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Ipea realiza consulta pública para adaptar metas da ONU 
à realidade brasileira 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) promove uma consulta pública sobre 
as metas brasileiras para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas (ODS). Em 2018, a instituição coordenou o processo governamental de 
adaptação dos ODS, uma iniciativa pioneira no mundo, que readequou a agenda da ONU 
às prioridades do Brasil. Agora, a sociedade pode dar sua opinião e enviar sugestões 
sobre os objetivos adaptados. 

A consulta está disponível na plataforma E-Democracia. Para participar, basta acessar o 
site https://consultaspublicas.ipea.gov.br/. 

Os ODS são um conjunto ambicioso de objetivos para eliminar a pobreza e a fome, 
promover saúde e educação de qualidade, reduzir desigualdades, erradicar a violência 
contra as mulheres e meninas e combater as mudanças climáticas até 2030. Os 17 ODS 
se desdobram em 169 metas, todas elas acordadas em 2015 pelos países-membros das 
Nações Unidas. 

O processo de adequação dessa agenda à realidade do Brasil teve a participação de 
diversas instituições, considerando planos e programas nacionais, bem como os desafios 
do país para garantir o desenvolvimento sustentável na próxima década. 

As metas nesta proposta do governo brasileiro vão nortear a construção de estratégias 
plurianuais e de políticas públicas nos três níveis: federal, estadual e municipal. 

FONTE:https://nacoesunidas.org/pos2015/ 

 



 

Inquebrável: Construindo a Resiliência dos Pobres diante 
de Desastres Naturais 
As perdas econômicas causadas por desastres naturais totalizaram US $ 92 bilhões em 
2015”. Tais declarações, muito comuns, avaliam a severidade dos desastres por 
nenhuma outra medida além dos danos infligidos a edifícios, infraestrutura e produção 
agrícola. Mas US $ 1 em perdas não significa a mesma coisa para uma pessoa rica que 
ela faz com uma pessoa pobre; a gravidade de uma perda de US $ 92 bilhões depende 
de quem a experimenta. Concentrando-nos em perdas agregadas - a abordagem 
tradicional ao risco de desastres - restringimos nossa consideração a como os desastres 
afetam os ricos o suficiente para ter ativos a perder, em grande parte, e ignoramos em 
grande parte o sofrimento das pessoas pobres. Este relatório vai além das perdas de 
ativos e produção e muda sua atenção para como os desastres naturais afetam o bem-
estar das pessoas. Desastres são ameaças muito maiores para o bem-estar do que as 
estimativas tradicionais sugerem. Essa abordagem fornece uma visão mais diferenciada 
dos desastres naturais do que o relato usual e uma perspectiva que leva mais em conta 
as vulnerabilidades das pessoas pobres. Os pobres sofrem apenas uma fração das 
perdas econômicas causadas por desastres, mas sofrem o impacto de suas 
consequências. Compreender a vulnerabilidade desproporcional das pessoas pobres 
também defende a definição de novas prioridades de intervenção para diminuir o 
impacto de desastres naturais nos pobres do mundo, como expansão da inclusão 
financeira, risco de desastres e seguro de saúde, proteção social e redes de segurança 
adaptáveis, financiamento contingente e fundos de reserva e acesso universal a 
sistemas de alerta precoce. Os esforços para reduzir o risco de desastres e a pobreza 
andam de mãos dadas. Como os desastres empobrecem muitos, o gerenciamento do 
risco de desastres é inseparável da política de redução da pobreza e vice-versa. Como 
as mudanças climáticas aumentam os riscos naturais, e como a infraestrutura de 
proteção sozinha não pode eliminar os riscos, uma população mais resiliente nunca foi 
tão crítica para quebrar o ciclo da pobreza induzida por desastres. 

FONTE:https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25335 

 

 

Financiamento inovador para infraestrutura resiliente 

As perdas econômicas globais causadas por desastres são substanciais e crescentes. Eles 
continuarão aumentando, impulsionados por maior riqueza, exposição a riscos e, para 
alguns eventos, mudanças climáticas. 



No entanto, a gravidade do impacto pode ser reduzida investindo-se em maior 
resiliência - cujos benefícios incluem redução de danos aos ativos e recuperação 
econômica mais rápida após o desastre. A maior resiliência também dá confiança às 
empresas, reduzindo o risco, estimulando a inovação e o crescimento econômico. 

Este relatório, publicado pelo Lloyd's em associação com o Centro para Proteção Global 
a Desastres do Reino Unido, Risk Management Solutions, Vivid Economics e re: focus, 
identifica quatro mecanismos financeiros inovadores que ajudam a monetizar o 
dividendo de resiliência para investidores, fornecendo um forte argumento econômico 
e incentivo financeiro para investir em maior resiliência. 

Os instrumentos foram desenvolvidos através do primeiro 'Laboratório de Inovação' do 
Centro, que reuniu especialistas de vários setores, incluindo finanças, seguros, 
engenharia, humanitários e desenvolvimento. Este relatório baseia-se em nossas 
conclusões preliminares publicadas em abril de 2018 e destaca o importante papel que 
as estruturas e a capacidade dos seguros podem desempenhar após um desastre, 
protegendo os balanços do governo e amortecendo os contribuintes. 

FONTE:https://www.lloyds.com/news-and-risk-insight/risk-reports/library/understanding-risk/innovative-

finance-for-resilient-

infrastructure?utm_source=RMS&utm_medium=external&utm_campaign=emergingrisks_innovative-finance-for-

resilient-infrastructure 

 

Melhor suporte à decisão para redução do risco de 
desastres naturais 

Os riscos naturais são um componente inevitável da vida na Austrália. A análise mostra 
que o custo médio dos riscos naturais em 2015 totalizou US $ 9,6 bilhões, e estima-se 
que esse número aumente para US $ 33 bilhões até 2050. Esses números correspondem 
a um impacto substancial e aos impactos sociais e ambientais de desastres, pintam um 
quadro desolador. No entanto, o risco de amanhã é uma função das decisões de hoje e, 
com um planejamento de adaptação eficaz, há um escopo significativo para minimizar 
os impactos de amanhã. Para apoiar uma melhor compreensão dos riscos futuros e 
testes de soluções de adaptação, este projeto está trabalhando em mecanismos para 
melhor informar a tomada de decisões com ferramentas quantitativas, trabalhando com 
várias agências governamentais. 

FONTE:http://www.bnhcrc.com.au/publications/biblio/bnh-5053 

 

 



 

Força de tempestade 

"Storm Force" é um jogo online destinado a crianças com mais de 12 anos, mas também 
pode ser jogado por adultos. Os participantes jogam como um cadete com a fictícia 
Storm Force - uma organização dedicada à pesquisa de tempestades para melhor 
preparar locais em risco. Cada nível, os jogadores devem lutar contra o relógio para 
evacuar os cidadãos da beira-mar, enquanto também coletam suprimentos e dados 
valiosos. 

Informações tópicas são espalhadas pelo jogo, ensinando aos jogadores o que causa 
inundações costeiras, como identificar os sinais de alerta e o que eles podem fazer para 
salvar vidas. "Storm Force" também introduz os sinais acústicos subaquáticos, que são 
gerados por tempestades quando se aproximam da costa. 

FONTE:https://www.stormforcegame.co.uk/ 

 

PODCAST: O principal oficial humanitário da ONU discute 
a crise no Iêmen e o desafio de financiar respostas a crises 

Mark Lowcock é o principal funcionário humanitário das Nações Unidas, servindo como 
Subsecretário Geral para Assuntos Humanitários e Coordenador de Socorro de 
Emergência da ONU. 

Quando ocorre uma catástrofe natural ou provocada pelo homem, o Escritório da ONU 
para a Coordenação de Assuntos Humanitários, conhecido pela sigla OCHA, é o ponto 
focal para gerenciar e coordenar a resposta humanitária internacional, incluindo 
alimentos, abrigo, remédios e outras formas de salvar vidas. necessidades às pessoas 
afetadas pela crise. 

Como Mark Lowcock explica, a ONU e a constelação de ONGs que coordenam suas ações 
através de seu escritório são muito boas em responder a crises. Manter as pessoas vivas 
que foram deslocadas ou afetadas por catástrofes naturais ou provocadas pelo homem 
é algo em que a ONU se destaca. O desafio é que há uma infinidade de crises 
competindo por uma quantidade finita de recursos e grande parte da nossa conversa se 
concentra no desafio de financiar essas operações humanitárias, incluindo alguns novos 
modelos interessantes de financiamento que estão surgindo. 

Começamos, no entanto, discutindo a situação no Iêmen. Nós gravamos essa conversa 
em 1º de novembro. Na semana anterior, Mark Lowcock informou ao Conselho de 
Segurança sobre a deterioração da situação no Iêmen e emitiu uma advertência 



extremamente terrível sobre a fome que paira sobre o país. Lowcock explica o que o 
obrigou a emitir essa advertência sobre a fome e também discutimos recentes medidas 
do governo dos Estados Unidos para pedir um cessar-fogo no Iêmen. 

FONTE:https://www.undispatch.com/podcast-the-uns-top-humanitarian-official-discusses-the-crisis-
in-yemen-and-the-challenge-of-funding-crisis-responses/ 

 

EVENTOS 

 

Novembro será o mês da prevenção e resiliência 
Durante o mês de novembro a Secretaria de Estado da Defesa Civil irá promover, em parceria com 
os municípios catarinenses, uma série de atividades. O principal foco é relembrar a passagem dos 10 
anos do "Desastre de 2008", na ocasião 135 pessoas perderam a vida. A iniciativa vai fomentar o 
debate e reflexão sobre a importância das políticas nacionais e internacionais de Redução de Risco 
e Desastres (RRD). 

 

O objetivo é fortalecer a cooperação, a resiliência e o debate sobre a Proteção e Defesa 
Civil com foco na redução de risco de desastres. Da mesma forma, formalizar a rede de 
pesquisa e estudo sobre risco e desastre na foz do Rio Itajaí (REPEDfri), possibilitar a 
integração da região da AMFRI com os municípios limítrofes e fortalecer o colegiado de 
Defesa Civil e o GRAC regional. 

Durante todo o mês os municípios de Balneário Camboriú,  Balneário Piçarras,  Barra 
Velha, Bombinhas,  Brusque, Blumenau, Camboriú, Canelinha, Gaspar, Itapema, Itajaí, 
Ilhota,  Luiz Alves,  Massaranduba, Navegantes, Porto Belo, Penha, São João do Itaperiú, 
Tijucas, estarão realizando diversas atividades preventivas como Rotas de Fugas em 
escolas, caminhadas ecológicas, passeios ciclísticos, simulados, sessão solene na Câmara 
de Vereadores, exposição de fotos, inauguração de memoriais, plantio de mudas, e a 



participação no Concurso de Desenhos, entre outras, visando ampliar a consciência de 
proteção na população e junto as escolas. 

A partir do dia 19 de novembro terá início a "Semana Consciência de Proteção" com a 
realização de uma grande palestra que será transmitida para todo o Estado através da 
estrutura da Defesa Civil. Os palestrantes serão o Secretário de Estado da Defesa Civil, 
Sr. João Batista Cordeiro Junior, e o prof. Francisco Costa, da Universidade do Minho - 
Portugal, O tema será a redução de Riscos de Desastres, Resiliência e Governança: 
perspectivas no quadro de Sendai. 

Já no dia 22/11/2018 será realizado, em Itajaí, o Seminário Regional Fortalecimento da 
Cooperação e Resiliência, no Centreventos Governador Luiz Henrique da Silveira. No 
evento será realizada exposição das agências que atuam na resposta a desastres e 
organizações de ensino que produzem conhecimento a respeito de riscos e desastres. 

O seminário também contará com a presença do Promotor da ONU (Campanha Cidades 
Resilientes), Sidnei Furtado, e Moema Dutra Freire, representante do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Para finalizar, será realizada uma Ação Social no Morro do Baú, em Ilhota, no dia 24 de 
novembro, envolvendo o município e a comunidade, com a participação de diversas 
agências e organizações de resposta aos desastres como CBMSC, PMSC, SAMU, Exército, 
SESC, entre outras 

FONTE:http://www.defesacivil.sc.gov.br/index.php/ultimas-noticias/6648-novembro-sera-
o-mes-da-prevencao-e-resiliencia.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 

                    


