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Sendai Framework Monitor endossado no Fórum Político 
de Alto Nível 

Jeanette Elsworth 

Nova York - O Monitor Marco de Sendai  , lançado pela UNISDR em março deste ano, 
recebeu um endosso no Fórum Político de Alto Nível (HLPF) para o Desenvolvimento 
Sustentável, concluído nesta semana. 

A ferramenta on-line, lançada em março pela UNISDR, avalia o progresso na redução de 
perdas de desastres e o cumprimento das sete metas do Marco de Sendai para Redução 
de Risco de Desastres, o plano global adotado em 2015 pelos Estados-membros da ONU. 

Em uma declaração ao HLPF, os 31 Estados Membros que compõem o Grupo de Amigos 
para Redução de Risco de Desastres, descreveram como: “Uma ferramenta de alerta 
precoce inestimável para detectar se programas de desenvolvimento e estratégias 
econômicas estão sendo implementados de uma maneira informada ao risco. 

“Encorajamos os países a adotar essa ferramenta e usar o Sendai Framework Monitor 
para incorporar a redução do risco de desastres em suas Revisões Nacionais 
Voluntárias.” 

O Sendai Framework Monitor contribuiu para as 46 revisões nacionais submetidas ao 
HLPF, pois os 38 indicadores para medir o progresso na implementação dos sete alvos 
do Sendai Framework também são indicadores que medem o progresso dos principais 
ODS, especialmente SDG1, erradicação da pobreza, SDG11, cidades e comunidades 
sustentáveis. e SDG13, ação climática. 

A declaração foi entregue pelo Embaixador Francisco Tenya, Representante Permanente 
Adjunto da ONU do Peru, que co-preside o Grupo de Amigos junto com a Austrália, 
Indonésia e Noruega. 

O Embaixador Tenya também instou todos os países a priorizar a realização da meta de 
Sendai (e) que visa aumentar substancialmente o número de condados com estratégias 



nacionais e locais de redução de riscos de desastres até 2020, e se concentrar em 
levantar fundos para prevenção, mitigação e preparação para desastres. . 

“O próximo passo seria transformar estratégias em ação; e soluções inovadoras são 
necessárias para financiar a redução do risco de desastres ”. 

No seu relatório sobre os Progressos para os ODS, o Secretário-Geral, António Guterres, 
afirmou que acabar com a pobreza requer sistemas de proteção social e “medidas 
específicas para reduzir a vulnerabilidade a desastres”. 

Em sua declaração de encerramento ontem aos oito dias da HPLF, o Secretário-Geral 
reconheceu novamente a importância da resiliência para a realização dos Objetivos 
Globais. 

“Pela primeira vez em uma década, o número de pessoas subnutridas aumentou, 
principalmente devido a conflitos, secas e desastres ligados à mudança climática. A 
desigualdade de gênero continua a reter as mulheres e a privá-las de direitos e 
oportunidades básicos. E o investimento em infraestrutura sustentável crítica 
permanece totalmente inadequado ”, disse ele. 

O Sr. Guterres concluiu: “Demonstremos através de ações decisivas que a 
transformação exigida pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável está bem 
e verdadeiramente em andamento. “  

A associação ao Grupo de Amigos da Redução do Risco de Desastres (GoFoDRR) é 
composta por: Austrália, Bangladesh, Brasil, Chile, China, Dinamarca, Equador, El 
Salvador, Finlândia, Haiti, Indonésia, Japão, Quênia, Maldivas, México, Marrocos, 
Moçambique, Nauru, Nepal, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Paquistão, Palau, Peru, 
Filipinas, Rússia, Coréia do Sul, Suécia, Suíça e Tailândia. 

FONTE:https://www.unisdr.org/archive/59412 

 

Rede Brasil do Pacto Global da ONU participa de fórum 
de negócios em Nova Iorque  

Mais de 30 empresas e organizações brasileiras ligadas à Rede Brasil do Pacto Global das 

Nações Unidas se juntaram a outros 600 representantes de setor privado, sociedade civil 

e governos de todo o mundo na terceira edição do SDG Business Forum, em Nova 

Iorque, que ocorreu na terça-feira (17). 



O encontro, organizado por Pacto Global da ONU, Departamento de Assuntos 

Econômicos e Sociais da ONU e Câmara de Comércio International, faz parte da 

programação do Fórum Político de Alto Nível deste ano. Fornece uma plataforma de 

interação com o objetivo de compartilhar perspectivas e esforços em apoio à Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Entre os palestrantes, estiveram presentes representantes brasileiros de cinco 

empresas: O Boticário, Natura, SANASA CAMPINAS, Schneider-Electric e Vale, que 

participaram de discussões com foco em 6 ODS, que prevê assegurar a disponibilidade 

e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos. 

Lise Kingo, presidente e diretora-executiva do Pacto Global da ONU, destacou o papel 

importante do setor privado da conquista dos objetivos globais. Segundo ela, foram 

feitos progressos importantes na conscientização sobre os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, mas, apesar das boas intenções e compromissos, ainda 

não estamos no caminho para alcançar as metas até 2030. 

“O que precisamos agora é que as empresas em todos os lugares avancem e contribuam 

com a expertise, a inovação e os investimentos necessários para transformar as 

aspirações em realidade. O setor privado é o combustível que pode acelerar o 

desenvolvimento sustentável no nível local. Precisamos que todos façam dos objetivos 

globais negócios locais.” 

Em um segundo encontro, na quarta-feira (18), representantes de setor privado, 

governos, grupos de investidores, instituições financeiras e agências da ONU se 

reuniram para o “Planos de país dos ODS: um caminho para o investimento privado”, 

para destacar planejamento e implementação dos objetivos globais no nível nacional. A 

reunião também se concentrou na geração de interesse entre o setor privado e os 

mercados de capital para investir nos ODS junto aos governos e investidores. 

Publicações 

Em um novo relatório publicado na quarta-feira (18), intitulado “Em foco: atendendo as 

necessidades dos investidores em reportar sobre os ODS”, o Pacto Global da ONU, 

juntamente com a Global Reporting Iniciative (GRI) e os Princípios para o Investimento 



Responsável (PRI), fornecerá orientações para as empresas alinharem suas divulgações 

relacionadas aos ODS com informações de investidores. 

O relatório se destina a apoiar as companhias nos seus esforços para alcançar os 

investidores e ajudar a mobilizar o financiamento sustentável necessário para a 

realização dos ODS. 

Outra publicação lançada durante o fórum foi o relatório “Acelerando a implementação 

nacional dos ODS: edição de 2018“, que reúne as atividades das redes locais. A Rede 

Brasil é citada com o seu projeto de anticorrupção, ações junto à Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) para erradicar o trabalho forçado e infantil e o Guia de 

Integração dos ODS na estratégia empresarial – Contribuições do Comitê Brasileiro do 

Pacto Global (CBPG) para a Agenda 2030. 

Em âmbito nacional, o Sistema ONU no Brasil lançou recentemente um conjunto de 

documentos temáticos sobre temas e questões que considera relevantes no processo 

de implementação dos seis ODS que estão sendo discutidos no fórum de alto nível. 

Para cada um desses ODS, a publicação apresenta o cenário brasileiro e os caminhos 

para ação, e em dois momentos menciona a importância do Pacto Global na 

disseminação de boas práticas entre as empresas nas áreas de água e energia. 

Guia de Integração dos ODS na estratégia empresarial – Contribuições do Comitê 

Brasileiro do Pacto Global (CBPG) para a Agenda 2030. 

https://drive.google.com/file/d/0BzeogYNFvEqybDkyVkkwcV9xbjQ/view 

“Acelerando a implementação nacional dos ODS: edição de 2018“ 

https://drive.google.com/file/d/1ILZkcpVeHnArplGJT422BOrlZYfqsKKO/view 

Documentos Temáticos - ODS 6, ODS 7, ODS 11, ODS 12 e ODS 15 

FONTEhttp://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/ods/documentos-

tematicos---ods-6--ods-7--ods-11--ods-12-e-ods-15.html 



 

ARTIGO: Aumentar resiliência de sociedades latino-
americanas e caribenhas é chave para Agenda 2030  

Por Alicia Bárcena* 

O Fórum Político de Alto Nível que aconteceu na sede das Nações Unidas, em Nova 

Iorque, até quarta-feira (18), convidou os países-membros a apresentarem seus avanços 

na implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada em 

2015, e trocar experiências na construção de sociedades mais resilientes. 

Com esse objetivo, o fórum deste ano se concentra principalmente em cinco dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), cuja implementação contribui para 

fortalecer a resiliência econômica, social e ambiental. 

Avançar rumo a sociedades mais resilientes é um desafio ainda maior para nossa região 

devido ao seu alto grau de vulnerabilidade diante dos desastres naturais, 

particularmente na América Central e no Caribe, cuja vulnerabilidade a esses eventos 

aumenta como consequência da mudança climática. 

Entre 1990 e 2017, foram registrados 345 desastres vinculados ao clima nos pequenos 

Estados insulares do Caribe, e seu impacto representa uma carga adicional para essas 

nações que, devido a seu tamanho, não podem aproveitar economias de escala. 

Da mesma forma, esses países são caracterizados por altos níveis de endividamento, 

que limitaram a dotação orçamentária para prevenção, mitigação e reconstrução pós-

desastre em detrimento de investimentos em outros setores-chave para o 

desenvolvimento sustentável. 

Por isso, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), no marco de 

sua estratégia “Caribe Primeiro”, destacou o atual contexto de crise ambiental e 

vulnerabilidade financeira como uma oportunidade para criar um mecanismo de alívio 

da dívida multilateral dos países do Caribe. A finalidade seria liberar recursos para a 



criação de um fundo para investimentos de adaptação e mitigação climáticas de baixo 

carbono. 

Em toda a região, a capacidade de dar resposta aos desafios climáticos e ambientais 

encontra-se enfraquecida pela persistência da desigualdade em suas diferentes 

dimensões, cujos efeitos pioraram devido à mudança climática. 

Esse fenômeno implica uma dupla desigualdade: os grupos de maiores rendas são os 

principais emissores de gases de efeito estufa — ao ser os maiores consumidores de 

combustíveis fósseis —, enquanto os mais pobres são os mais vulneráveis a seus efeitos, 

dada a sua menor capacidade de mitigação e adaptação. 

A redução da desigualdade em termos de renda observada na primeira década deste 

século foi freada nos últimos anos, e a lacuna continua sendo uma das mais elevadas: 

na escala regional, a renda do quintil mais rico representa em torno de 45% da renda 

dos domicílios, enquanto que a renda média do quintil mais pobre alcança apenas 6% 

da renda total. 

Na América Latina e no Caribe, dado o alto nível de urbanização que, segundo os dados 

das Nações Unidas, alcançará 83,6% em 2030, as cidades emergem como um dos 

espaços estratégicos e prioritários nos esforços para fomentar o desenvolvimento 

sustentável e resiliente com a contribuição de vários atores. 

No âmbito mundial, as cidades concentram uma porcentagem cada vez maior da 

população e são responsáveis pela maior parte do consumo energético e pelas emissões 

de gases de efeito estufa. 

A transição energética para uma maior participação de fontes renováveis e limpas 

representa uma oportunidade prioritária não somente para a sustentabilidade urbana, 

mas para impulsionar o crescimento de setores produtivos com a incorporação de 

progresso tecnológico. 

Mudar a matriz energética da mobilidade na estratégia energética das cidades e 

assegurar sua acessibilidade é a chave para investimentos sustentáveis, e pode ser uma 

importante contribuição para o cumprimento do Acordo de Paris para o clima e para a 

Agenda 2030. 



A segunda reunião do Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, realizada em abril deste ano na sede da CEPAL em 

Santiago, Chile, foi uma oportunidade para debater e trocar experiências sobre os temas 

prioritários para a cooperação e investimentos sustentáveis e envolver vários atores na 

implementação das agendas globais de sustentabilidade. 

Acabar com as várias formas de desigualdade nas cidades e territórios é uma condição 

fundamental para alcançar um desenvolvimento sustentável e resiliente na região. A 

estratégia deve ser sustentada com mecanismos de governança mais harmônicos entre 

diferentes níveis de governo e o fortalecimento de seu financiamento. 

Esses desafios exigem uma conversa renovada entre Estado, mercado e sociedade e um 

aumento na capacidade de formar coalizões e fortalecer instituições para o fomento de 

políticas sustentáveis e promotoras de resiliência em escala mundial, regional, 

nacional e local. 

*secretária-executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 

FONTE:https://www.cepal.org/pt-br/articulos/2018-aumentar-resiliencia-sociedades-latino-
americanas-caribenhas-chave-implementacao 

 

 
Plano Regional de Prevenção e Erradicação do trabalho 
Infantil no Mercosul 
Em 18 de julho de 2006, foi aprovado o " Plano Regional de Prevenção e Erradicação 
do Trabalho Infantil no MERCOSUL ", com o objetivo de estabelecer diretrizes e 
objetivos fundamentais para o desenvolvimento de uma política regional de prevenção 
e erradicação do trabalho infantil na região. Nesse sentido, busca fortalecer o trabalho 
dos Estados Partes do MERCOSUL nessa área. 

Como parte do Foco Infância Migrante Instituto de Políticas Públicas em Direitos 
Humanos do Mercosul (IPPDH) iniciativa, a necessidade de continuar a orientar as 
políticas públicas sobre direitos humanos para erradicar a situação de vulnerabilidade 
em que as meninas, os meninos são lembrados e adolescentes migrantes frente a redes 
de tráfico de pessoas e exploração infantil. Isso requer uma articulação interinstitucional 
que envolva todos os setores do Estado e da sociedade. 

Para saber mais sobre a situação das crianças e adolescentes migrantes na região, 
lembramos a publicação " Crianças e adolescentes além das fronteiras do MERCOSUL ", 



que aborda a situação das crianças e adolescentes migrantes em uma das áreas de 
fronteira. Argentina - Paraguai e traz resultados na análise da situação migratória nessa 
área relacionada à população infanto-juvenil em relação aos direitos e possíveis 
situações de vulnerabilidade que buscam contribuir na orientação das políticas, 
identificando os principais desafios. 

FONTE:http://www.mercosur.int/innovaportal/file/6952/1/res_036-2006_es_erradtrabajoinfantil.pdf 

 

Crianças e adolescentes além das fronteiras do 
MERCOSUL 
Este relatório apresenta e discute os resultados de uma pesquisa realizada durante 2014 
pelo Escritório Regional para América do Sul da Organização Internacional para as 
Migrações (OIM) em conjunto com IPPDH, a fim de contribuir para uma melhor 
compreensão das razões América e as modalidades pelas quais crianças e adolescentes 
atravessam fronteiras internacionais.  Às vezes, esses trânsitos pode estar associado a 
violações dos direitos (tais como trabalho infantil ou o tráfico para fins de exploração 
sexual ou de trabalho), o assunto tornou-se um foco crescente do governo e 
preocupação institucional em países 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 

    

Comissão reúne-se em Brasília para monitorar 
implementação nacional dos objetivos globais 
A Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
formada por organizações do setor público, privado e da sociedade civil brasileira, e 
representantes da ONU no Brasil reuniram-se na semana passada (13) em Brasília (DF) 
para monitorar a implementação dos objetivos globais nacionalmente. 

Participaram do encontro Henrique Villa, secretário-executivo da Comissão Nacional 
dos ODS; e Niky Fabiancic, coordenador-residente da ONU no Brasil. Também esteve 
presente o diretor do Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), Daniel Balaban. 

A Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
formada por organizações do setor público, privado e da sociedade civil brasileira, e 



representantes da ONU no Brasil reuniram-se na semana passada (13) em Brasília (DF) 
para monitorar a implementação dos objetivos globais nacionalmente. 

O encontro serviu de preparação para a participação da delegação brasileira no Fórum 
Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado em Nova Iorque 
esta semana (de 16 a 18). 

Durante o encontro, foi anunciada a criação da Câmara Conjunta Brasil-ONU para o 
monitoramento dos ODS no país. Participaram do encontro Henrique Villa, secretário-
executivo da Comissão Nacional dos ODS; e Niky Fabiancic, coordenador-residente da 
ONU no Brasil. 

Também estiveram presentes o embaixador José Antônio de Carvalho, subsecretário-
geral de Meio Ambiente, Energia e Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil e negociador brasileiro para as mudanças climáticas; e o diretor do 
Centro de Excelência contra a Fome do Programa Mundial de Alimentos (PMA), Daniel 
Balaban. 

As Nações Unidas no Brasil submeteram oficialmente à Comissão Nacional para os ODS 
os documentos temáticos para os ODS 6, 7, 11, 12 e 15, que correspondem a água 
potável e saneamento, energia limpa e acessível, cidades e comunidades sustentáveis, 
consumo responsável e produção e vida terrestre, respectivamente. 

O objetivo desses documentos é servir de subsídio para as discussões da comissão e 
auxiliar na construção de propostas para a implementação da Agenda 2030. 

Durante o Fórum de Alto Nível em Nova Iorque, a Presidente do Conselho Econômico e 
Social das Nações Unidas (ECOSOC), Marie Chatardová, disse que se os países quiserem 
cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, precisarão acelerar o 
progresso em direção a um mundo mais justo. “Há progresso, mas geralmente não a 
uma velocidade suficiente, para conquistar os ODS até 2030”, disse. 

ODS e crescimento econômico 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e a Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) organizaram uma série de debates 
econômicos para discutir os desafios conjunturais e estruturais do Brasil, no contexto 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A primeira reunião foi realizada na 
terça-feira (17), com o tema “Perspectivas e Desafios Atuais e Futuros do Brasil e seu 
Impacto no Progresso da Agenda 2030”. 

Denominados “Debates Econômicos dos ODS”, os eventos são realizados 
trimestralmente e envolvem altos funcionários de governo (Executivo, Legislativos e 
empresas públicas relevantes), organizações empresariais e organizações 



internacionais, bem como economistas da Presidência da República. O diretor Daniel 
Balaban representou o Centro de Excelência contra a Fome no primeiro debate. 

FONTE:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/decreto/D8892.htm 

 

EVENTOS 
 

 

CEPAL e Valor Econômico promovem concurso de ensaios 
sobre crescimento com igualdade no Brasil  

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e o jornal Valor 

Econômico convidam autores e autoras a participar de um concurso de ensaios sobre o 

tema “o futuro do crescimento com igualdade no Brasil”. A iniciativa ocorre em função 

do aniversário de 70 anos do organismo regional das Nações Unidas. 

O concurso é aberto a distintas disciplinas e profissões. Devem ser apresentados 

breves textos originais que tragam uma contribuição ao debate brasileiro sobre o 

futuro do crescimento econômico acompanhado de redução de desigualdades. 

Como prêmio, os vencedores do concurso terão os ensaios publicados pelo Valor 

Econômico e, eventualmente, pela CEPAL. Os autores são estimulados a se inspirar nas 

contribuições da CEPAL sobre o tema. 

Os ensaios devem ter um mínimo de 15 mil e um máximo de 20 mil caracteres com 

espaços (com notas de rodapé e bibliografia incluídas), em fonte Arial ou Times New 

Roman, tamanho 12 e espaçamento de linha simples, referências em formato APA, 

arquivo em Word. Somente ensaios escritos em português serão aceitos. 

O prazo final para a submissão dos ensaios é 31 de agosto, às 23h59 de Brasília. 

Os ensaios devem ser enviados por e-mail para CEPAL.brasilia@cepal.org, em formato 

Word, indicando no título do e-mail “Concurso 70 CEPAL-VALOR”; e incluindo no corpo 



da mensagem nome completo do autor ou autora, idade, informações de contato e um 

breve currículo. 

Clique aqui para consultar as regras detalhadas do concurso. 

FONTE:https://www.cepal.org/pt-br/notas/concurso-ensaios-cepal-valor-o-futuro-crescimento-
igualdade-brasil 

 

 

Sedec-RJ oferece primeiro curso à distância para gestores 
de Defesa Civil 

Cento e vinte vagas serão oferecidas, com inscrições gratuitas, até 31 de julho 
  
A Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) está com inscrições abertas, até o 
dia 31 de julho, para o primeiro Curso Básico de Proteção e Defesa Civil na modalidade 
de ensino à distância. A instrução, desenvolvida pela Escola de Defesa Civil (Esdec), com 
o apoio da Diretoria Geral de Ensino e Instrução (DGEI) do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), tem como objetivo contribuir para o processo de 
atualização e aperfeiçoamento dos agentes na busca pela redução do risco de desastres. 
  
A capacitação será oferecida de 15 de agosto a 30 de setembro deste ano. Cento e vinte 
vagas serão oferecidas com inscrições gratuitas.  
  
Os interessados devem enviar um e-mail para cursos.esdec@gmail.com contendo as 
seguintes informações: nome do curso pretendido, posto/graduação (militares), nome 
completo, formação/escolaridade, identidade, CPF, telefone para contato com DDD, e-
mail, instituição onde trabalha, função, município e estado. 
  
Informações adicionais: (21) 2334-6458/6459. 

  
FONTE:http://www.cbmerj.rj.gov.br/institucional/item/1187-sedec-rj-oferece-primeiro-curso-a-
distancia-para-gestores-de-defesa-civil 

 

 

 



 
 

 

 

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 

                    

 

 


