, 

estiagem e epidemias”, destacou a hidróloga da Defesa Civil, Fabíola Freitas. 

Para o secretário da pasta, Luiz Carlos dos Santos, a Defesa Civil de Maricá tem um papel 

importante no cenário de Gestão de Risco de Desastres, através das ações que estão 

sendo implementadas no município. São, por exemplo, o cadastramento de moradores 

que residem em áreas de risco para o recebimento de SMS, identificação de pontos de 

apoio, delimitação de rotas de fuga nas áreas mapeadas, expansão de núcleos 

comunitários de Proteção e Defesa Civil e capacitação dos servidores. “Isso possibilita a 

preparação do município para enfrentar possíveis eventos adversos”, destaca Luiz 

Carlos. 

O evento foi organizado pela Escola Superior de Guerra do Brasil (ESG), com a 

participação da Academia Nacional de Estúdios Políticos y Estratégicos do Chile (Anepe), 

da Academia de Defensa Militar Conjunta do Equador (Ademic), do Centro Superior de 

Estúdios de la Defensa Nacional da Espanha (Ceseden), do Colégio de Defensa Nacional 

e Centro de Estudios Superiores Navales do México (Codenal e evCesnav) e Escuela de 

Graduados de Altos Estudios da República Dominicana (Egae). 

FONTE:https://www.marica.rj.gov.br/2018/09/19/defesa-civil-participa-de-seminario-sobre-
gestao-de-riscos-de-desastres/ 



 

Equipe da Defesa Civil recebe capacitação sobre 
georreferenciamento 

 
Equipe da Defesa Civil de Maricá participou de treinamento sobre georreferenciamento 

- Foto: Divulgação 

A equipe técnica da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá participou de um 

curso de georreferenciamento com conceitos do Sistema de Informações Geográficas 

(SIG), um dos principais softwares da área, com operações básicas, edição de dados 

geográficos e layout de mapas. A atividade aconteceu no dia 11/09 e foi promovida pela 

Escola de Defesa Civil do Estado, em parceria com o Núcleo de Geotecnologias da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). 

Participaram pelo órgão municipal o engenheiro Roberto Mauro Santos de Sá Júnior e a 

geotécnica Marcella Rodrigues, além da tutora e doutora em Engenharia Oceânica 

Lidiane Lima, na especialidade de Hidrologia. “A participação de Maricá em eventos 

como este é de extrema importância para posicionar o município na área de proteção e 

defesa civil em contexto estadual, fortalecendo assim as ações de Redução do Risco de 

Desastres, conforme preconizado no Marco de Sendai”, frisou o secretário da pasta Luiz 

Carlos dos Santos. 

EVENTOS 



 
 

Mestrado em Patrimônio Mundial e Projetos Culturais para o 
Desenvolvimento 
Torne-se um profissional na gestão do patrimônio cultural! 
As atividades culturais podem contribuir significativamente para o desenvolvimento 
nacional, a criação de empregos e a coesão social. O Mestrado em "Patrimônio Mundial 
e Projetos Culturais para o Desenvolvimento" visa contribuir para a melhoria da gestão 
dos recursos culturais, preparando gestores e profissionais para se tornarem 
empreendedores culturais ativos e promover o desenvolvimento local, a geração de 
renda e a criação de emprego, enriquecendo assim a abordagem tradicional à 
conservação do património cultural. O programa fornece uma base sólida em economia 
cultural, explorando em detalhes as dimensões econômicas, sociais, institucionais e 
legais que formam a base da gestão do patrimônio. 
O programa é organizado pela Universidade de Barcelona, a Universidade de Turim e o 
Centro Internacional de Treinamento da OIT em colaboração com o Centro do 
Patrimônio Mundial da UNESCO. A fase presencial do Mestrado acontece na 
Universidade de Barcelona 
FONTE:https://www.itcilo.org/masters-programmes/master-en-patrimonio-mundial-y-proyectos-
culturales-para-el-desarollo 

 

Prêmio de Risco de 2019 para celebrar a resiliência 
costeira 

De Brigitte Leoni 

Estão abertas agora as nomeações para o Prêmio de Risco 2019 a ser concedido a um 
indivíduo ou organização por ações reconhecidas que contribuem para a construção da 
resiliência de nações e comunidades costeiras particularmente expostas a tempestades 
extremas, erosão, elevação do nível do mar e mudanças ambientais. 

O prêmio, proposto pela Fundação Munich Re, o Fórum Global de Risco GRF Davos e o 
Escritório das Nações Unidas para Redução de Risco de Desastres (UNISDR), oferecerá 
€ 100.000 para um projeto que contribuirá para reduzir os riscos das pessoas que vivem 
em áreas costeiras. 

Estima-se que mais de 40% da população mundial vive à beira-mar. 



Os projetos podem incluir serviços ecossistêmicos ou abordagens de infraestrutura, 
medidas de capacitação ou de conscientização, planejamento de uso da terra sensível 
a risco e códigos de construção, entre outros.  
 
"Esperamos que o prêmio estimule a implementação do Sendai Framework, o plano 
global para reduzir os riscos de desastres até 2030 e construa a resiliência das 
comunidades locais mais expostas à elevação do nível do mar e aos riscos relacionados 
ao clima", disse Mami Mizutori. Representante Especial do Secretário-Geral para a 
Redução do Risco de Desastres.  

Apresentado pela primeira vez na Plataforma Global para Redução de Riscos de 
Desastres em Genebra, em 2011, a quinta edição do Prêmio será entregue durante uma 
cerimônia oficial na próxima Sessão da Plataforma Global sobre Redução de Riscos de 
Desastres, em maio de 2019. 

Em 2017, o prêmio se concentrou em conceitos e tecnologias inovadoras para redução 
do risco de desastres e gerenciamento de riscos de desastres; em 2015, na redução de 
riscos de desastres centrada nas pessoas, inovadora e sustentável; em 2013, sobre 
emergências e resiliência a desastres para os mais vulneráveis; e em 2011, sobre 
prevenção de riscos de desastres e alertas antecipados em áreas urbanas. 

Para se candidatar ao Prêmio de Risco, faça o download do formulário de proposta até 
30 de novembro de 2018 no seguinte site: 

FONTE:http://www.risk-award.org/risk-award/Projects-and-Reports/RISK-Award-
Miscellaneous/2019-RISK-Award-Call-for-Proposals.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

                    


