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Com capacitação do SAMU e workshop, Defesa Civil de 
Niterói intensifica esforços em campanha global 
“Construindo Cidades Resilientes” 

A Defesa Civil de Niterói capacitou, na quarta-feira (17), a equipe do SAMU, o Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência, para atuação dentro de seu sistema. A ideia é 

alinhar a atuação conjunta dos órgãos em ocorrências de desastres naturais e no 

Sistema Municipal de Defesa Civil. Essa integração fortalece os esforços da campanha 

global “Construir as Cidades Resilientes: Minha cidade está se preparando”, 

promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU). 

O município vem implementando ações para se adequar ao título de cidade resiliente, 

dentro dos padrões da ONU. Além da capacitação do Samu, em julho, Niterói se 

tornou a primeira cidade da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, além 

da capital, a possuir rede pluviométrica autônoma, operada 100% pela Defesa Civil 

Municipal. O órgão realiza, ainda, rondas preventivas, organiza os Núcleos de Defesa 

Civil nas Comunidades (Nudecs) e capacita, periodicamente, voluntários para agir em 

casos de desastres naturais. 

Niterói é uma das sete cidades brasileiras, entre os 5.570 municípios do país, que 

concorrem ao certificado Cidade Modelo em Resiliência, conferido pelo Escritório das 

Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres. Na semana passada, a Defesa 

Civil participou de um workshop promovido pela ONU, parte da campanha Cidades 

Resilientes. 

O seminário, na sede da Defesa Civil de Angra dos Reis, teve como objetivo a 

elaboração do Plano Local de Resiliência (PLR). O secretário municipal de Defesa Civil, 



Walace Medeiros, contou que a equipe está focada em atender os pré-requisitos da 

organização mundial para conquistar o certificado. 

“Dentro da programação da campanha, essa é uma das mais importantes etapas, com 

criação do plano local de resiliência, que vai abordar características da cidade e 

desenhar passos seguintes na busca por condição estratégica e sólida de gestão de 

risco de desastres”, explicou. 

O município foi indicado pela Secretaria Estadual de Defesa Civil para concorrer ao 

certificado por já apresentar ações de resiliência nos últimos quatro anos. Assim como 

Petrópolis, na Região Serrana, e as demais cidades participantes, Niterói está sendo 

avaliada em 90 itens e terá que apresentar o plano de municipal de resiliência até o 

final de 2018. 

Niterói participa de Workshop da ONU 

 

A Secretaria Municipal de Defesa Civil participou de workshop para a elaboração do Plano 

Local de Resiliência (PLR) na sexta-feira 13.07, na sede da Defesa Civil de Angra dos Reis. 

O evento foi promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de 

colaborar no desenvolvimento e implementação de planos de redução do risco de 

desastres de origem natural dos municípios. Participaram da reunião os municípios de 

Niterói, Petrópolis, Nova Iguaçu e Angra dos Reis. 



Niterói é uma das sete cidades brasileiras, que vão concorrer ao certificado Cidade 

Modelo em Resiliência, conferido pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução do 

Risco de Desastres. O município foi indicado pela Secretaria Estadual de Defesa Civil por 

já apresentar ações de resiliência nos últimos quatro anos. Assim como Petrópolis, na 

Região Serrana, e as demais cidades participantes, Niterói será avaliada em 90 itens e 

terá que apresentar o plano de municipal resiliência até o final de 2018. 

FONTE:http://defesacivil.niteroi.rj.gov.br/index.php/2018/ 

 

AIEA firma parceria com Sociedade Brasileira de Medicina 
Nuclear para treinamento de profissionais 
A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) assinou nesta semana (18) um acordo de 
parceria com a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN) que irá aumentar as 
oportunidades de treinamento para profissionais de medicina nuclear na América Latina e no 
Caribe, assim como nos países africanos de língua portuguesa. 

“O Brasil oferece um pano de fundo ideal para o acordo de parceria, pois o país abriga o maior 
número de centros de medicina nuclear na região da América Latina e Caribe, com várias 
instalações de última geração relacionadas a todas as áreas da medicina nuclear”, disse a 
chefe da seção de Medicina Nuclear e Diagnóstico por Imagem da Divisão de Saúde Humana 
da AIEA, Diana Paez. 

 
O diretor-geral adjunto e chefe do Departamento de Ciências Nucleares e Aplicações da AIEA (à 
direita), Aldo Malavasi, e o presidente da Sociedade Brasileira de  Medicina Nuclear (SBMN), 
Juliano Cerci. Foto: AIEA 



A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) assinou nesta semana (18) um acordo 
de parceria com a Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear (SBMN) que irá aumentar 
as oportunidades de treinamento para profissionais de medicina nuclear na América 
Latina e no Caribe, assim como nos países africanos de língua portuguesa. 

Enquanto no passado ambas as organizações trabalharam juntas nas áreas de medicina 
nuclear e imagens moleculares, o acordo — o primeiro do tipo assinado pela AIEA na 
América Latina — agora definirá e formalizará essa colaboração. 

“O Brasil oferece um pano de fundo ideal para o acordo de parceria, pois o país abriga o 
maior número de centros de medicina nuclear na região da América Latina e Caribe, com 
várias instalações de última geração relacionadas a todas as áreas da medicina nuclear”, 
disse a chefe da seção de Medicina Nuclear e Diagnóstico por Imagem da Divisão de 
Saúde Humana da AIEA, Diana Paez. 

“Também oferece uma excelente variedade de programas de treinamento e uma sólida 
comunidade de especialistas de alto nível”, salientou. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer e as doenças 
cardiovasculares, ambas classificadas como doenças não transmissíveis (DNTs), estão 
entre as principais causas de morte no mundo. 

De 56,4 milhões de mortes globais em 2015, 17,7 milhões foram atribuídas a doenças 
cardiovasculares, enquanto 8,8 milhões ocorreram devido ao câncer. Além disso, o 
número de pacientes afetados está aumentando devido, em parte, ao aumento do 
tempo de vida, bem como às mudanças no estilo de vida. 

A medicina nuclear desempenha um papel importante no cuidado de tais doenças, 
desde sua detecção precoce, até a fase de tratamento e, posteriormente, no 
monitoramento das respostas dos pacientes. 

A parceria envolverá a colaboração entre as duas organizações na formação 
complementar de profissionais de medicina nuclear e de imagens moleculares, e 
aqueles de disciplinas afins, nos Estados-membros da AIEA. 

Em particular, terá como alvo profissionais da região da América Latina e do Caribe, bem 
como países africanos de língua portuguesa. Como parte de sua cooperação, a AIEA e a 
SBMN identificarão centros clínicos ou universidades de alto nível para a formação de 
profissionais e bolsistas de medicina nuclear. 

As organizações também fornecerão conhecimentos especializados e outros apoios 
relacionados ao treinamento, visando aumentar a capacidade nesse campo. Finalmente, 
ajudarão na identificação de centros clínicos de alto nível adequados para participação 
em projetos de pesquisa coordenados pela AIEA. 



“O acordo vai construir uma ponte oficial para o caminho da colaboração”, disse Juliano 
Cerci, presidente da SBMN. “Esperamos fortalecer os campos de pesquisa e 
aprendizado, mas também questões práticas como regulamentação e educação 
formal”. 

Há mais de 50 anos, a SBMN tem sido uma organização líder no campo da imagiologia 
molecular e medicina nuclear no Brasil, trabalhando para promover e ampliar o 
conhecimento, uso e acesso à medicina nuclear no país. Sua missão é promover, apoiar 
e estimular o progresso, a melhoria e a disseminação da medicina nuclear, bem como 
ciências e disciplinas relacionadas nos campos científico, ético e econômico. 

“A AIEA tem o prazer de formalizar nossa colaboração com a SBMN”, disse o diretor-
geral adjunto e chefe do Departamento de Ciências Nucleares e Aplicações da AIEA, Aldo 
Malavasi. 

“Esse acordo prático é o primeiro do tipo na América Latina e no Caribe e reunirá o 
alcance institucional da AIEA e a expertise da SBMN em medicina nuclear, permitindo 
melhores oportunidades de treinamento e capacitação em toda a região. A cooperação 
entre a AIEA e organizações profissionais é essencial para expandir apoio ao trabalho, 
alcance e impacto da agência.” 

FONTE:https://news.un.org/pt/story/2018/07/1631732 

 

 

Liderança, Desempenho Humano e Comunicação Interna 
em Emergências Nucleares 
Esta publicação enfoca os desafios e suas possíveis soluções nas áreas de liderança, 
desempenho humano e comunicação interna em uma emergência nuclear severa. Ele 
apresenta uma breve visão geral de alguns dos principais conceitos, especialmente 
como eles se relacionam com a capacidade de uma organização gerenciar com êxito um 
evento de emergência. O público-alvo desta publicação são os funcionários e gerentes 
seniores que lidam com a resposta de emergência na organização operacional, no 
governo, nas autoridades locais e no órgão regulador. Aqueles que têm uma influência 
sobre o estilo de liderança e desenvolvimento pessoal e treinamento que é aplicado em 
suas organizações e que estão envolvidos na preparação e resposta a emergências 
também serão beneficiados com esta publicação. 

FONTE:https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1789_web.pdf 

FONTE:https://www.iaea.org/publications/rights-and-permissions 

 



 

 

Arranjos para o término de uma emergência nuclear ou 
radiológica 
Esta publicação fornece orientação e recomendações sobre as providências a serem 
tomadas no estágio de preparação, como parte da preparação geral para emergências, 
para o término de uma emergência nuclear ou radiológica e a transição subsequente da 
situação de exposição a situações planejadas de exposição ou uma situação de 
exposição existente. situação de exposição. Elabora os pré-requisitos que precisam ser 
cumpridos para que as autoridades responsáveis possam declarar encerrada a 
emergência nuclear ou radiológica e fornecer orientações detalhadas sobre a 
adaptação e o levantamento de ações de proteção. Esta publicação, patrocinada 
conjuntamente por 10 organizações internacionais (FAO, IAEA, ICAO, OIT, IMO, 
INTERPOL, OCDE / NEA, UN OCHA, OMS e OMM) destina-se a ajudar os Estados 
Membros na aplicação das Séries de Normas de Segurança da IAEA 3 e GSR Parte 7. 

FONTE: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1796_web.pdf  

 

 

Convenção sobre Assistência em Caso de Acidente 
Nuclear ou Emergência Radiológica 
A Convenção sobre Assistência em Caso de Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica, 
adotada em 1986 após o acidente na usina nuclear de Chernobyl, estabelece uma 
estrutura internacional para a cooperação entre os Estados Partes e com a AIEA para 
facilitar a pronta assistência e apoio no evento. acidentes nucleares ou emergências 
radiológicas. Requer que os Estados notifiquem a AIEA sobre seus especialistas, 
equipamentos e materiais disponíveis para prestar assistência. No caso de uma 
solicitação, cada Estado-Parte decide se pode prestar a assistência solicitada, bem como 
seu escopo e termos. 

FONTE:https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc336_sp
.pdf 

FONTE: https://www.iaea.org/publications/rights-and-permissions  

 

 

 

 



 

Regulamento para o transporte seguro de material 
radioativo (edição de 2018) 
O transporte de material radioativo é uma atividade essencial em todo o mundo.  A 
segurança durante o transporte são questões de importância nacional e 
internacional. Esta publicação é a mais recente edição dos Requisitos de Segurança da 
IAEA para o transporte seguro de material radioativo. É apoiado por seis Guias de 
Segurança da IAEA que fornecem explicação e orientação para os requisitos do SSR-6 
para facilitar a implementação harmonizada. Os Regulamentos SSR-6 aplicam-se ao 
transporte de material radioativo por todos os modos em terra, água ou no ar, incluindo 
o transporte que é incidental ao uso do material radioativo. Transporte compreende 
todas as operações e condições associadas e envolvidas no movimento de material 
radioativo; estes incluem a concepção, fabrico, manutenção e reparação de 
embalagens, bem como a preparação, consignação, carregamento, transporte incluindo 
armazenamento em trânsito, descarga e recebimento no destino final de cargas de 
material radioativo e pacotes. Esses requisitos são parte integrante dos regulamentos 
em todo o mundo, portanto, o SSR-6 e seus documentos de orientação associados são 
uma fonte necessária de informações de orientação para governos, reguladores e 
todos os indivíduos envolvidos nas atividades de transporte de material radioativo 
acima mencionadas. 

FONTE:https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1798_web.pdf 

FONTE: https://www.iaea.org/publications/rights-and-permissions 

 

 

Supervisão Regulamentar dos Fatores Humanos e 
Organizacionais para a Segurança de Instalações 
Nucleares 
Escrito para uso por órgãos reguladores e suas organizações de suporte técnico e 
indivíduos que apoiam atividades e programas de desempenho humano, esta 
publicação trata da definição e implementação de um programa de supervisão que 
considera adequadamente os fatores humanos e organizacionais (HOF) para 
supervisionar a segurança em todo o vida útil das instalações nucleares. Um conceito 
chave é que a segurança é o resultado da interação entre humanos, tecnologia e 
organização. Com base nos resultados de várias reuniões internacionais, esta publicação 
apresenta os principais elementos a serem usados para aprimorar as capacidades de 
supervisão regulatória e descreve os conceitos e termos essenciais usados na área do 



HOF. Destina-se a ajudar no desenvolvimento de regulamentos e guias relacionados ao 
HOF, destacando o papel fundamental do licenciado ' s sistema de gestão no 
estabelecimento e manutenção de condições para apoiar as pessoas no trabalho. O 
TECDOC descreve maneiras de verificar a conformidade com os requisitos 
regulamentares relacionados ao HOF, bem como maneiras de entender melhor as 
tendências e conclusões do HOF, usando uma abordagem integrada de avaliação de 
segurança. 

FONTE:https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE-1846web.pdf 

FONTE: https://www.iaea.org/publications/rights-and-permissions 

 

 

Convenção Conjunta sobre Segurança do Manejo de 
Combustível sobre a Segurança da Gestão de Resíduos 
Radioativos 
Em 29 de setembro de 1997, a Convenção Conjunta sobre Segurança do Manejo de 
Combustível sobre a Segurança da Gestão de Resíduos Radioativos foi aberta para 
assinatura no sede da Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena. Brasil 
assinou o Convenção em 11 de outubro de 1997 e ratificou-o pelo Decreto Legislativo 
1019 de 14 de novembro de 2005. O Brasil depositou seu instrumento de ratificação 
em 17 de fevereiro de 2006. 
O Brasil não participou da Primeira Reunião de Revisão e apresentou seu Relatório 
Nacional para a Segunda Reunião de Revisão sob a condição de “ratificador tardio”. A 
despeito de,Brasil apresentou seu Relatório Nacional às Partes no cronograma para 
revisão no 4 th e 5 Reuniões de Revisão das Partes Contratantes da Convenção  
Conjunta, em Viena, Áustria. 
O Relatório Nacional do Brasil 2017 foi elaborado por um grupo de representantes do 
várias organizações brasileiras com responsabilidades relacionadas à segurança do 
combustível resíduos radioativos. 

O presente relatório é uma atualização do Relatório Nacional Brasileiro apresentado à 
Convenção em outubro de 2014 e contém uma descrição da política e do programa 
relacionadas com a segurança da energia nuclear, e uma descrição por artigo das 
medidas Brasil está tomando para implementar as obrigações da Convenção, de  
acordo com o formato documento INFIRC / 604 

FONTE:http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/drs/relatorios-de-convencao/National-
Report-of-Brazil-2017.pdf 

 



 

 Elaboração do Plano Estratégico e do Plano Diretor de 
Tecnologia de Informação e Comunicações 
Objetivo  
O presente Plano de Trabalho tem por objetivo apresentar as informações necessárias 
à organização das atividades para a elaboração dos Planos Estratégicos e Diretor de 
Tecnologia da Informação e Comunicações da CNEN, explicitando os produtos gerados, 
as datas de conclusão das principais atividades e as pessoas envolvidas.  
Justificativa  
Encontram-se no final de seus períodos de vigência o Plano Estratégico de Tecnologia 
da Informação e Comunicações (PETI CNEN 2013-2016) e o Plano Diretor de Tecnologia 
da Informação e Comunicações (PDTI CNEN 2015-2016), fazendo-se necessária a 
elaboração de novos instrumentos de planejamento para as ações de TIC na CNEN para 
os próximos anos.  
O planejamento é uma importante ferramenta para a tomada de decisão e sua 
elaboração visa o devido atendimento às obrigações legais e exigências de controle, 
dentre as quais se inclui a Instrução Normativa SLTI Nº 04/2014 e a Portaria STI Nº 
40/2016. 

http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/publicacoes/PETIC-PDTIC-2017-
2019.pdf 

 

 

Plano de Gestão da Logística Sustentável da CNEN 
Objetivos 
Colaborar para a conscientização da comunidade da CNEN quanto à necessidade de 
realização de ações sustentáveis, manter o bom estado em que se encontram as áreas 
de preservação nas unidades, atendendo à legislação vigente. 
Objetivos específicos 
Integrar o desenvolvimento de ações sustentáveis que atualmente estão sendo 
elaboradas de maneira isolada, em um único plano que explicite para a comunidade as 
iniciativas realizadas pela CNEN, possibilitando a sincronia de ações com a mesma 
finalidade. 
Utilizar o espaço da CNEN como meio de disseminação de conhecimento e novas 
tecnologias relacionadas à sustentabilidade. 
Institucionalizar, através das ações realizadas, a imagem da CNEN perante a 
comunidade, como uma autarquia sustentável e de ideais contemporâneos. 



Contribuir na gestão responsável e econômica dos recursos públicos, gerando uma 
maior distribuição de recursos dentro da instituição e de ações preservacionistas. 
Criar suporte administrativo para tomada de decisões que visem a consolidação da 
sustentabilidade na instituição. 
FONTE:http://www.cnen.gov.br/images/cnen/documentos/publicacoes/Plano-Gestao-Log-Sust-
CNEN.pdf 

 

 

 

EVENTOS 

 
Simpósio Internacional de Comunicação de Emergências 
Nucleares e Radiológicas ao Público 
1 a 5 de outubro de 2018, Viena, Áustria 
Comunicar-se eficazmente com o público e a mídia sobre emergências nucleares e 
radiológicas é um desafio global, que demanda ação global e coordenada. Produzir a 
mensagem certa e divulgá-la ao público apropriado, utilizando os canais relevantes e no 
momento certo, tudo para apoiar a implementação efetiva de ações de proteção e 
minimizar o medo, requer planejamento e preparação robustos. A ascensão das mídias 
sociais e do jornalismo cidadão, bem como a aceleração da comunicação global, criaram 
oportunidades e desafios para os comunicadores nucleares que precisam planejar, 
testar, exercitar e ajustar suas atividades para se posicionarem como a voz oficial da 
informação para o público. em uma emergência. 

Objetivos 

Este simpósio promoverá a comunicação pública eficaz durante uma emergência 
nuclear ou radiológica, e fornecerá um fórum para o intercâmbio de informações e 
redes. Os participantes serão convidados a discutir os últimos desenvolvimentos 
relativos à comunicação com o público em uma emergência nuclear ou radiológica, bem 
como compartilhar suas experiências e boas práticas, a fim de fortalecer ainda mais a 
preparação dos Estados e da comunidade internacional. 

Unindo as comunidades de comunicação e EPR, bem como outras partes interessadas 
relevantes, o simpósio procurará alcançar o seguinte: 

 Apresentar soluções contemporâneas de comunicação pública, incluindo 
métodos e ferramentas; 

 Trocar informações sobre arranjos nacionais para comunicação pública em uma 
emergência nuclear ou radiológica; 

 Compartilhar experiências e boas práticas na comunicação pública em uma 
emergência nuclear ou radiológica; e 



 Discuta desafios e prioridades para fortalecer ainda mais a capacidade de 
comunicação pública na preparação para responder a uma emergência nuclear 
ou radiológica. 

Público 

O simpósio pretende reunir: 

 Funcionários governamentais com responsabilidades na comunicação com o 
público e a mídia em uma emergência nuclear ou radiológica; 

 Planejadores de emergência, equipes de emergência e gerentes de emergência; 
 Especialistas em comunicação sobre questões de segurança nuclear relacionadas 

com o EPR; 
 Representantes de organizações de resposta e operacionais; 
 Interessados profissionais de mídia e comunicação; 
 Representantes de profissionais nucleares de próxima geração; e 
 Outras partes interessadas envolvidas na comunicação pública para emergências 

nucleares e radiológicas. 

Formato e Tópicos 

O simpósio consistirá de sessões plenárias, sessões técnicas, sessões de pôsteres, 
eventos paralelos, exposições e demonstrações. Os palestrantes das sessões técnicas 
são encorajados a usar, quando possível, vários estilos de apresentação, como 
storytelling e diferentes ferramentas de apresentação, sem se limitar ao PowerPoint. 

As seguintes áreas foram identificadas para formar a espinha dorsal deste simpósio. Os 
trabalhos são convidados sobre tópicos abrangidos nestas áreas: 

 Preparação e Resposta a Emergências: comunicação pública dentro de 
sistemas de comando e controle, comunicação pública em exercícios de 
emergência, comunicação sobre situações em evolução; 

 Engajamento das partes interessadas : identificação das partes interessadas, 
direcionamento de mensagens às partes interessadas em uma fase de 
emergência e rotina, fase de preparação, fase de resposta a emergências e 
envolvimento de partes interessadas pós-emergência; 

 Canais e ferramentas de comunicação pública em emergências; 
 Mídias sociais: plataformas, procedimentos para uso em emergências, 

abordando rumores e mitos, jornalismo cidadão, velocidade de comunicação; 
 Comunicação eficaz: elaboração, teste e tradução de mensagens, conversão de 

linguagem técnica para linguagem simples, linguagem persuasiva; 
 Psicologia da comunicação: comportamento social em emergências, estresse, 

comunicação verbal versus não verbal, emoções humanas; 
 Coordenação de informação: “Uma mensagem, muitas vozes”, coordenação de 

informação em nível organizacional, coordenação entre organizações nacionais, 
coordenação de nível internacional; 

 Comunicar-se em diferentes tipos de emergências: desastres naturais, atos 
deliberados, mau funcionamento técnico; 



 “Estou seguro?”: Como responder a perguntas públicas em uma emergência 
(por exemplo, “Estou seguro?”), Comunicando os fundamentos da radiação e 
os impactos na saúde pública; e 

 Lições aprendidas . 

FONTE:https://www.iaea.org/events/cnrep2018 

 

             
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 

                    

 

 

 
 


