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Evento discute adaptação às mudanças climáticas nos 
municípios 
Por WWF-Brasil 
 

Atualmente já se sabe que os impactos da mudança do clima tendem a acentuar 
problemas socioambientais associados a padrões de desenvolvimento e ocupação e 
uso do espaço. Neste cenário, os municípios brasileiros precisam cada vez mais 
construir resiliência diante da intensificação de eventos climáticos. 
 
É neste contexto que a cooperação Brasil-Alemanha para o desenvolvimento 
sustentável, com apoio técnico da GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit GmbH), a Fundação Konrad Adenauer Stifftung (KAS), o WWF-Brasil, 
Iclei, WRI-Brasil, a Fundação Grupo Boticário e o grupo C40 de cidades promoverão 
durante os dias 26 e 27 de junho, o "Dia de Adaptação à mudança do clima no 
Município: Ferramentas, metodologias e abordagens estratégicas". A programação 
acontece dentro do II Fórum Brasil de Gestão Ambiental 2019, realizado no Centro de 
Exposições Expo Dom Pedro, na cidade de Campinas, em São Paulo. 
 
O painel tem como objetivo reunir iniciativas e alguns dos principais atores que atuam 
sobre o tema de adaptação no Brasil na escala municipal. A ideia é compartilhar 
experiências sobre ferramentas, metodologias e abordagens elaboradas até o 
momento, identificar desafios e êxitos em sua aplicação, oportunizar trabalhos 
conjuntos para sanar as lacunas, bem como avançar nas ações e medidas de adaptação 
nos municípios brasileiros. 
 
A inscrição para o Fórum é gratuita. Veja a programação do painel ao lado e aproveite 
os últimos dias de inscrição. 
 
Dia de Adaptação à mudança do clima no Município: Ferramentas, metodologias e 
abordagens estratégicas 
Local: EXPO D. PEDRO (Avenida Guilherme Campos, 500 - Bloco II - Jardim Santa 
Genebra, Campinas/SP, 13087-901) 



Datas: 26/06 (19h às 21h - Sala Amoreira I) e 27/06 (09h às 18h30 - Auditório 
Jequitibá) 
Inscrições https://www.sympla.com.br/ii-forum-brasil-de-gestao-ambiental-

2019__452949?fbclid=IwAR1Tcj9Abqm10DQIwdgpoxMNgj-FJTrPR2iFNBbHrULjz1jJzmGObMhL6CE 
 
Para mais informações: sonia.emp@outlook.com. 
FONTE:https://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/dia_de_adaptacao_municipio_ii_fgba_pro

gramacao_26_e_27_junho.pdf 

 

 
Redução do risco de desastres: Por que precisamos de 
dados precisos sobre mortalidade de desastres para 
fortalecer políticas e práticas? 
 

A primeira meta global da Estrutura de Sendai para Redução do Risco de Desastres é 

“reduzir substancialmente a mortalidade global por desastres até 2030, com o objetivo 

de reduzir a média por 100.000 da taxa de mortalidade global na década 2020–2030 

em comparação com o período 2005–2015”. Para medir o sucesso em relação ao 

cumprimento dessa meta, a mortalidade precisa ser quantificada e interpretada com 

precisão e depende de dados padronizados válidos, oportunos, eticamente coletados. 

As principais fontes de dados incluem estatísticas de registro vital, sistemas de 

vigilância e pesquisas domiciliares. A mortalidade por desastres pode então ser 

estimada pela contagem de mortes relevantes ou estatisticamente inferidas, por 

exemplo, estimando o número de mortes durante um período definido usando 

metodologia de mortalidade em excesso. 

 

No entanto, medir a mortalidade é um desafio. Primeiro, determinar quais mortes são 

relevantes e extensivamente atribuíveis a desastres é complexo. Em segundo lugar, a 

disponibilidade de dados não é uniforme em todo o mundo. Essas questões precisam 

ser abordadas e as orientações devem ser encaminhadas para garantir o progresso 

global na obtenção dos resultados e metas do Marco de Sendai. O principal objetivo 

deste artigo será fornecer detalhes sobre algumas das complexidades envolvidas na 

medição da mortalidade por desastres e usar estudos de caso práticos para 

demonstrar a clara necessidade de dados precisos sobre mortalidade por desastres. O 

documento ilustra como isso informa a política e, em última análise, fortalece a 

redução do risco de desastres nos países para todos os cidadãos. 

 

Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global 

sobre Redução do Risco de Desastres (GAR 2019). 



FONTE:https://www.preventionweb.net/files/65748_f110finalvirginiamurraydisasterrisk.pdf 

 

 
Riscos de desastres e estratégias de resposta no 
processo de urbanização na China 
 

Este artigo analisa o processo de urbanização da China, especialmente à luz do plano 

nacional de nova urbanização divulgado pelo governo chinês em 2014. Ao longo das 

últimas três décadas, as oportunidades econômicas nos centros urbanos da China 

aceleraram o processo de urbanização, principalmente como conseqüência de 

migrações rurais para urbanas. O novo plano de urbanização espera aumentar a 

proporção da população urbana na próxima década, e prevê-se que 80% da população 

chinesa residirá em áreas urbanas até 2050. 

 

No entanto, esse processo enfrenta certos riscos sistêmicos devido a desastres. Um 

clima em mudança, risco crescente devido à interconectividade de linhas de vida 

urbanas complexas e pontos fracos no gerenciamento de desastres complicam os 

esforços de redução de risco de desastres em áreas urbanas da China. Recomenda-se 

que o processo de urbanização avance com uma teoria de gestão urbana integrada ao 

risco de desastres, integração vertical e horizontal de responsabilidades, utilizando Big 

Earth Data e novas tecnologias emergentes, e apoiando a redução de riscos 

empregando ferramentas financeiras para enfrentar o risco de desastres e finalmente, 

esforços para melhorar a cooperação internacional e regional. 

 

Este artigo é uma contribuição para a edição de 2019 do Relatório de Avaliação Global 

sobre Redução do Risco de Desastres (GAR 2019). 
FONTE:https://www.preventionweb.net/files/65948_f318chendisasterrisksandresponsestr.
pdf 

 
 

 
 

Assistência a desastres: ação da FEMA necessária para 
melhor apoiar indivíduos mais velhos ou com 
deficiências 
 



Três furacões sequenciais - Harvey, Irma e Maria - afetaram mais de 28 milhões de 

pessoas em 2017, de acordo com a FEMA. Sobreviventes de furacões com 65 anos ou 

mais e portadores de deficiências enfrentam desafios específicos para se refugiarem 

em segurança, acessarem medicamentos e obterem assistência para recuperação. Em 

junho de 2018, a FEMA começou a implementar uma nova abordagem para ajudar 

pessoas com deficiências. 

 

Solicitou-se ao GAO que revisasse a assistência a desastres para indivíduos mais velhos 

ou portadores de deficiências. Este relatório aborda: 

 

1. desafios que os parceiros da FEMA informaram na prestação de assistência a tais 

indivíduos, 

2. desafios que tais indivíduos enfrentaram ao acessar a assistência da FEMA e as 

ações que a FEMA realizou para enfrentar esses desafios, e 

3. até que ponto a FEMA implementou sua nova abordagem para a integração de 

deficiências. 

 

O GAO analisou os dados da FEMA e analisou as leis federais relevantes, a política da 

agência e os quadros federais. O GAO também entrevistou autoridades estaduais, 

territoriais, locais e sem fins lucrativos na Flórida, em Porto Rico, no Texas e nas Ilhas 

Virgens dos EUA; Funcionários da FEMA na sede, em escritórios regionais e 

implantados em locais de desastre; e funcionários de organizações sem fins lucrativos 

relevantes. 

FONTE:https://www.gao.gov/assets/700/699061.pdf 

 

 
 

Vulnerabilidade à seca e avaliações de risco: estado da 
arte, lacunas persistentes e agenda de pesquisa 
 

Reduzir os impactos sociais, ambientais e econômicos das secas e identificar os 

caminhos para as sociedades resilientes à seca continua sendo uma prioridade global. 

Um entendimento comum dos fatores que determinam o risco de seca e as maneiras 

pelas quais os impactos da seca se materializam são cruciais para avaliações 

aprimoradas e para a identificação e planejamento (espacial) de opções direcionadas 

de redução e adaptação ao risco de seca. Nas últimas duas décadas, os autores deste 

artigo testemunharam um aumento nas avaliações de risco de seca em escalas 

espaciais e temporais, com base em uma infinidade de fundamentos conceituais e 



abordagens metodológicas. Reconhecendo a diversidade de abordagens em ciência e 

prática, bem como as oportunidades e desafios associados, este artigo apresenta os 

resultados de uma revisão sistemática da literatura sobre o estado da arte da 

vulnerabilidade à seca centrada nas pessoas e conceituação e avaliações de riscos e 

identifica lacunas persistentes . 

 

Das avaliações revisadas: 

1.Mais de 60% não especificam explicitamente o tipo de perigo de seca que é 

abordado. 

2,42% não fornecem uma definição clara do risco de seca. 

3,62% aplicam abordagens estáticas baseadas em índices. 

4.57% das avaliações baseadas em indicadores não especificam seus métodos de 

ponderação. 

5. Somente 11% realizam qualquer forma de validação. 

6. Apenas dez por cento desenvolvem cenários futuros de risco de seca. 

7.Apenas cerca de 40% das avaliações estabelecem uma ligação direta com estratégias 

de redução ou adaptação ao risco de seca, ou seja, consideram soluções. 

 

Este artigo discute os desafios associados a essas descobertas tanto na avaliação 

quanto na identificação de medidas de redução do risco de seca e identifica as 

necessidades de pesquisa para informar futuras pesquisas e agendas políticas a fim de 

avançar no entendimento do risco de seca e caminhos de apoio para sociedades mais 

resistentes à seca. 
 
FONTE: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab225d/pdf  

 

 

IDA19: Uma ferramenta vital para gerenciar o risco de 
crise 
 

Os países estão cada vez mais vulneráveis a riscos naturais e, quando os desastres 

atingem milhões de pessoas, são levados mais para a pobreza. Entre 1998 e 2017, 

desastres climáticos e geofísicos mataram 1,3 milhão de pessoas e afetaram 4,4 

bilhões a mais. As pessoas que vivem nos países mais pobres têm, em média, seis 

vezes mais probabilidade de serem feridas do que as dos países ricos, perdem a casa, 

são deslocadas ou precisam de assistência de emergência. A mudança climática 

ameaça empurrar mais 100 milhões de pessoas para a pobreza extrema até 2030, e 



720 milhões a mais até 2050, a menos que algo seja feito. Metade dos mais afetados 

por desastres naturais vive em estados frágeis e afetados por conflitos. 

 

A Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA) está desempenhando um papel 

vital ajudando os países de baixa renda a administrar o risco de crises. O próximo 

reabastecimento da AID (IDA19) é uma oportunidade para aumentar o impacto e a 

eficiência da contribuição da AID para o financiamento e gestão de risco de crise. Este 

relatório descobre que o IDA poderia fazer isso seguindo os seguintes passos: 

• Redefinir os incentivos para os governos clientes investirem em prevenção e 

preparação. 

• Trabalhar com as seguradoras de desenvolvimento para fornecer financiamento 

antecipado e previsível para gerar uma resposta antecipada. 

• Reformar a janela de resposta à crise (CRW). 

• Comissionar uma revisão das ferramentas existentes de financiamento de risco da 

IDA, com base em expertise independente. 
 
FONTE:https://static1.squarespace.com/static/5c9d3c35ab1a62515124d7e9/t/5ca60a788165f597868

c8267/1554385587048/Centre_Policy_Brief_4April.pdf 

 

 

ONU lança guia para orientar jornalistas na cobertura de 
acidentes de trânsito  

A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) — braço regional da Organização 

Mundial da Saúde (OMS) — lançou nesta sexta-feira (21) a versão em português de um 

guia para orientar jornalistas em matérias e reportagens sobre acidentes de trânsito. 

Com a publicação, a agência da ONU quer que os profissionais de mídia vão além da 

simples cobertura noticiosa, adotando uma abordagem que veja a segurança no 

trânsito como um tema crucial para a saúde pública no mundo. 

A publicação Cobertura de segurança no trânsito: um guia para jornalistas é fruto do 

trabalho conjunto de editores e repórteres de veículos de comunicação de países de 

baixa e média renda, onde ocorrem 93% das mortes nas vias. 

O objetivo do guia é auxiliar profissionais de comunicação a compreender as várias 

dimensões da segurança no trânsito. A OPAS espera ajudar os jornalistas a escrever 



matérias mais aprofundadas sobre o assunto, identificando oportunidades de expandir 

e manter a cobertura desse relevante problema de saúde pública. 

O conteúdo do volume é distribuído em oito capítulos, que abordam os seguintes 

temas: 

• Exemplos de como diferentes repórteres e veículos de comunicação têm 

desenvolvido matérias específicas sobre mortes no trânsito em um contexto 

mais amplo e significativo; 

• Dicas de editores, jornalistas e especialistas em segurança no trânsito sobre 

novas maneiras de cobrir o tema; 

• Recursos e ferramentas que podem agregar profundidade às matérias sobre 

segurança no trânsito. 

A publicação traz também um livreto com ideias para reportagens que fogem da 

cobertura diária, considerando questões que vão além de “eventos meramente 

acidentais”. Entre as pautas sugeridas, estão o cumprimento das leis, a apresentação 

de possíveis soluções para problemas específicos, os usuários das vias públicas, a 

segurança no trânsito como questão de saúde pública e os serviços de atenção em 

saúde após os acidentes. 

Cenário global 

As mortes no trânsito continuam aumentando: são, ao todo, 1,35 milhão de vidas 

perdidas a cada ano no mundo. Entre 20 e 50 milhões de indivíduos sofrem lesões não 

fatais — muitas delas resultam em incapacidade e deficiências. 

As lesões no trânsito são hoje as principais causas de morte de crianças e jovens entre 

cinco e 29 anos de idade. Em todo o mundo, os usuários mais vulneráveis das vias — 

pedestres, ciclistas e motociclistas — correspondem a mais da metade das vítimas 

fatais no trânsito. 

O risco de morte no trânsito continua a ser três vezes maior nos países de baixa renda 

do que nos países de renda alta, com taxas mais altas na África (26,6 óbitos por 100 mil 

habitantes) e menores na Europa (9,3 por 100 mil habitantes). 



Na avaliação da OPAS, lesões nas ruas e estradas podem ser evitadas. Os governos 

devem adotar medidas para abordar a segurança no trânsito de maneira integral. Isso 

requer o envolvimento de vários setores, como transporte, segurança pública, saúde e 

educação, bem como ações sobre segurança viária, veículos e seus usuários. 

A OPAS propõe uma série de intervenções eficazes para reduzir as mortes e lesões em 

situações de transporte e deslocamento: 

• Desenhar uma infraestrutura mais segura e incorporar elementos de segurança 

viária na planificação do uso de solo e de transportes; 

• Melhorar os dispositivos de segurança dos veículos e a atenção às vítimas de 

acidentes de trânsito; 

• Estabelecer e aplicar normas relacionadas aos principais riscos; 

• Aumentar a conscientização pública sobre o tema. 

• Acesse a publicação da OPAS  

FONTE:http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/50992/9789275720
714-por.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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Inscrições https://www.sympla.com.br/ii-forum-brasil-de-gestao-ambiental-

2019__452949?fbclid=IwAR1Tcj9Abqm10DQIwdgpoxMNgj-FJTrPR2iFNBbHrULjz1jJzmGObMhL6CE 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

No Rio, seminário global discute prevenção de incêndios 
na gestão do patrimônio cultural  
 

Especialistas nacionais e internacionais em gestão do patrimônio cultural e em 

avaliação de riscos patrimoniais reúnem-se no Rio de Janeiro (RJ), em 26 e 27 de 

junho, para discutir formas de prevenir e combater incêndios em instituições culturais. 

O seminário internacional Patrimônio em chamas: gestão do risco de incêndios para o 

patrimônio cultural conta com a parceria e a participação da UNESCO no Brasil. 

A programação traz debates e palestras que acontecem no Museu Histórico Nacional, 

no Museu Nacional e no Museu de Arte do Rio (MAR). O evento também prevê uma 

visita ao Museu Nacional para que os participantes vejam as ações em curso para a sua 

reconstrução. Em setembro último, a instituição foi atingida por um incêndio que 

destruiu grande parte do acervo e do interior do estabelecimento cultural e científico. 

Com a tragédia, o museu brasileiro entrou para uma lista de tantas outras instituições 

e edifícios que preservam ou constituem patrimônios culturais e que foram palco de 

incêndios devastadores. São os casos da Escola de Artes de Glasgow (Reino Unido, 

2014 e 2018), do Museu da Língua Portuguesa de São Paulo (Brasil, 2015), do Museu 

Nacional de História Natural da Índia (2016), da Catedral Saint Sava de Nova Iorque 

(EUA, 2016), do Museu Marítimo de Jacarta (Indonésia, 2018) e, mais recentemente, 

da Catedral de Notre-Dame (França, 2019). Nesses episódios, o patrimônio material foi 

danificado ou, em alguns casos, completamente perdido. 

A precaução e o combate a esses acidentes são de suma importância quando se trata 

de patrimônios históricos e culturais, pois as peças dos acervos são quase sempre 

únicas. 

A criação de novas legislações e políticas de prevenção, a implementação de novos 

procedimentos de manutenção e segurança, além do incentivo ao uso de tecnologias 

inovadoras na luta contra incêndios, tornam-se indispensáveis para lidar com os 



desafios contemporâneos de gestão do patrimônio. Essas e outras práticas para 

mitigar os riscos de destruição estão entre os temas do seminário internacional. 

O encontro reunirá especialistas de diferentes áreas e disciplinas. Foram convidados 

gestores e autoridades de patrimônio, especialistas em seguros, avaliadores de risco 

patrimonial, engenheiros de incêndio, especialistas em legislação contra incêndios, 

chefes de bombeiros, conservadores e socorristas. 

O evento é voltado para diretores, educadores e profissionais de museus e patrimônio, 

autoridades e gestores da área de patrimônio, agências nacionais de proteção contra 

incêndios e tomadores de decisão. 

O seminário é organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), pelo Conselho 

Internacional de Museus (ICOM Brasil) e pelo Centro Internacional de Estudos para a 

Conservação e Restauro de Bens Culturais (ICCROM). 

A série de conferências contam com as parcerias do British Council, do Museu 

Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), da Representação da UNESCO 

no Brasil e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Tem 

também o apoio da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, do Instituto Sprinkler 

Brasil, do Conselho do Patrimônio Cultural Sueco e da Embaixada do Canadá. 

Veja a programação completa  

FONTE:https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Fire-risk_Final1905_PORT.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 

                    

 

 


