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Diretrizes de palavras em ação: riscos artificiais / 
tecnológicos (revisão pública) 

FONTE:  ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REDUÇÃO DO RISCO DE DESASTRES (UNISDR)  

O Guia leva uma abordagem prática para abordar os riscos humanos e tecnológicos, e 
baseia-se em análises e recomendações anteriores relacionadas a tais perigos no 
contexto da RRD. 

O Guia baseia-se nos resultados do Grupo de Trabalho Intergovernamental de Peritos 
Abertos sobre Indicadores e Terminologia para o Marco de Sendai e o trabalho sobre 
classificação e terminologia de perigos relacionados a riscos causados pelo 
homem. Abrange as seguintes classes de perigos: 

• Os riscos causados pelo homem (isto é, antropogênicos ou induzidos pelo 
homem) são definidos como aqueles "induzidos inteiramente ou 
predominantemente por atividades e escolhas humanas". Este termo não inclui 
a ocorrência ou o risco de conflitos armados e outras situações de instabilidade 
ou tensão social sujeitas ao direito internacional humanitário e à legislação 
nacional. Os riscos tecnológicos são normalmente considerados como um 
subconjunto de riscos causados pelo homem. 

• Os riscos químicos, nucleares e radiológicos, bem como os perigos do 
transporte, são definidos como "originários de condições tecnológicas ou 
industriais, procedimentos perigosos, falhas de infraestrutura ou atividades 
humanas específicas". 

Exemplos incluem poluição industrial, radiações ionizantes, resíduos tóxicos, falhas de 
barragens, acidentes de transporte, explosões de fábrica, incêndios e derramamentos 
de produtos químicos. Os riscos tecnológicos também podem surgir diretamente como 
resultado dos impactos de um evento de risco natural. Um acidente tecnológico 
causado por um perigo natural é conhecido como Natech. 

Este guia não abrange os colapsos estruturais de edifícios e infraestruturas, tais como 
pontes, barragens e fábricas, pois este é objeto de outro guia. 



Revisão pública do Guia de perigo tecnológico e artificial 

Revisão pública do guia Words in Action sobre Riscos artificiais e tecnológicos: 
Considerações práticas para endereçar os riscos artificiais e tecnológicos na redução 
do risco de desastres 

Como um esforço da comunidade internacional DRR e negociada pela UNISDR, esta 
versão oficial da consulta pública é um produto de um longo e detalhado processo de 
redação, consulta e revisão. Este documento será sobre a PreventionWeb para revisão 
pública durante 3 meses e tem como objetivo assegurar que não supervisionamos os 
aspectos importantes a serem considerados. Compartilhe seus comentários através 
da pesquisa aqui . https://www.surveymonkey.com/r/FSN7ZKM 

O Guia de palavras em ação (WiA) aborda os riscos causados pelo homem, incluindo o 
subconjunto de riscos tecnológicos. O Guia leva uma abordagem prática para abordar 
os riscos artificiais e tecnológicos (Man-made e Tech) e se baseia em análises e 
recomendações anteriores relacionadas a tais perigos no contexto da RRD.  

FONTE:https://www.preventionweb.net/files/54012_manmadetechhazards.pdf 

 

 

O desafio de gerenciamento de risco de desastres para 
cidades pequenas 

Por Oscar A. Ishizawa e Jairo Bedoya 

A Colômbia foi frequentemente atingida por desastres. Somente em 2016,  quase um 
milhão de colombianos  foram afetados por desastres associados a eventos naturais 
adversos, causados principalmente por inundações e secas. Em uma região como a 
América Latina, onde o número de desastres registrados triplicou entre 1970 e 2014, o 
fortalecimento das políticas de gerenciamento de risco de desastres e adaptação às 
mudanças climáticas é crucial e cada vez mais urgente.  
 
Os danos à propriedade, infraestrutura e meios de subsistência continuaram a se 
multiplicar na Colômbia, em grande parte devido ao aumento da vulnerabilidade 
resultante de uma variedade de fatores, incluindo o crescimento urbano não planejado 
e muitas vezes não controlado, a gestão ambiental inadequada e o planejamento do 
uso do solo, bem como a aplicação limitada da construção padrões e códigos. 
 
Os desastres têm um impacto maior e direto na sustentabilidade do crescimento do 
país. Um estudo do BID-CEPAL descobriu que o Fenômeno La Niña 2010-2011, além de 
afetar 2 milhões de pessoas, levou a perdas de US $ 11,2 bilhões ou o equivalente a 2% 
do PIB da Colômbia nesse ano.  



 
O deslizamento de Mocoa ocorreu em abril de 2017, quando os rios Mulato Sancoyaco 
e Mocoa explodiram, destruindo 17 bairros e matando mais de 320 pessoas. Ele 
demonstrou que os desastres podem ser localizados e punir brutalmente a população 
e a infraestrutura das cidades médias e pequenas, especialmente impactando as 
famílias mais pobres. 
 
O crescimento urbano não planejado de pequenas cidades geralmente ocorre em 
bairros marginais e assentamentos irregulares fora da área de serviços públicos. As 
pequenas cidades têm menos capacidade para gerenciar adequadamente o risco de 
desastres e integrá-lo no projeto e implementação de políticas de planejamento 
urbano e uso e manejo de terra. Neste contexto, é evidente a necessidade de o 
governo nacional fornecer assistência técnica específica ao governo local sobre essas 
questões. 
 
Na América Latina, a Colômbia tornou-se um líder no desenvolvimento de uma 
abordagem abrangente para gerenciar os riscos relacionados a desastres e ao clima 
que está explicitamente incorporado em cada Plano Nacional de Desenvolvimento. Os 
avanços no monitoramento de riscos, implementação de sistemas de alerta precoce e 
organização de resposta e gerenciamento de emergência reduziram significativamente 
a perda de vidas devido a desastres nos últimos anos. 
 
No entanto, o país enfrenta o principal desafio de fortalecer a implementação de 
políticas de uso da terra que incorporam medidas de gerenciamento de risco de 
desastres e adaptação às mudanças climáticas. Existe um quadro legal e institucional 
que cria as ferramentas e mecanismos de planejamento necessários, mas os governos 
municipais têm capacidade limitada para incluir medidas de redução de risco em 
Planos de Uso da Terra (POT) que podem ser efetivamente implementados. Além 
disso, há uma clara falta de vínculos e alinhamento dos diferentes instrumentos de 
planejamento do uso do solo no país. 
 
A implementação bem sucedida de políticas de gerenciamento de risco de desastres 
geralmente passa despercebida e subestimada. É a falta de manchetes para os 
desastres que não ocorrem, ou com a sua magnitude reduzida drasticamente, quando 
os critérios de redução de risco são incorporados nos investimentos do setor público, 
bem como no projeto e implementação de políticas e instrumentos de 
desenvolvimento urbano e terrestre. Um requisito fundamental é produzir e divulgar 
amplamente e de forma transparente a informação sobre riscos e riscos exigidos por 
diferentes setores nacionais, bem como informações robustas a serem utilizadas no 
nível local. A capacidade técnica existe a nível nacional; o que é necessário é a 
coordenação e a definição de uma rota clara com objetivos claros, de médio e longo 
prazos. 
 
As agências responsáveis pelo gerenciamento de risco de desastres devem ser 
altamente técnicas e operacionalmente experientes. Eles devem ser capazes de liderar 
esforços de coordenação interinstitucional para facilitar a implementação de medidas 
de redução de risco e orientar o projeto de políticas públicas que incorporem esses 



critérios nos níveis territorial e setorial, o que corresponde a uma agenda de médio e 
longo prazos. A resposta e o gerenciamento de emergências devem ser da 
responsabilidade de uma instituição que possa gerenciar os esforços do dia a dia e que 
tenha capacidade imediata de mobilização e ação para liderar a coordenação em todos 
os níveis de governo. 
 
O gerenciamento de riscos de desastres não é um setor específico e não deve ser 
considerado como tal. A integração da gestão do risco de desastres e as considerações 
de adaptação às alterações climáticas devem ser realizadas com os responsáveis pelo 
planejamento setorial e territorial, que são ambos implementadores e afetados em 
caso de desastre. 

FONTE:http://blogs.worldbank.org/latinamerica/disaster-risk-management-challenge-small-

cities?utm_content=buffer1c461&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

ONU apoiará projetos brasileiros para inclusão de 
meninas nas áreas de exatas e tecnologia 

A ONU Mulheres e instituições parceiras anunciaram nesta semana (23/01) os 
ganhadores de um edital que disponibilizará recursos financeiros para projetos de 
inserção de meninas nas áreas de tecnologia e ciências exatas. Entre as dez iniciativas 
selecionadas, estão programas de capacitação em robótica, desenvolvimento de 
games e aplicativos, oficinas de mídias digitas e software livre e experimentos com 
plantas medicinais. 

O segundo edital Gestão Escolar para Equidade: ELAS nas Exatas recebeu 113 
inscrições e selecionou organizações do Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, 
Goiânia, Pará, Mato Grosso e Paraíba. A estratégia de fomento é fruto de uma parceria 
entre o Fundo ELAS, o Instituto Unibanco, a Fundação Carlos Chagas e a agência das 
Nações Unidas. Entidades escolhidas atuarão em instituições de ensino do governo. 

“Estamos muito satisfeitas de poder viabilizar oportunidades em escolas públicas para 
que meninas das cinco regiões do Brasil se aproximem e se apaixonem pelas ciências 
exatas”, diz a coordenadora-executiva do Fundo ELAS, KK Verdade. 

Para Nadine Gasman, representante da ONU Mulheres no Brasil, a inclusão de meninas 
nas ciências e tecnologias é um passo fundamental para fechar as lacunas entre 
homens e mulheres. “Os projetos revelam o potencial de meninas e escolas em 
diferentes localidades do Brasil num campo de conhecimento que precisa se 
transformar a partir da presença e produção de meninas e mulheres.” 

Na avaliação da representante das Nações Unidas, a igualdade de gênero é “um 
elemento central” no contexto do surgimento e disseminação de novas tecnologias de 



comunicação e informação, mas nem sempre merece a devida atenção, 
permanecendo uma “questão pendente na revolução digital que está acontecendo”. 

“Colaborar com as escolas para a equidade na educação, desconstruir preconceitos de 
gênero contribui para a autonomia das jovens mulheres em suas escolhas 
profissionais. As mulheres têm muito o que contribuir para o desenvolvimento da 
ciência e da tecnologia brasileiras”, defende Sandra Unbehaum, da Fundação Carlos 
Chagas. 

Para Ricardo Henriques, superintendente-executivo do Instituto Unibanco, a seleção 
do segundo edital incluiu ainda a preocupação com outras desigualdades que 
permeiam a sociedade brasileira. 

“A sólida capacidade técnica das pareceristas decidiu por dez projetos que 
representam todo o país, privilegiando uma diversidade de contextos para além de 
regiões metropolitanas. Estamos satisfeitos com o resultado pois permitiu aliar a 
agenda de equidade de gênero à étnico-racial”, explica. 

Conheça os projetos escolhidos: 

Akotirene Kilombo Ciência 
Organização: Instituto COMPaz 
Triunfo/RS 
Projeto vai promover oficinas e palestras nos campos da Astronomia, Biologia e 
Química, com experimentos com plantas medicinais e observação do céu noturno, 
além de rodas de conversa sobre mulheres nas ciências, envolvendo alunas da escola 
parceira e da comunidade quilombola local. 

Energéticas 
Organização: Cientistas do Pampa 
Uruguaiana/RS 
Projeto vai promover rodas de conversa sobre mulheres nas ciências exatas, visitas a 
laboratórios científicos, capacitação de grupos de meninas para a construção de 
protótipos de geração de energia elétrica a partir do aproveitamento da energia solar 
e participação na feira de ciências da cidade. 

LabElas: mídias digitais e software livre na Escola Estadual Indígena Pankararu 
Ezequiel 
Organização: AMIGP – Associação das Mulheres Indígenas Guerreiras de Pankararu 
Tacaratu/PE 
Projeto visa oferecer oficinas em mídias digitais e software livre para meninas 
indígenas, capacitando-as na produção de rádio-documentários, podcasts, fanzines e 
outros materiais para que, empoderadas no uso de tecnologias, reconheçam seus 
talentos e oportunidades nas áreas de produção digital, tecnologia e comunicação, 
livres de estereótipos de gênero e raça. 

GTE – Grêmio Tecnológico d’Elas 
Organização: Associação REDECA 



Franco da Rocha/SP 
Projeto visa articular a gestão escolar e o grêmio estudantil em atividades como 
palestras de mulheres que atuam profissionalmente nas áreas de exatas e tecnologias, 
oficinas práticas focadas em programação de microcontroladores e robótica e oficinas 
de desenvolvimento de games e aplicativos. 

Investiga Menina! 
Organização: Grupo de Mulheres Negras Dandara no Cerrado 
Goiânia/GO 
Projeto vai promover ações coletivas para o benefício da comunidade escolar, visando 
proporcionar experiências e informações sobre as contribuições das mulheres para a 
criação de recursos científicos e tecnológicos. Serão desenvolvidos Objetos Virtuais de 
Aprendizagem (OVAs) sobre a história de mulheres cientistas contemporâneas, 
intervenções pedagógicas com rodas de conversa e vivências interculturais em que as 
estudantes terão contato com cientistas e pesquisadoras. 
 
Projeto ProgrAmazonas 
Organização: Associação Fab Lab Belém 
Belém/PA 
Projeto vai oferecer cursos teóricos e práticos de programação (Python, Arduino e 
programação para web – HTML, CSS e JavaScript) ministrados por mulheres para 
mulheres, discussões sobre o papel da mulher na tecnologia e palestras sobre a 
atuação feminina no desenvolvimento de tecnologias na região amazônica. 

Sou mulher, sou negra, serei exatas!!! 
Organização: Conselho Escolar Professor Severino Pessoa de Luna 
Chã de Alegria/PE 
Projeto pretende, através da divulgação de histórias de mulheres negras cientistas, 
despertar o gosto pelas ciências exatas, oferecendo também aulas de Matemática, 
Química, Física, oficinas de Robótica, visitas técnicas a laboratórios de universidades 
locais para as meninas e um seminário. 
 
Gurias nas exatas 
Organização: Meninas na ciência 
Porto Alegre/RS 
Projeto vai promover oficinas de robótica, observações astronômicas, visitas à 
universidade com debates, palestras sobre ciências abertas à comunidade, exposições 
itinerantes, formações para professores/as sobre estereótipos de gênero, além de 
produção de material informativo sobre ciência e gênero. 

Lugar de Mulher 
Organização: Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Lino Villachá 
Campo Grande/MT 
Projeto vai realizar oficina de fotografia, técnica conectada com conhecimentos de 
física, ótica, mecânica, matemática, proporcionalidade e geometria. A fotografia 
também será usada como uma ferramenta para abordar questões como autoestima e 
representação. Serão realizados ainda um grupo prepatório de estudos de ciências e 



matemática para as Olimpíadas de exatas, formação de professores e visitas a 
universidades. 

Engenheiras da Borborema 
Organização: Mulheres na Engenharia: IEEE/UFCG 
Campina Grande/PB 
Projeto visa promover oficinas práticas de eletrônica, informática, energias renováveis 
e programação, cine-debate e rodadas de palestras sobre mulheres nas ciências, visitas 
técnicas e capacitação de professores/as sobre novas didáticas para as exatas. 

FONTE:http://www.onumulheres.org.br/noticias/elas-nas-exatas-conheca-os-projetos-selecionados-no-edital-que-visa-

aproximar-meninas-das-ciencias-exatas-e-tecnologias/ 

 

 

Outras melhorias necessárias para gerenciar o maior 
risco de inundação na bacia de Paris e Sena 

FONTE :  ORGANIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE) 

 

As ações para evitar o risco de grandes inundações em Paris e na região da Ile de 
France melhoraram nos últimos anos - particularmente depois que o Sena estourou 
seus bancos em maio e junho de 2016 -, mas o planejamento urbano e territorial 
precisa ser melhor adaptado, fortalecido pela governança e longo Terceiro 
financiamento, de acordo com a OCDE. 

Relatando o  progresso  alcançado desde a  revisão  de 2014 sobre a prevenção das 
inundações na bacia do Sena, a OCDE diz que, embora tenham sido feitos esforços 
importantes para melhorar a governança da prevenção de riscos, uma estrutura 
institucional fragmentada está prejudicando o compromisso com objetivos específicos 
a longo prazo. 



O  relatório de progresso , que foi apresentado hoje à Direção Regional e 
Interdepartemental de l'Environnement et de l'Énergie d'Ile de France, também 
questiona se a estrutura de financiamento da prevenção de inundações é 
suficientemente ambiciosa e assegurada a longo prazo. 

Comissionado pela Direção Regional e pelo Établissment Public Territorial de Bassin 
Seine Grands Lacs, o relatório disse que as autoridades avançaram em 10 das 14 
recomendações da Revisão de 2014. Mais progressos foram feitos na compreensão 
das vulnerabilidades e no reforço de uma cultura de prevenção de riscos. 

A inundação do Sena em maio e junho de 2016 causou mais de 1 bilhão de dólares de 
danos e graves interrupções em várias redes de transporte. Duas pessoas morreram 
nas inundações, enquanto 17.500 foram evacuadas de suas casas. Uma repetição da 
escala das inundações historicamente elevadas em Paris em 1910 pode afetar até 5 
milhões de pessoas hoje e causar danos de até 30 bilhões de euros, a OCDE estimada 
em 2014. 

A OCDE diz que os atuais esquemas de desenvolvimento de infraestrutura, os planos 
de renovação urbana associados ao projeto Grand Paris e a realização dos Jogos 
Olímpicos pela cidade em 2024 oferecem oportunidades para reforçar e tornar 
permanente a resiliência da capital francesa e sua região ao risco de inundações 
graves também fornecendo um modelo inovador de adaptação às mudanças 
climáticas. 

FONTE: http://www.oecd.org/gov/risk/preventing-the-flooding-of-the-seine-2018.pdf 

 
Como podemos mitigar melhor o risco de inundações no 
Canadá 
GLEN HODGSON 

ESPECIAL PARA THE GLOBE AND MAIL 

PUBLICADO EM 15 DE JANEIRO DE 2018 

Glen Hodgson é um colega sênior no Conference Board do Canadá. 

As cenas do ano passado de inundações generalizadas em Quebec, a região de Ottawa 
e, em seguida, a "inundação de 500 anos" em Houston foram lembranças dos riscos - 
e custos humanos e físicos maciços - desses desastres naturais. 

Até 10 por cento dos canadenses vivem em zonas de inundações de alto risco. Eles 
vivem em planícies de inundação, áreas urbanas com drenagem inadequada de águas 
pluviais ou em áreas costeiras baixas sujeitas a inundação de água salgada. 



O mapeamento do risco de inundação no Canadá é inconsistente e pode não estar 
amplamente disponível. Muitos proprietários escolheram viver ou trabalhar nessas 
áreas com base em informações históricas inadequadas e incompletas. Embora o 
mapeamento esteja melhorando hoje com tecnologia mais sofisticada, o mapeamento 
de risco e as informações sobre risco de inundação não são gerenciados ou 
distribuídos sob um sistema integrado. 

Como gerenciar o risco de inundação? Hoje, é uma combinação de gerenciamento de 
risco público, privado e pessoal. Este ainda é um mercado nascente para seguradoras, 
que começaram a oferecer cobertura de enchentes no Canadá nos últimos dois 
anos. As propriedades nas zonas de inundação de alto risco são muito difíceis de 
garantir devido ao risco excepcional e, se a cobertura estiver disponível, os prêmios 
geralmente são muito caros como resultado. 

A disponibilidade percebida de alívio de desastres - cobertura de seguro gratuita de 
fato - pode impedir os proprietários de imóveis em risco de buscar um seguro contra 
inundações antecipadamente. E o risco de inundação é mal compreendido pelo 
público em geral - em uma pesquisa recente da Universidade de Waterloo, apenas 6% 
dos canadenses entrevistados estavam cientes de que eles viviam em uma área 
designada de risco de inundação. 

Além disso, o clima extremo relacionado à mudança climática parece aumentar a 
frequência e a gravidade dos eventos de inundação. Essa tendência aumentou as zonas 
de inundação existentes e até mesmo criou novas áreas propensas a inundações 
anteriormente pensadas para serem livres de riscos. É difícil ignorar a crescente 
relação entre as mudanças climáticas e o impacto resultante de graves eventos de 
inundação. 

Não há reparos fáceis para destruição e danos por inundações. A responsabilidade e os 
incentivos para gerir o desenvolvimento de imóveis e para reduzir os riscos de 
inundação não estão bem alinhados. Existem diferenças nas práticas de gestão de 
propriedade-desenvolvimento entre as províncias, e mesmo dentro delas. Os governos 
locais aprovam o desenvolvimento da propriedade e recebem taxas de 
desenvolvimento e impostos sobre a propriedade. Mas nem sempre assumem a 
responsabilidade pelo planejamento do uso da terra nem ocupam os custos totais do 
alívio das inundações. 

Todas as ordens de governo incorrer em custos durante a resposta imediata de 
desastre. Os gastos do governo canadense em inundações e recuperação aumentaram 
dramaticamente desde 2000, atingindo um máximo de US $ 2 bilhões em 2013-14. Os 
custos de recuperação de enchentes foram projetados pelo Escritório de Orçamento 
Parlamentar para permanecer alto para o governo federal, com US $ 700 milhões por 
ano. 

Em suma, o sistema canadense para gerenciar o risco de inundação é um patchwork, 
um legado construído ao longo do tempo. Então, por onde começar a melhorar o 
sistema de gerenciamento de risco de inundação? Uma série de elementos críticos 
devem ser abordados: 



Identificação e conscientização de riscos 

Existe uma necessidade vital de elevar o "QI do risco de inundação" dos canadenses 
através da educação e comunicação regular sobre o risco de inundação. Um quadro 
colaborativo pode incluir um programa formal de educação pública sobre o risco e os 
custos das inundações, e como isso pode ser melhor gerenciado. 

Redução de riscos e mitigação 

As medidas políticas que poderiam ser projetadas e implementadas com antecedência 
incluem: 

• Mapeamento abrangente e compartilhamento de informações; 
• Melhoria do ordenamento do território e dos códigos de construção; 
• Investimento em infraestrutura de prevenção de inundações; 
• Mitigação pelas comunidades e proprietários. 

Deve-se enfatizar que as medidas de redução de risco são uma condição prévia 
necessária, mas não suficiente, para melhorar o gerenciamento de 
inundações. Mesmo que todos os elementos de redução de risco identificados aqui 
sejam atuados, algumas propriedades existentes nas zonas de inundação 
permanecerão em risco. 

Gestão de risco financeiro 

Embora o setor de seguros esteja aumentando sua capacidade de fornecer cobertura 
de inundações, a cobertura é desigual e as propriedades em zonas de inundações de 
alto risco são difíceis e dispendiosas de garantir. Uma parceria de compartilhamento 
de riscos público-privado (como foi desenvolvida em outros países), que se baseia nos 
pontos fortes de todas as partes, provavelmente será necessária para melhorar a 
gestão global do risco de inundação do Canadá, ao mesmo tempo em que melhora os 
incentivos para que os proprietários mitiguem seus próprios riscos de inundação. Um 
sistema de estilo dos EUA, no qual o governo fornece cobertura de inundações de alto 
risco, porém, deve ser evitado, no entanto, os deveres mínimos de sub-fundos. 

Gerenciamento e recuperação de desastres 

É razoável esperar que os governos canadenses aspirem à melhor prática para 
gerenciar desastres, como é o caso em muitas áreas da política pública. O objetivo 
ideal poderia ser o de construir um plano de resposta e recuperação pan-canadense 
coordenado e integrado para inundações e outros desastres potenciais. 

Uma conversa nacional sobre o melhor gerenciamento de inundações começou entre 
os governos canadenses, a indústria de seguros, acadêmicos e grupos de reflexão e 
outras partes interessadas. Essa conversa é um ponto de partida importante, mas será 
necessária mais análise, discussão, decisões e ações concretas para que o Canadá 
reduza os riscos e melhore o gerenciamento de inundações. 



FONTE:HTTPS://WWW.THEGLOBEANDMAIL.COM/REPORT-ON-BUSINESS/ROB-COMMENTARY/HOW-WE-CAN-

BETTER-MITIGATE-FLOOD-RISK-IN-CANADA/ARTICLE37609942/ 

 

 

EVENTOS 

 

ONU recebe contribuições da sociedade sobre impacto 
das reformas econômicas para as mulheres 

A ONU está recebendo contribuições da sociedade civil sobre o impacto de políticas de 
reforma econômica e medidas austeras nos direitos humanos das mulheres. 

As informações serão utilizadas na construção do próximo relatório do especialista 
independente sobre dívida externa e direitos humanos, que será apresentado à 
Assembleia Geral. 

As contribuições devem ser enviadas até 5 de março de 2018. Acesse o link e saiba 

mais: http://bit.ly/2rA8pBt. 

FONTE:http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/ImpactEconomicReformPolicie
sWomen.aspx 

 

ONU abre consulta sobre aplicação da Declaração sobre 
Direitos dos Povos Indígenas 

O Mecanismo de Peritos da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas está 
requisitando contribuições de pessoas indígenas sobre a aplicação da Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. 

As contribuições devem focar nos desenvolvimentos recentes desde a entrega do 
último relatório do mecanismo, no ano passado, e podem ser enviadas até o dia 17 de 
março. 

Informações completas através do link: http://bit.ly/2Fg8CeV. 

 FONTE:https://drive.google.com/file/d/1fT13A7Tj0uDiEvZj6CCF--cWe5YPtZhw/view 



 

Fundos da ONU sobre combate à escravidão e à tortura 
recebem projetos 

O Secretariado das Nações Unidas está recebendo candidaturas para o Fundo de 
Combate às Formas Contemporâneas de Escravidão e para o Fundo para as Vítimas de 
Tortura. 

O financiamento será oferecido apenas para organizações que oferecem assistência 
direta aos atingidos, seja assistência médica, legal, psicológica, social, humanitária ou 
educacional. 

O prazo para inscrição é 01 de março de 2018. 

Para saber mais sobre o fundo para vítimas de tortura, acesse: http://bit.ly/2rBVLBP, e 
sobre o fundo para vítimas de escravidão: http://bit.ly/2nadITj. 
FONTE:HTTP://WWW.OHCHR.ORG/DOCUMENTS/ISSUES/TORTURE/UNVFVT/CIRCULAR2019_EN.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 

         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 

           

 

 


