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Pacto Global lança publicações para empresas brasileiras 
cumprir metas da ONU e combater corrupção  

Em São Paulo, a Rede Brasil do Pacto Global lançou nesta semana (16) um guia para 

orientar empresas a cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas. Em fórum que reuniu cerca de 400 representantes do setor privado, iniciativa 

também divulgou publicações sobre combate à corrupção e sobre o engajamento do 

setor elétrico na promoção da sustentabilidade. 

“Somos uma das maiores iniciativas de cidadania corporativa no mundo. O Pacto no 

Brasil começou com a participação de 28 empresas e hoje conta com 751 signatários, a 

terceira maior rede (nacional)”, afirmou a presidente do Pacto Global, Denise Hills, na 

abertura do evento. Neste ano, o fórum celebra os 15 anos da aliança nacional de 

empresas em prol da sustentabilidade. 

“As empresas representam uma grande parte da nossa sociedade e, por isso, precisam 

fazer parte do movimento em busca de uma sociedade melhor para todos, sem que 

ninguém fique para trás”, completou a executiva. 

O manual sobre “Estratégia ODS nas Empresas: Soluções e Oportunidades” foi 

elaborado pela Rede Brasil do Pacto Global com a consultoria Global Reporting Initiative 

(GRI). Segundo o analista e CEO da companhia, Tim Mohin, o documento traz “ações 

muito factíveis, que você consegue realmente se ver fazendo na sua companhia hoje”. 



O especialista explicou que “muitas dessas metas haviam sido escritas para nações, e 

não para empresas”. Mas “as empresas são essenciais para a conquista dos ODS”, 

ressaltou Mohin. 

O chefe da consultoria defendeu ainda que é preciso ir além do “gueto da 

sustentabilidade”. 

“Atingimos um ponto de virada”, afirmou. “Antes, lutávamos com as empresas para que 

fizessem a coisa certa. Hoje, elas competem entre si para ser a mais verde, a mais 

responsável. É uma jornada (ainda), mas já chegamos muito longe em muito pouco 

tempo.” 

Também presente, o diretor das Redes Locais Américas do Pacto Global, Javier Cortés, 

enfatizou que “não podemos ser um clube”. “Temos que divulgar apropriadamente essa 

agenda, torná-la relevante e visível”, defendeu. 

Para o palestrante, as companhias que se alinharem aos ODS estarão em melhor posição 

para gerar mais lucro em médio e longo prazo. 

O fórum contou ainda com o lançamento em português do primeiro documento que 

atribui estatísticas aos ODS. A publicação foi fruto de mais uma parceria entre o Pacto 

Global e a GRI, tendo a participação também da PwC. O documento mostra como as 

empresas podem reportar e monitorar dados referentes a cada um dos objetivos.  

Corrupção 

No painel “Combate à corrupção”, foi lançado um guia inédito, feito pelo Pacto Global 

com o apoio das próprias construtoras envolvidas em casos de corrupção. Publicação 

visa evitar que situações como estas, vivenciadas recentemente, voltem a ocorrer na 

construção civil. São apresentados 13 possíveis cenários e, para cada um deles, o guia 

traz os comportamentos que devem ser seguidos. 

Energia sustentável 

No fórum, parceiros do Pacto Global também divulgaram um estudo sobre a adesão das 

empresas elétricas brasileiras aos ODS. Conduzida por pesquisadores da Universidade 

de São Paulo (USP) e da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), pesquisa 



apontou que 50% das companhias avaliadas ainda não consideram as metas da ONU 

como referência para a estruturação ou revisão da estratégia e gestão de seus negócios. 

Igualdade de gênero e raça no Brasil 

No painel sobre empoderamento feminino, a jornalista e escritora Eliane Brum 

apresentou um panorama da realidade da mulher brasileira, chamando atenção para 

casos de violência de gênero. 

Também presente, a especialista da ONU Mulheres, Adriana Carvalho, mostrou que o 

Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de assassinatos de mulheres. No país, 

apenas 10% ocupam cargos na política. A representante do organismo das Nações 

Unidas gerencia a inciativa Princípios de Empoderamento das Mulheres, conhecidos 

pela sigla em inglês WEPs. Estratégia orienta empresas a combater as desigualdades de 

gênero dentro de seus quadros de funcionários. 

O debate “70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos: o papel das 
empresas” teve a presença da executiva Rachel Maia e da advogada transexual Márcia 
Rocha, que ressaltaram a invisibilidade da mulher negra nas empresas, principalmente 
nos cargos executivos. 

Integração dos ODS – Setor Elétrico Brasileiro 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1nkhaX_E2XzU8Vf1DBZEBInV9Pn8qpTIO/view 

ODS 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1sgieEc2HcimFNA-6EERCwosaETiP0jQD/view 

Integridade no Setor de Construção: Discutindo os Dilemas e Propondo 
Soluções para o Mercado 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/1fe9Fiq16zhUjeGEsfixoyjtRSKoQZdRt/view 

Guia de Avaliação de Risco de Corrupção 

FONTE:https://drive.google.com/file/d/0BzeogYNFvEqyZkZJTXNpVXNscWc/view 

 

 

Suicídio é grave problema de saúde pública e prevenção 
deve ser prioridade, diz OPAS/OMS 



A prevenção do suicídio é mais uma vez tema de oficina que ocorre no escritório da 
Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) em 
Brasília até sexta-feira (18). O evento é promovido em parceira com o Ministério da 
Saúde e conta com a participação de especialistas, pesquisadores e acadêmicos, entre 
outros profissionais.  

A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Com base nesse e outros dados, 
Katia de Pinho Campos, coordenadora da Unidade de Determinantes da Saúde, Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis e Saúde Mental da OPAS/OMS no Brasil, lembrou que o 
suicídio é um grave problema de saúde pública e que sua prevenção é uma prioridade 
para a OPAS/OMS. “Coibir essas mortes evitáveis é tarefa de todos nós. São 800 mil 
suicídios por ano, dos quais 65 mil acontecem aqui na região das Américas”, disse.  
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Brasília até sexta-feira (18). O evento é promovido em parceira com o Ministério da 
Saúde e conta com a participação de especialistas, pesquisadores e acadêmicos, entre 
outros profissionais. 

A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Com base nesse e outros dados, 
Katia de Pinho Campos, coordenadora da Unidade de Determinantes da Saúde, Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis e Saúde Mental da OPAS/OMS no Brasil, lembrou que o 
suicídio é um grave problema de saúde pública e que sua prevenção é uma prioridade 
para a OPAS/OMS. “Coibir essas mortes evitáveis é tarefa de todos nós. São 800 mil 
suicídios por ano, dos quais 65 mil acontecem aqui na região das Américas”, disse. 

Katia afirmou que a terceira oficina sobre prevenção ao suicídio é um importante 
momento de integração entre o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e 
municipais de Saúde e a OPAS/OMS. Reafirmou ainda que o trabalho interinstitucional 
constitui mais um passo em direção ao cumprimento do plano nacional e dos planos 
locais de prevenção do suicídio. 

“É preciso agir de forma multissetorial para evitar essas mortes. Mas não conseguiremos 
fazer isso sem informações de qualidade. Há uma significativa subnotificação no mundo. 
E isso ocorre por dois motivos. Primeiro, pela insuficiente capacidade dos sistemas de 
registro dos países de baixa e média renda. E, segundo, pelo estigma e criminalização, 
que levam as pessoas a manterem em segredo seus pensamentos suicidas e as famílias 
a esconderem quando ele de fato ocorre.” 

Segundo Daniel Elia, consultor em saúde mental, álcool e outras drogas da OPAS/OMS 
no Brasil, para estabelecer programas de prevenção ao suicídio eficazes é necessário 
identificar os métodos mais utilizados para consumá-lo e dificultar seu acesso 
indiscriminado à população. O profissional citou também algumas das recomendações 
do organismo internacional para a prevenção do suicídio, entre elas, uma cobertura 
responsável desses eventos por parte da imprensa. 



“A difusão responsável de informações pelos meios de comunicação é importante. De 
uma maneira geral, eles não devem ‘glamourizar’ o suicídio, nem contar os pormenores 
do que ocorreu”, informou. 

De acordo com estudos realizados em diversos países, esse tipo de cobertura midiática 
pode gerar um efeito de contágio. A OMS tem identificado a atuação da mídia em 
relação aos suicídios como uma área estratégica para ajudar a prevenir tais atos. A OPAS 
realizou no ano passado um seminário virtual sobre as melhores práticas para noticiar 
suicídios, com o intuito de promover uma cobertura responsável. 

Elia lembra que, pela primeira vez, a saúde mental está contemplada nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, especificamente na meta 3.4: “até 2030, reduzir em um 
terço a mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis via prevenção e 
tratamento, e promover a saúde mental e o bem-estar”. 

“O suicídio é um indicador de mortes evitáveis e isso mostra o comprometimento dos 
países em trabalhar cada vez mais esse tema”, disse o consultor. Um dos pontos 
reiterados por ele é a importância da participação da comunidade na identificação das 
situações de risco de suicídio – hoje, uma importante estratégia de prevenção. 

FONTE:http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002606/260678por.pdf 

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136083/9789275318508_spa.pdf;jsessionid=17133EEF6
F26C64A35E9F35E1441D061?sequence=1 

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf?sequence=1 

FONTE:http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44498/9789243548067_spa.pdf?sequence=1 

 

 

Os indicadores de mudança climática na Califórnia 
Este relatório ajuda a decisões políticas de suporte e facilita a comunicação sobre a 
mudança climática, fornecendo, em um único documento, indicadores caracterizar seus 
múltiplos aspectos, na Califórnia. Os indicadores são medidas com base científica que 
rastreiam tendências em vários aspectos da mudança climática. Muitos indicadores 
revelam evidência perceptível que a mudança climática está ocorrendo na Califórnia e 
está tendo impactos mensuráveis significativas no estado 

FONTE:https://oehha.ca.gov/media/downloads/climate-change/report/2018indicatorssummary.pdf 

 

 



Guia de Programação: Conflito de Sensibilidade e 
Consolidação.da.Paz 
 
Este Guia de Programação pode ser usado como um recurso autônomo, ou como uma 
referência para o pessoal do UNICEF que completou um seminário através do Projeto 
de Desenvolvimento da Capacidade HATIS (CO, RO ou online). Cada ferramenta e 
conceito introduzido deve ser contextualizado e adaptado às realidades, dinâmicas e 
necessidades do contexto em que é utilizado. Não é, portanto, um guia exaustivo, mas 
fornece uma estrutura que pode, então, ser elaborada através do conhecimento de CO 
existente. Em cada capítulo, alguns exemplos específicos do setor são compartilhados 
para esclarecer como um dado conceito pode ser aplicado nos pilares setoriais. 

FONTE:http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/Programming_Guide_-
_Conflict_Sensitivity_and_Peacebuilding__UNICEF_Nov_2016.pdf 

 

 

Em dia mundial, ONU celebra 25 anos de convenção para 
proteger biodiversidade  

 

Panda em parque de Chengdu, cidade da China. Foto: Flickr (CC)/Alexis 

As celebrações do Dia Internacional para a Diversidade Biológica, lembrado nesta terça-

feira (22,) marcam os 25 anos da entrada em vigor de um tratado internacional sobre o 

tema, assinado por 196 países. A Convenção sobre Diversidade Biológica foi aberta para 

assinaturas durante a Rio-92 e passou a valer em 1993. 



Em mensagem para a data, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, 

lembrou que o documento tem três metas — “a conservação global da biodiversidade, 

seu uso sustentável e a partilha equitativa de seus benefícios”. Segundo o chefe da ONU, 

esses objetivos fazem parte dos esforços para o cumprimento da nova Agenda 2030 

para o Desenvolvimento Sustentável. 

“Proteger e restaurar ecossistemas e garantir o acesso a serviços ecossistêmicos são 

(caminhos) necessários para a erradicação da pobreza extrema e da fome. A redução do 

desmatamento e da degradação do solo e a ampliação dos estoques de carbono nas 

florestas, nas terras áridas, nas pastagens e zonas agrícolas são necessárias para mitigar 

a mudança climática. A proteção da biodiversidade das florestas e bacias hidrográficas 

sustenta o abastecimento limpo e abundante de água”, afirmou Guterres. 

Mas apesar de a comunidade internacional conhecer os ganhos trazidos por iniciativas 

de conservação, “a perda de biodiversidade continua em todo o planeta”, alertou o 

dirigente máximo das Nações Unidas. 

A natureza possui uma rede extremamente complexa e interligada de seres vivos, 

delicadamente equilibrados e adaptados para habitar as mais diversas regiões climáticas 

e geográficas do nosso planeta. Muitas dessas relações complexas ainda não são 

compreendidas, mais uma razão para proteger essa riqueza natural. 

Ao longo dos anos, a convenção sobre diversidade biológica teve seus mecanismos 

institucionais ampliados, com a adoção dos Protocolos de Nagoya e Cartagena e das 

Metas de Aichi para a Biodiversidade. 

Guterres lembrou que em 2018 os países-partes da convenção começarão a elaborar 

um novo plano de ação para implementar os princípios do tratado. O objetivo da 

estratégia será garantir que, até 2050, “a biodiversidade seja valorizada, conservada, 

restaurada e usada sabiamente para o benefício de todos os povos”. 

“Neste Dia Internacional para a Diversidade Biológica, convoco governos, empresas e 

pessoas em todos os lugares a agir para proteger a natureza que nos sustenta. Nosso 

futuro coletivo depende disso”, completou o secretário-geral. 



ONU Meio Ambiente: conservação deixou de ser vista como barreira para o 

desenvolvimento 

Também por ocasião da data, o diretor-executivo da ONU Meio Ambiente, Erik Solheim, 

afirmou que a convenção tem sido referência para proteger a natureza. “Nós hoje temos 

mais conhecimento para guiar nossos esforços de conservação e podemos afirmar que 

todos se beneficiam dos recursos provenientes da natureza, especialmente aqueles que 

mais dependem dela”, disse. 

Na avaliação do chefe da agência ambiental das Nações Unidas, “talvez a maior vitória 

da convenção seja que nós não vemos mais a conservação da biodiversidade como uma 

barreira para o desenvolvimento”. “É possível ter desenvolvimento e cuidar de nosso 

planeta com as mesmas políticas”, completou Solheim em declaração nas suas redes 

sociais. 

Happy #IntlBiodiversityDay! Today we celebrate nature's beauty & wonder, and all the 

people working hard to safeguard it. Much progress has been made, but there’s still 

much to do. Let’s redouble efforts to preserve Earth, our only home 

#Biodiversity25Years @UNBiodiversity pic.twitter.com/zS07uelP57 

— UN Environment (@UNEnvironment) 22 de maio de 2018 

O aniversário dos 25 anos do marco internacional está sendo celebrado com uma série 

de eventos nas cidades de Montreal, sede do Secretariado da Convenção, e de Nova 

Iorque. 

De acordo com o Secretariado do documento, o dia da diversidade biológica é uma 

oportunidade única para destacar as conquistas do tratado em níveis nacional e global. 

Entre os avanços, estão o desenvolvimento de um guia científico para a conservação e 

uso sustentável da biodiversidade por biomas, além da implementação do Protocolo de 

Cartagena sobre Biossegurança. 

Também é o momento de olhar para o futuro, pois a comunidade internacional estuda 

os próximos passos a serem tomados após o encerramento da chamada Década das 

Nações Unidas para a Biodiversidade, observada no período 2011-2020. 



UNESCO: biodiversidade ‘não é inesgotável’ 

A diretora-geral da UNESCO, Audrey Azoulay, disse nesta terça que “a biodiversidade é 

um bem comum, um legado inestimável formado ao longo de milhões de anos e um 

patrimônio para ser transmitido às gerações futuras”. Contudo, ressaltou que a riqueza 

natural do mundo “não é inesgotável”. 

“As intervenções humanas – a exploração extensiva dos recursos, os padrões 

insustentáveis de consumo, a poluição industrial que causa a mudança climática – têm 

como resultado danos irreparáveis à biodiversidade”, enfatizou a chefe da agência da 

ONU voltada para a cultura, ciência e educação. 

Audrey lembrou iniciativas da UNESCO para promover a conservação e o uso sustentável 

da biodiversidade. 

Hoje é o #DiaMundialDaBiodiversidade! A biodiversidade é #patrimônio de todos, 

fundamental para a existência humana e o seu #desenvolvimento. Ela deve ser 

respeitada e protegida para superar desafios atuais e futuros relacionados ao 

#meioambiente. https://t.co/wXuVyXB6ea pic.twitter.com/I0eRoybI8p 

— UNESCO no Brasil (@UNESCOBrasil) 22 de maio de 2018 

“O Programa O Homem e a Biosfera (MAB, na sigla em inglês), por exemplo, tem como 

objetivo assegurar o equilíbrio harmônico entre as atividades humanas e o meio 

ambiente natural”, explicou a dirigente. 

“Nos sítios de sua Lista do Patrimônio Mundial, em sua Rede Mundial de Reservas da 

Biosfera e seus Geoparques Globais, a nossa Organização desenvolve soluções 

inovadoras com todos os seus parceiros, ao abordar de forma complementar as 

questões da biodiversidade e da diversidade cultural.” 

Segundo a dirigente da UNESCO, as últimas descobertas de especialistas da Plataforma 

Intergovernamental sobre Diversidade Biológica e Serviços dos Ecossistemas, conhecida 

pela sigla IPBES, apontam para uma rápida deterioração da biodiversidade. As 

consequências disso já são visíveis e incluem a propagação de certas doenças entre os 

seres humanos. 



“Este dia internacional tem como objetivo aumentar a conscientização sobre essas 
questões que são fundamentais para a nossa vida, hoje e no futuro. Neste dia, um lindo 
provérbio indígena norte-americano é particularmente adequado: “Nós não herdamos 
a Terra dos nossos ancestrais; nós a tomamos emprestada dos nossos filhos”, concluiu 
Audrey. 

FONTE:https://twitter.com/UNEnvironment/status/998775514432143360?ref_src=twsrc%5Etfw 

 

Wildfire: uma paisagem em mudança 
Instituto de Resiliência Global e Avaliação da Associação Nacional de Proteção 
contra.Incêndios 
 
O foco do relatório é determinar os impactos do incêndio em comunidades vulneráveis 
e infraestrutura crítica. O estudo analisou vários desastres da temporada de incêndios 
florestais de 2016 e foi informado por numerosos estudos publicados, relatórios e vários 
projetos dos setores público e privado sobre incêndios florestais na América do Norte. 
O relatório também inclui uma pesquisa sobre os recursos existentes na pesquisa sobre 
incêndios florestais combinada com os resultados de um workshop de um dia de 
especialistas e profissionais realizado na sede da NFPA em junho de 2017. 

FONTE:https://globalresilience.northeastern.edu/app/uploads/2017/12/WildfireReport_13dec17_Ful
l.pdf 

 

Construções às margens do Paraíba do Sul em debate 

 
 

Construções às margens do Paraíba do Sul em debate 



Em reunião que discute regulamentação fundiária, estudo técnico é 
apresentado com impactos e soluções nas ocupações na margem do rio em 
Volta Redonda 

 Uma reunião pública aconteceu nesta sexta-feira, dia 18, sobre o Projeto de 
Regulamentação Fundiária Sustentável, com ênfase em áreas às margens do 
Rio Paraíba do Sul. Na ocasião, foi apresentado um estudo técnico dos 
impactos e das soluções nas ocupações na beira do rio em Volta Redonda. O 
encontro aconteceu na UFF (Universidade Federal Fluminense), no campus do 
Aterrado, e foi uma parceria entre o governo municipal, a secretaria estadual do 
Meio Ambiente e o Inea (Instituto Estadual do Ambiente). 

 Segundo os técnicos dos órgãos ambientais, a extensão do Paraíba do Sul é 
18 quilômetros e o estudo abrangeu 200 metros de largura nas duas margens. 
A área do projeto tem uma população estimada de 35 mil pessoas, em 11 mil 
domicílios. 

 O projeto também identificou as áreas de risco de inundações e as soluções 
para minimizar os seus impactos e o zoneamento ambiental das margens; além 
das ações para implementação da regularização fundiária. 

 Entre as soluções estudadas no projeto, estão à implantação de diques de 
proteção, parques fluviais, readequação do zoneamento urbano e reposição 
vegetal, além de um possível remanejamento de famílias que moram em área 
de risco. 

 “Todo o estudo foi com base nas leis federais vigentes. Envolveu 
representantes da sociedade para discutir a regularização fundiária das 
margens do Rio Paraíba do Sul, foi uma oportunidade de dividir o projeto 
com outros atores e receber as contribuições deles. Esse projeto vai 
resolver a questão das ocupações das margens do Rio”, disse Daniella 
Vasconcelos, secretária municipal de Meio Ambiente. 

 O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, ressaltou sobre a importância do 
projeto e o envolvimento da sociedade e dos órgãos público para essa questão 
ambientais. “Volta Redonda foi escolhida para ser objeto de um primeiro 
projeto de regulamentação fundiária, sempre respeitando as leis federais 
vigentes”, disse. 

FONTE:http://www.voltaredonda.rj.gov.br/9-noticia-destaque/4223-reuniao-discute-
regulamentacao-fundiaria-nas-margens-do-paraiba-do-sul 

 

EVENTOS 
                       

 

 VI Plataforma Regional para Redução do Risco de Desastres nas Américas, Cartagena,    
Colômbia 20 a 22 de junho de 2018. http://eird.org/pr18/  



 

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 

           

 

 


